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Introducere 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este o 
organizație non guvernamentală, independentă, non-profit, având 
drept scop apărarea și promovarea drepturilor omului, precum și 
monitorizarea implementării obligațiilor asumate pe domeniul 
drepturilor omului de Republica Moldova, inclusiv pe plan 
internațional. 
 
IDOM efectuează activități de monitorizare a asigurării drepturilor 
omului în Republica Moldova, advocacy pe plan național și 
internațional, litigare strategică, dar și contribuie la informarea 
grupurilor specifice, organizațiilor internaționale, precum și a societății 
despre cele mai grave violări de drepturile omului. Începând cu anul 
2007 IDOM a elaborat rapoarte pe domeniul drepturile omului, analize 
comparative a cadrului legal național şi actele internaționale în 
domeniul drepturilor omului, elaborând concluzii şi recomandări în 
vederea îmbunătățirii situației de respectare a drepturilor omului în 
Republica Moldova. Unul dintre domeniile strategice de intervenție 
IDOM este monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile psihiatrice și 
psihoneurologice. În acest sens, începînd cu anii 2007 membrii IDOM 
au efectuat numeroase vizite de monitorizare inopinate în incinta 
tuturor instituțiilor pshihiatrice și psihoneurologice din Moldova, 
elaborînd rapoarte pe fiecare instituție cu descrierea constatărilor și 
elaborarea recomandărilor în vederea îmbunătățirii situației 
persoanelor cu dizabilități. Totodată, avocații din cadrul IDOM au 
preluat numeroase cazuri ale pacienților din aceste instituții și au 
apărat interesele lor la nivel national și international în cazurile cînd s-
au constatat violări ale drepturilor acestora. Toată informația relevantă 
despre IDOM poate fi accesată pe site-ul https://idom.md/ted-wells/ . 
 

În calitate de organizație națională de drepturile omului, Institutul 
pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) activează pentru 
promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități 
instituționalizate și aflate în grija statului. În ultimii ani, ca urmare a 
ratificării de către Republica Moldova a Convenției ONU privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, și intrarea în vigoare a acesteia, 
la 21 octombrie 2010, dar și ca urmare a Evaluării Periodice 
Universale1 a modului în care Republica Moldova își implementează 
obligațiile asumate, IDOM a intensificat monitorizarea instituțiilor 
rezidente și spitalele de psihiatrie. Un aspect, cercetat în ultimii ani, 
este și modul în care se asigură respectarea și realizarea practică a 

                                                        
1 Evaluarea Periodică Universală (EPU) este un mecanism unic de revizuire a progresului în domeniul drepturilor 

omului de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în toate cele 193 state membre ONU și are loc o dată la 4,5 ani; 

 

https://idom.md/ted-wells/
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drepturilor sexual - reproductive a persoanelor cu dizabilități și 
prevenirea tuturor formelor de violență și discriminare față de femeile 
și fetele cu dizabilități. 

Raportul în cauză a fost realizat folosind o metodologie mixtă: 
intervievarea angajaților și a beneficiarilor Centrelor de plasament 
temporar al persoanelor cu dizabilități (adulte) din țară și a spitalelor 
de psihiatrie, prelucrarea informațiilor obținute din chestionarele 
completate de instituții și din studierea dosarelor personale și 
medicale, utlizarea datelor statistice acumulate. 

Cercetarea dată se bazează pe înțelegerea că statul datorează 
persoanelor cu dizabilități instituționalizate asigurarea autonomiei și 
integrității corporale, auto-determinarea, egalitate și incluziune, în 
realizarea drepturilor sexual-reproductive. Prin prisma acestor 
principii, acest raport î-și propune să adreseze situațiile critice 
existente în instituțiile rezidențiale și în spitalele de psihiatrie într-o 
manieră deschisă și sinceră. Sânt propuse și recomandări pentru 
redresarea situației și revenirea în ambia respectării demnității umane 
și a drepturilor fundamentale a persoanelor cu dizabilități. 
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Abordarea și prisma cercetării asupra respectării 
drepturilor sexual- reproductive a persoanelor cu dizabilități 
în instituțiile rezidențiale și în spitalele de psihiatrie 

Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități este 
astăzi cel mai comprehensiv instrument pentru înțelegerea demnității 
și a drepturilor fundamentale a persoanelor cu dizabilități, cum de 
altfel și a obligațiilor statului de a respecta, proteja și realiza aceste 
drepturi. În mod special, Convenția articulează foarte clar drepturile 
sexual-reproductive a persoanelor cu dizabilități, inclusiv: 

- Respectarea demnității umane și a autonomiei individuale, 

- Libertatea și independența în luarea propriilor decizii, 

- Nediscriminarea și asigurarea egalității, atît formale cît și de 
substanță, 

- Participarea efectivă și incluziunea socială, 

- Accesibilitatea, 

- Egalitatea de gen. 

