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Introducere  
 
Asociaţia Obştească Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive din Republica Moldova 
(CIDSR) este o organizație neguvernamentală, înființată în 1998, cu misiunea de a proteja și promova 
sănătatea și drepturile sexual reproductive în Moldova. 
 
De la crearea sa, CIDSR a luptat pentru a asigura accesul egal al tuturor femeilor la serviciile de calitate 
în sănătatea reproductivă, inclusiv al adolescenților și femeilor din grupurile sociale marginalizate; 
pentru instruirea în sănătatea și drepturile sexual reproductive în rândul medicilor și membrilor 
comunității în Republica Moldova. 
 
Proiectele și programele cheie ale CIDSR sunt instruirea prestatorilor de servicii medicale şi a 
membrilor comunității în problemele sănătății reproductive; elaborarea, argumentarea științifică şi 
implementarea programelor de instruire a comunității şi medicilor în sănătatea reproductivă; 
implementarea tehnologiilor cost-eficiente, recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) , 
de întrerupere a sarcinii, conceptului „sistem centrat pe pacientă” în sistemul de prestare a serviciilor de 
sănătate reproductivă. 
 
În perioada 2005 – 2014 Centrul a coordonat  International Consortium for Medical Abortion (ICMA). 
 
Centrul este membru al reţelei Europene de organizaţii ce activează în domeniul drepturilor şi sănătăţii 
sexuale şi reproductive ASTRA, Uniunii Internaţionale a Controlului de Cancer (UICC) și Campaniei 
Internaționale Pentru Dreptul Femeilor la un Avort Sigur. 
  
Din 1 ianuarie 2015 CIDSR este oficiul coordinator al Centrului regional de instruire în elaborarea și 
implementarea protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii, cu sediul în Chișinău.  
 
Centrul a fost nominalizat la categoria “Cel mai activ ONG în domeniul sănătății”  la Gala Premiilor în 
Sănătate, ediția 2015. 
 
Până în prezent, CIDSR a reușit cu succes implementarea a 29 de proiecte, cu sprijinul OMS, 
UNFPA, Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
“Nicolae Testemițanu”, ONG-urilor naționale și internaționale, care activează în domeniul drepturilor 
şi sănătății sexual reproductive, cum sunt Gynuity Health Projects, CRR, FIAPAC, FIGO, etc.  

 
Scopurile şi sarcinile principale de activitate ale CIDSR sunt: 

 
 Instruirea prestatorilor de servicii şi a membrilor comunităţii în problemele sănătăţii reproducerii; 
 Elaborarea, argumentarea ştiinţifică şi implimentarea programelor de instruire a comunităţii şi 

medicilor în sănătatea reproductivă; 
 Implimentarea tehnologiilor cost-eficiente, recomandate de OMS, de întrerupere a sarcinii, conceptului 

„sistem centrat pe pacientă” în sistemul de prestare a serviciilor de sănătate reproductivă. 
 

Scopuri și sarcini 

http://www.who.int/en/
http://www.medicalabortionconsortium.org/
http://www.astra.org.pl/
http://www.uicc.org/
http://www.safeabortionwomensright.org/
http://www.safeabortionwomensright.org/
http://www.sanatateafemeii.md/proiecte/proiecte-in-derulare/proiectul-coordonarea-centrului-regional-de-instruire-in-elaborarea-si-implementarea-ghidurilor-si-protocoalelor-clinice-in-sanatatea-reproducerii/
http://www.sanatateafemeii.md/proiecte/proiecte-in-derulare/proiectul-coordonarea-centrului-regional-de-instruire-in-elaborarea-si-implementarea-ghidurilor-si-protocoalelor-clinice-in-sanatatea-reproducerii/
http://www.who.int/en/
http://unfpa.org/
http://ms.gov.md/
http://usmf.md/
http://usmf.md/
http://gynuity.org/
http://gynuity.org/
http://gynuity.org/
http://gynuity.org/
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Proiecte 
 
Proiecte curente: 
 Îmbunătățirea utilizării contraceptivelor în procesul de consiliere post-avort în Transnistria, Safe 