Odată ratificată Convenția, statul și-a asumat obligații să asigure 
persoanelor cu dizabilități acces egal la serviciile de sănătate, inclusiv 
la servicii de sănătate sexual-reproductivă, care să fie bazate 
consimțământ informat și liber exprimat. 2  Convenția de asemenea 
protejează drepturile persoanelor cu dizabilități la nediscriminare în 
familie, în căsătorie, în cuplu și în relație părinte-copil.3 Aceasta din 
urmă cuprinde abilitatea de a lua decizii cu privire la numărul de copii 
doriți, access la servicii de sănătate reproductivă și la informație despre 
planificare familială și educație, precum și dreptul de a-și controla 
fertilitatea în egală măsură cum o fac alți cetățeni.4 

Așadar, abordarea acestei cercetări stă pe înțelegerea că drepturile 
persoanelor cu dizabilități se intercalează cu drepturile sexual-
reproductive într-o manieră interdependentă și indivizibilă. În centrul 
acestei abordari stă conceptul autonomiei individuale și obiectivul de a 
participa pe deplin în viața socială, economică și politică. Drepturile 
sexual-reproductive au la bază un principiu legal simplu – fiecare 
persoană are dreptul să ia decizii informate - fără discriminare, 
violență sau constrângeri - privind sănătatea sa reproductivă și 
sexualitate. Și adevărat, odată lipsiți de abilitatea de a lua decizii 
importante despre viața sa sexuală și cea reproductivă, persoanele cu 

                                                        
2 CDPD, Art. 25 (a) și Art. 25 (d); 
3 CDPD, Art. 23; 
4 CDPD, Art. 23 (1) (b) și Art. 23 (1) (c); 
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dizabilități întâmpină numeroase încălcări a drepturilor sale, pe care 
persoanele fără dizabilități nu le întâmpină, cum sînt utilizarea 
necorespunzătoare a contraceptivelor și suportarea consecințelor 
adverse, lipsa informațiilor despre sănătatea sexuală și reproductivă, 
lipsirea de capacitatea de a decide privind nașterea unui copil și/sau 
formarea unui cuplu, negarea autonomiei individuale privind 
propria sexualitate, servicii medicale neadaptate pentru femei cu 
dizabilități, negarea dreptului la viață de familie, discriminare și 
altele.5  Să nu uităm și de faptul că femeile și fetele cu dizabilități 
întâmpină bariere în exercitarea drepturilor sexual-reproductive unice 
pentru ele, cum sânt abuzul sexual și sterilizarea forțată. Nu se cunosc 
cazuri, până în prezent, ca bărbații și băieții cu dizabilități să fi fost 
abuzați sexual sau supuși sterilizării forțate.  

În Observațiile Finale din 2017, Comitetul ONUL privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități a indicat ca cea dintâi îngrijorare faptul că 
modelul medical este folosit în continuare pentru definirea dizabilității. 
Fapt reflectat în cadrul normativ și în abordarea medicală a 
determinării gradului de dizabilitate.  

Modelul Social versus Modelul Medical 

Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 6  adoptă 
”modelul social” pentru definirea dizabilității care pune accentul pe mediul 
social neadaptat în interacțiune cu care, persoana cu dizabilități întâmpină 
bariere în realizarea drepturilor sale. În contrast cu ”modelul medical”, care 
vede dizabilitatea ca pe o problemă în sine, oferind tratament sau reabilitare 
pentru revenire la ”normal”, modelul social recunoaște că atitudinile negative 
din societate, lipsa de resurse și multiplele bariere, sânt cauzele opresiunii 
persoanelor cu dizabilități.  

Cu regret constatăm că acest aspect a rămas neschimbat, în special 
pentru instituțiile rezidențiale. Drepturile sexual-reproductive a 
persoanelor cu dizabilități sânt privite exclusiv prin prisma modelului 
medical. Din acest considerent, dizabilitatea beneficiarului instituției 
este privită drept un împiediment în realizarea deplină și autonomă a 

                                                        
5 Articolul 9 al Convenției cere asigurarea accesibilității, inclusiv la instituții medicale și informații; Articoului 

16 al Convenției cere Statelor membre să adopte măsuri pentru protecția persoanelor cu dizabilități de orice formă 

de violență și abuz, inclusiv violență bazată pe gen și dizabilitate;  Articolul 22 al Convenției recunoaște drepturile 

persoanelor cu dizbailități la intimitate, inclusiv la protecția informației despre sănătate, în egală măsură; Articolul 

23 al Convenției cere Statelor Membre să elimine discriminarea față de persoanele cu dizabilități în toate 

domeniile ce țin de căsătorie, familie, relații, claitatea de părinte, în mod special cînd este vorba de planificare 

familială, fertilitate și viața de familie; Articolul 25 al Convenției cere ca Statele Membre să asigure acces fără 

discrimianre la servicii de sănătate pentru persoanele cu dizabilități, în special la serviciile de sănătate sexual-

reproductive; 
6 Articolul 1 din Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi “persoanele cu dizabilităţi includ 

acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în 

interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi”;  
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dreptului la viață intimă și de familie, dar și o justificare pentru a 
decide în locul persoanei. 

 

A. Realizarea drepturilor sexual-reproductive de către femeile 
și fetele din Centrele de plasament temporar al persoanelor 
cu dizabilități (adulte) din Republica Moldova 

I. Accesul la informații și la servicii de sănătate reproductivă  

Contracepțiile 

În principal prezervativul este contraceptivul distribuit pe larg în 
instituțiile rezidențiale. O parte din ele sânt achiziționate, o altă parte 
sânt primite prin donații de la organizații obștești. Din discuțiile 
purtate cu personalul responsabil, prezervativele sânt distribuite 
femeilor, în principal, despre care se știe că sunt sexual active 7 . 
Utilizarea prezervativelor nu este o uzanță. Accesul la ele se realizează 
prin punctul medical unde solicitantul trebuie să meargă și să le 
solicite.  

 
Două instituții au afirmat că dețin și contraceptive orale și injectabile, 
afirmând că sânt folosite doar la dorința pacientelor. Exemple, însă, 
când acestea au fost solicitate și folosite de vreo beneficiară, nu sânt. 
Nu au fost oferite nici date exacte privind cantitatea acestor 
contraceptive, disponibile. 
 
Nici una din instituții nu a menționat utilizarea steriletului drept 
metodă de contracepție. S-a ținut să se afirme că în prezent acest 
contraceptiv nu este folosit. Utilizarea steriletelor a fost o practică 
uzuală a internatelor psiho-neurologice, aplicate fără obținerea 
consimțământului informat al pacientelor, și lăsat în corpul lor fără 
montorizare pentru ani buni. Un caz a fost documentat cu o pacientă 
dezinstituționalizată a unui internat8 (azi denumit centru de plasament 
temporar), care suferă de infertilitate din cauza plasării incorecte a 
steriletului, despre existența căruia pacienta nici nu știa. 

Accesul la examinarea specialistului 

Beneficiarele instituțiilor rezidente sînt examinate regulat de ginecolog, 
în scop profilatic, la necesitate dacă solicită beneficiara sau în cazul 
apariției unei maladii. Nu toate centrele de plasament temporar au 

                                                        
7 S-a remarcat, spre surprinderea noastră, că personalul instituțiilor nu cunoaște diferența dintre persoana de vârstă 

fertilă și persoană sexual activă, astfel că datele statistice oferite erau corectate pe durata interviului după oferirea 

explicațiilor suplimentare de echipă; 
8  dna G.M., ea fiind și una din victimele abuzului sexual comis de medicul din internat Florea Stanislav, 

condamnat la 15 de închisoare prin sentința Judecătoriei mun. Bălți din 25.10.2016, menținută prin Decizia Curții 