Abortion Action Funds, 2017-2018 
 Toți egali, toți sănătoși: Abilitarea femeilor și fetelor cu dizabilități din Moldova să își exercite 

drepturile sexuale și reproductive, Ambasada Finlandei la București,  2016-2017 
 Coordonarea Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și 

protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii, Oficiul Regional pentru Europa de Est și Asia 
Centrală al UNFPA , 2015-2017  

 Optimizarea sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei,  UNFPA Moldova, 
2015-2017 

Proiecte implementate: 
 Avortul medicamentos simplificat: Proiect-pilot demonstrativ, Gynuity Health Projects, 2015-2016 
 Creşterea calităţii serviciilor de avort integrate în cadrul serviciilor de sănătate reproductivă în 

Transnistria, Safe Abortion Action Funds, 2014-2016 
 Evaluarea şi mapping a serviciilor comprehensive în avort în Republica Moldova, OMS, 2014-2015  
 Creşterea capacităţii AMP în promovarea serviciilor de planificare a familiei prin integrarea 

serviciilor sexual reproductive, în special populaţia social – vulnerabilă, victimele şi agresorii 
violenţei domestice, UNFPA, 2013  

 Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind drepturile sexual-reproductive, ca drepturi 
fundamentale ale omului în condiţiile creşterii fundamentalismului religios şi mişcării anti-choice, 
Ministerul Afacerilor Externe al Olandei – Matra Kap, 2012-2013  

 Creşterea calităţii serviciilor comprehensive în avort în două centre perinatale în Moldova, OMS, 
2012-2013  

 Mecanisme consolidate pentru sistemele de supraveghere şi monitorizare, inclusiv de asigurare a 
calităţii în cadrul livrării serviciilor comprehensive de sănătate a reproducerii şi de asigurare a 
securităţii produselor de sănătate a reproducerii, UNFPA, 2012 

 Mifepriston şi Misoprostol în comparaţie numai cu Misoprostol pentru întreruperea sarcinii în 
trimestrul doi (14 – 21 săptămâni): Studiu randomizat de control, Gynuity Health Projects, 2011-
2012 

 Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind prevenirea cancerului de col uterin prin 
evidenţierea vaccinării HPV şi ameliorarea respectării drepturilor sexual reproductive cu scopul 
prevenirii avortului nesigur în Republica Moldova, UNFPA, 2011 

 Creşterea gradului de conştientizare în prevenirea cancerului de col uterin prin accentuarea 
importanţei vaccinării HPV prin efectuarea activităţilor educaţionale în rândul grupurilor ţintă în 
regiunea pilot din Moldova, UICC, 2010-2011 

 Studiu clinic: Acceptabilitatea şi fezabilitatea reducerii necesităţii de supraveghere în clinică a 
avortului medicamentos în primul trimestru de sarcină în Moldova şi Uzbekistan, Gynuity Health 
Projects, 2010-2011 

 Creşterea calităţii serviciilor comprehensive în avort în două centre perinatale şi un centru prietenos 
tinerilor în Moldova, WHO, 2010-2011 

 Introducerea studiului avort medicamentos în Tiraspol, Moldova, Gynuity Health Projects, 2009 
 Studiu clinic: Asimilarea şi acceptabilitatea avortului medicamentos la domiciliu, Gynuity Health 

Projects, 2009 

http://www.saafund.org/
http://www.saafund.org/
http://www.finland.ro/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2
http://eeca.unfpa.org/
http://eeca.unfpa.org/
http://www.unfpa.md/
http://www.saafund.org/
http://www.who.int/
http://www.unfpa.org/
http://www.who.int/
http://www.unfpa.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.uicc.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.who.int/
http://www.gynuity.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.gynuity.org/
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 Studiu clinic: Mifepriston şi Misoprostol în comparaţie numai cu Misoprostol pentru întreruperea 

sarcinii în trimestrul doi (14-21săptămîni), Gynuity Health Projects, 2009 
 Testare pilot a modelului de îngrijire comprehensivă în avort în Republica Moldova, WHO, 2007-

2009 
 Studiu clinic: Un studiu randomizat a administrării misoprostolului sublingual si oral urmat de 

administrarea mifepristonului de 200 mg pentru avortul la termenul de gestaţie până la 63 zile, 
Gynuity Health Projects, 2007-2008 

 Proiect de cercetare: Administrarea misoprostolului sublingual urmat de mifepriston 200 mg pentru 
avortul la termenul de gestaţie până la 63 zile, Gynuity Health Projects, 2007 

 Evaluarea strategică a avortului şi serviciilor de contracepţie din Republica Moldova, WHO, Ipas, 
2005-2006 

 Studiu clinic: Un studiu randomizat a administrării misoprostolului sublingual şi oral urmat de 
mifepriston 200 mg pentru avortul la termenul de gestaţie până la 63 zile, Gynuity Health Projects, 
2005-2006 

 Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR) a fost oficiul coordonator 
al International Consortium for Medical Abortion (ICMA), 2005-2014 

 Legea de partea fiecărei femei, ASTRA, 2005 
 Un avort sigur azi – o maternitate fără riscuri în viitor – Impactul schimbărilor de politică în urma 

implementării AVM în Republica Moldova, etapa II, Soros Foundation Moldova (FSM), OSI – New 
York, Network Public Health Program, 2005 

 Studiu clinic: Misoprostolul în tratamentul avortului incomplet, Gynuity Health Projects, 2005 
 Studiu clinic: Acceptabilitatea şi fezabilitatea avortului medicamentos în adaptarea legislaţiei, 

Gynuity Health Projects, 2004 
 O alternativă pentru femeile din Moldova – Implementarea metodei avortului medicamentos în 

Republica Moldova, Soros Foundation Moldova (FSM), Gynuity Health Projects, 2003 
 Educaţie privind prevenirea cancerului de col uterin, PATH, OSI – New York, Network Public 

Health Program, 2003 
 Un avort sigur azi – o maternitate fără riscuri în viitor, etapa I, Soros Foundation Moldova 

(FSM), OSI – New York, Network Public Health Program şi Ipas, 2002 
 Instituţionalizarea Avortului Vacuum Manual în Republica Moldova, Soros Foundation Moldova 

(FSM), OSI – New York, Network Public Health Program, 2001 

 
Rodica Comendant, director CIDSR 
 medic obstetrician – ginecolog, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 coordonator naţional al Programului Național în Sănătatea și Drepturile Sexuale și Reproductive al 

Republicii Moldova 
 coordonator regional FIGO 
 consultant Gynuity Health Projects, SUA 
 consultant OMS în avortul sigur 

Stelian Hodorogea, vice-director CIDSR 
 medic obstetrician-ginecolog, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 consultant OMS în maternitate fără risc 

Resurse umane 

http://www.gynuity.org/
http://www.who.int/
http://www.gynuity.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.who.int/
http://www.ipas.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.medicalabortionconsortium.org/
http://www.astra.org.pl/
http://www.soros.md/
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/public-health-program
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/public-health-program
http://www.gynuity.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.soros.md/
http://www.gynuity.org/
http://www.path.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/public-health-program
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/public-health-program
http://www.soros.md/
http://www.soros.md/
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/public-health-program
http://www.ipas.org/
http://www.soros.md/
http://www.soros.md/
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/public-health-program
http://www.figo.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
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Irina Sagaidac, medic obstetrician-ginecolog 
   asistent universitar, catedra Obstetrică-Ginecologie (facultatea Educare Continuă în Medicină şi 

Farmacie), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 
 

Ludmila Sîrbu, manager financiar, coordonator proiecte 
 
Tatiana Cașu, asistent proiecte 
 
Anghelina Gruzd, manager de oficiu 
 
Angela Malaniuc, web manager 
 
Denis Zeliznii, suport tehnic 

 
 
Contacte 

 
Spitalul Clinic Municipal nr 1, Centrul Perinatal, et. V,  
str. Melestiu, 20, Chisinau, Moldova, 
Tel:   + 373 22 35 50 72;     
Mob: + 373 60903782  / + 373 78306973; 
Fax:   +373 22 35 50 73; 
E-mail: cidsr2012@gmail.com   
Web: www.sanatateafemeii.md,  www.avort.md  
Facebook: https://www.facebook.com/CIDSR98/  

http://usmf.md/
mailto:cidsr2012@gmail.com
https://www.facebook.com/CIDSR98/
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