Supreme de Justiție din 19.11.2019, a se vedea aici https://unimedia.info/ro/news/89aeb86ada9b3b2b/csj-a-pus-

punct-in-dosarul-medicului-din-balti-acuzat-ca-a-violat-16-paciente-stanislav-florea-va-petrece-urmatorii-15-ani-

dupa-gratii.html;  

https://unimedia.info/ro/news/89aeb86ada9b3b2b/csj-a-pus-punct-in-dosarul-medicului-din-balti-acuzat-ca-a-violat-16-paciente-stanislav-florea-va-petrece-urmatorii-15-ani-dupa-gratii.html
https://unimedia.info/ro/news/89aeb86ada9b3b2b/csj-a-pus-punct-in-dosarul-medicului-din-balti-acuzat-ca-a-violat-16-paciente-stanislav-florea-va-petrece-urmatorii-15-ani-dupa-gratii.html
https://unimedia.info/ro/news/89aeb86ada9b3b2b/csj-a-pus-punct-in-dosarul-medicului-din-balti-acuzat-ca-a-violat-16-paciente-stanislav-florea-va-petrece-urmatorii-15-ani-dupa-gratii.html
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angajat ginecolog, sânt folosite și serviciile moașei. Nici în instituții nici 
în centrele medicilor de familie, unde sânt aduse periodic beneficiarele, 
nu sânt scaune ginecologice adaptate la necesitățile femeilor cu 
dizabilități locomotorii. 
 
S-a afirmat că ginecologul oferă pacientelor (!) informații despre 
contraceptive, igiena personală, tratament, viața sexuală, maladiile 
sexual-transmisibile. Nu au fost oferite date statistice privind numărul 
vizitelor lunare la ginecolog, având în vedere că nu toate instituțiile au 
angajat unul. Nu s-au oferit nici date cantitative privind numărul de 
paciente care au fost informate. Nu au fost oferite nici o informație cu 
privire la asigurarea accesului bărbaților și băieților la aceleași 
informații despre sănătatea sexual-reproductivă, contracepții, viață 
sexuală, igienă personală   

 
Reieșind din afirmațiile făcute de angajații instituțiilor intervievați, 
examinarea ginecologică se face la necesitate, și în principal al femeilor 
sexual active. 

Acordul informat 

Instituțiile au insistat să afirme că în fișa medicală a fiecărei beneficiare 
există acordul informat semnat și în baza acestui acord ea beneficiază 
de examinarea medicală și tratament. În temeiul aceluiași acord, 
beneficiară este examinată de ginecolog și i se preiau analize i se oferă, 
la necesitate tratament.  
 
Verificând fișele medicale a beneficiarilor, am studiat acest acord 
informat. Este formularul obișnuit, aprobat prin Ordinul comun de 
Ministerul Sănătății și Ministerului Justiției nr. 303 din 06.05.2010, 
semnat de beneficiare, care nu conține nimic specific cu referire la 
intervențiile și tratamentele pentru sănătatea-reproductivă. Deci un 
acord generalizat, folosit drept acord informat pe viață, oferit de 
beneficiară și utilizat drept temei legal pentru personalul medical să 
intervină. Nici o instituție nu a confirmat că beneficiara semnează un 
acord informat nou de fiecare dată cînd este examinată de ginecolog și 
când îi sunt prelevate materiale biologice pentru analiză, decît dacă 
este transportată la centrul medicului de familie sau la altă instituție 
medicală. 
 
Comunicarea dintre ginecolog – pacientă (persoană cu diabilități 
rezidentă a centrului de plasament) este sporadică și de regulă are loc 
prin intermediari – infiermiera, moașa sau medicul psihiatru. În lipsa 
unui ginecolog printre personalul instituției, beneficiara fie primește o 
informație laconică, fie nu i se oferă nici o informație. Cea din urmă 
situație este des întâlnită pentru că trîind o viață în instituții 
rezidențiale ca persoană cu dizabilități, femeile s-au obișnuit cu 
atitudinea negativă față de sine, nu dețin abilități minime pentru 
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exercitarea autonomiei individuale de a cere și a gestiona informația, 
personalul este obișnuit să tuteleze beneficiarele și să ia deizii în locul 
lor în ferma convingere că acționeze în interesul lor suprem.  
 
Informația despre rezultatele examinării ginecologice sânt notate în 
fișa medicală a fiecărei paciente, nu-i este însă comunicată și explicată 
în termeni simpli. Fiind întrebată, pacienta poate comunica că a fost 
ginecolog nu poate însă comunica cu ce s-a soldat vizita pentru că nu i 
s-a comunicat. Dusă și adusă. Se administrează ”niște” pastile, 
prescrise de medic. De care anume, și pentru ce sânt ele, nu știe.  
 
Comunicare adaptată la necesitatea beneficiarei nu există. Dreptul 
beneficiarei de a cunoaște despre starea sa de sănătate, de a fi implicată 
în luarea de decizii privind sănătatea sa sexual – reproductică și de a 
cunoaște efectele adverse a medicamentelor, este zilnic flagrant 
încălcat. Este o abordare medicală a dizabilității, ceea ce contravine 
legislației naționale și internaționale în vigoare. 

Accesul la informație despre sănătatea sexual-reproductivă 

Instituțiile rezidente au insistat să afirme că toți beneficiarii au acces la 
informații despre sănătatea sexual-reproductivă prin pliante 
informative și comunicare. Nu a fost demonstrat nici un exemplu de 
astfel de pliant sau alt material informațional, adaptat la necesitățile 
unei persoane cu dizabilități cognitive sau de percepție. Se cunoaște că 
citirea și numărarea sînt abilități rare la marea majoritate a 
beneficiarilor instituțiilor. O angajată întrebată la direct dacă 
demonstrează beneficiarilor cum se folosește prezervativul, a avut un 
moment lung de reculegere, afirmând apoi că probabil li s-a arătat 
anterior. Altă angajată a ținut să insiste că nu lasă prezervativele la 
îndemâna beneficiarelor pentru că ei ”le înflă”, de aceea preferă 
beneficiarii să i le ceară și ea să i le dea la mâină. Și chiar și în acele 
situații, ea nu explică cum prezervativul trebuie folosit corect. 
Concluzia se cere de la sine, beneficiarii instituțiilor rezidențiale nu 
beneficiază de nici o informație despre metodele de contracepție, viață 
sexuală, maladii sexual-transmisibile și alte aspecte de sănătate sexual-
reproductivă esențiale pentru a duce un mod independent de trai.  
 
Evidența ciclului menstrual este dusă de instituție. Notată într-un 
registru special, accesibil oricui. Beneficiarele nu sânt învățate să ducă 
evidența ciclului său, ceea ce diminuază din autonomia lor și 
capacitatea de a lua decizii informate despre propria-i sănătate. 
 
Produsele de igienă9 necesare doar pentru femei, se păstrează la surori 
medicale, care eliberează produsele la cerere. Nu întotdeauna, 
produsele achiziționate țin cont de necesitățile fiziologice a femeilor cu 

                                                        
9 Sînt achiziționate prin Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate și din donații; 
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dizabilități. Sumele alocate, în bugetele instituțiilor rezidențiale, pentru 
achiziționarea acestor produse variază semnificativ de la o instituție la 
alta.10 

 

Sarcina și avortul 

Două din trei instituții rezidențiale au afirmat că cel puțin în ultimii 
patru ani nici o beneficiară nu a rămas încărcinată, deși au cupluri 
formate. Cea de a treia instituție a avut beneficiare însărcinate, și are și 
în prezent o pacientă la a doua sarcină în ultimii doi ani. 
 
Avortul nu se folosește ca metodă de contracepție, cel puțin asta afirmă 
instituțiile rezidențiale. Într-un singur caz, sarcina a fost întreruptă 
”conform indicațiilor medicale” avînd diagnoza ”sarcină în evoluție”. 
Temeiul real al avortului a constituit dizabilitatea femeiei 
instituționalizate, aceasta din urmă fiind în lista indicațiilor medicale 
pentru întreruperea sarcinii.11 Cît privește aspectul voluntar al acestei 
intervenții medicale, trebuie reținut că lipsa informațiilor adaptate și a 
experienței, lasă sarcina femeiei cu dizabilități mintale sau intelectuale 
din instituțiile rezidențiale în mîinile personalului ”care știe mai bine”. 
A doua beneficiară12 a instituției rezidențiale care a dus două sarcini la 
termen (a născut în 201913 și acum duce a doua sarcină) a reușit acest 
lucru pentru că avea neîncredere cronică în personalul instituției. 
Refuza orice fel de medicament propus, inclusiv și vitaminele 
prenatale. 

Planificarea familială 

 După nașterea copilului de o beneficiară a instituției rezidențiale, ea 
este  

separată de copil. Beneficiara se reîntoarce instituție, copilul este plasat 
în Centrul de plasament temporar pentru copii și treptat îndepărtată de 
copil căruia ulterior i se oferă statut de copil adoptabil. Deși este 
aprobat Programul Național de dezinstituționalizare a persoanelor cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale 
gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anii 2018-
2026, decizia autorităților nu a fost în beneficiul păstrării familiei prin 

                                                        
10 2,500 lei Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) s. Brînzeni rl Edineț, 136,350 

lei Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) mun. Bălți la care se adaugă produse 

donate în valorea de 59, 644 lei; 
11 pct. 3 Anexa nr. 1 la Ordinul nr. OMS647/2010 din 21.09.2010 cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a 

cursului sarcinii în condițiile de siguranță; 
12 Cea dintîi beneficiară T. a născut în 2017 un băiat, a fost dezinstituționalizată cu copil dar fără să i se ofere 

servicii de asistență socială, în cele din urm a decedat iar copilul a fost adoptat de o familie; 
13 Beneficiara a fost întoarsă în instituția rezidențială după ce a născut, separată de copilul său, și cel mai probabil 

că va fi separată și de al doilea copil al său, după ce-l naște; 
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dezinstituționalizarea femeiei cu dizabilități pentru a trăi cu copilul 
(copiii ei) în locuință protejată sau casă comunitară14.  
 
Lipsa informației, lipsa suportului în luarea deciziilor, lipsa empatiei 
serviciului de asistență socială și aplicarea modelului medical pentru 
definirea dizabilității a rezultat în abandon, abuz și încălcarea dreptului 
la viața de familie, atît pentru mamă cît și pentru copil. Argumentul 
autorităților precum că ”ea și-a dat acordul pentru plasarea copilului în 
Centru” ascunde în spate deznădejdea femeiei care a fost convinsă că 
nu are unde trăi cu copilul (instituția rezidențială nu primește cu 
copii), nu are cu ce întreține copilul și că copilului i-ar fi mai bine într-o 
altă familie. Anume această abordare a situației femeiei cu dizabilități 
devenită mamă, constituie abuz. 

Accesul la medicul de familie 

Beneficiarii sânt luați la evidența medicului de familie din raza 
teritorială a instituției rezidențiale. Costurile pentru serviciile medicale 
necesare, sânt acoperite de poliția de asigurare obligatorie în medicină 
și de bugetele instituțiilor rezidențiale. 

Instruirea personalului instituțiilor rezidențiale privind drepturile sexual-
reproductive a persoanelor cu dizabilități 

Nu există nici o instruire sistematică a personalului privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, cu atît mai mult privind drepturile sexual-
reproductive a persoanelor cu dizabilități. Unii angajați au făcut 
referire la instruirile oferite de IDOM și la cele petrecute de medicul de 
familie. Cu referire la ultimele, angajații nu au putut comunica când au 
fost ultima dată organizate, pe ce temă era instruirea și pentru cine.  

Fluctuația masivă a cadrelor, inclusiv a celor necalificate, cuplată cu 
lipsa instruirilor sistematice rezultă în utilizarea pe larg a 
prejudecăților despre viața sexuală a persoanelor cu dizabilități, care s-
au regăsit în abudență în conversațiile purtate cu angajații pe durata 
acestei cercetări.  

CONCLUZIE: Analizând în ansamblul informațiile acumulate, a devenit 
evident că femeile cu dizabilități din instituțiile rezidențiale întâmpină 
multiple bariere în realizarea drepturilor sexual-reproductive. Printre acestea 
se includ: 

 Lipsa informațiilor adaptate; 

 Lipsa activităților de abilitare și dezvoltarea 
autonomiei personale; 

                                                        
14 A se vedea pct. 48 din Palnul Național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anii 2018-2026; 

 



 

12 
 

 Atitudinile negative a angajaților instituției, a 
comunității și a familiei; 

 Lipsa acomodării rezonabile a procedurilor 
medicale și a limbajului; 

 Personal medical neinstruit; 

 Aplicarea modelului medical al dizabilității; 

 Discriminarea; 

 Aplicarea pe larg a prejudecăților despre 
sexualitatea persoanelor cu dizabilități, despre 
vulnerabilitatea lor, despre capacitatea de a fi 
părinte. 

II. Prejudecățile despre dizabilitate, sexualitate și reproducere 

Persoanele cu dizabilități din instituțiile rezidențiale se confruntă cu 
diferite forme de discriminare datorate stereotipurilor, presupunerilor 
și a fricii despre dizabilitate. Nu în ultimul rînd, aplicarea modelului 
medical pentru definirea dizabilității, transformă beneficiarii din 
titulari de drepturi și libertăți în pacienți dependenți de servicii 
medicale de tratament și recuperare. 

Discriminarea persoanelor cu dizabilități se intersectează și cu alte 
criterii interzise, cum sânt gen, sex, etnie, rasă și alt statut. Acestea au 
un impact disproporționat adupra femeilor și a fetelor cu dizabilități, 
făcându-le ținte pentru abuz și violență.   

Discriminarea directă 
include practicile existente de tratament diferențiat nejustificat în baza 
dizabilității persoanei, inclusiv cele cuprinse de acte normative cum 
este, de exemplu, pct. 3, la Anexa nr. 1 la Ordinul nr. OMS647/2010 
din 21.09.2010 cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului 
sarcinii în condițiile de siguranță, care indică dizabilitatea mintală și 
cea intelectuală drept indicații medicale pentru întreruperea sarcinii. 
Această prevedere este suficientă pentru angajații sectorului medical și 
a celor din instituțiile rezidente să insiste asupra întreruperii sarcinii 
femeiei cu dizabilități decît să-i ofere alternativă intituționalizării – 
traiul în comunitate cu copilul, cu familia sa. 

Discriminarea sistemică se reflectă în comportamentul tendențios al 
funcționarilor care apelează la stigmă și stereotipuri, rezultînd în 
impunitate pentru actele de viol și abuzul sexual comis asupra femeilor 
cu dizabilități.  

Discriminarea prin asociere 
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a partenerului persoanei cu dizabilități din instituțiile rezidențiale, 
crearea împiedimentelor pentru obținerea recunoașterii relației, 
negarea accesului la informații și servicii de sănătate sexual-
reproductivă. 

Discriminarea persoanelor cu dizabilități în realizarea drepturilor sexual-
reproductive este înrădăcinată în stereotipuri și prejudecăți. Marea 
majoritate a acestora se referă la sexualitatea lor, printre acestea am întâlnit 
următoarele: 

 Persoanele cu dizabilități sânt asexuale: care presupune că persoanele 
cu dizabilități nu sînt activi sexual sau nu manifestă vreun interes față 
de sex. O prejudecată complet eronată, bazată pe modelul medical al 
dizabilității care tratează afecțiunea persoanei ca pe un defect. 
Persoanele cu dizabilități au aceiași sexualitate, dorințe, relaționare cu 
alte persoane ca și ceilalți fără dizabilități. Ei însă ar putea întîmpina 
anumite dificultăți în realizarea sexualității sale datorită medicului 
neadaptat la dizabilitatea sa. Această preconcepție despre sexualitatea 
persoanei cu dizabilități duce la negarea accesului la servicii de 
sănătate sexual-reproductive pentru că se bazează pe o înțelegere 
greșită a faptului că persoanele cu dizabilități nu au nevoie de aceste 
servicii.15 

 Persoanele cu dizabilități sânt hipersexuale: la polul opus de prima 
preconcepție, aceasta din urmă vine să afirme că persoanele cu 
dizabilități, în special cei cu dizabilități intelectuale sau psihosociale, 
au un libido ieșit de sub control care îi pune în pericol pe ei și pe cei din 
jur. Această ”viziune” duce la negarea accesului la informație și 
educație despre sexualitate și sănătate sexual-reproductivă pentru 
persoanele cu dizabilități - și în unele cazuri la aplicarea metodelor de 
contracepție fără acordul informat adaptat (plantarea steriletului, 
contraceptive orale, sterilizarea) – în scopul de a controla 
comportamentul sexual văzut ca inacceptabil de angajații instituțiilor 
rezidențiale. 

 Persoanele cu dizabilități nu ar trebui să se reproducă sau sânt 
incapabili de a fi părinți: pentru că persoanele cu dizabilități sânt 
văzuți asexuali, se crede că ei nu pot să se reproducă iar cînd se 
reproduc sînt condamnați social pentru că o fac. Este pe larg răspîndită 
preconcepția că dizabilitatea se transmite genetic, deși nu există nici o 
cercetare științifică care să demonstreze acest lucru. Iar nașterile din 
ultimii ani a copiilor perfect sănătoși de către beneficiarele instituțiilor 
rezidențiale, susțin o dată în plus că precocenpția este eronată.16 Nu în 
ultimul rînd, persoanele cu dizabilități sînt considerați a fi părinți 

                                                        
15 a se vedea Comentariul General nr. 3: Articolul 6 (Femeile și Fetele cu Dizabilități) 2016 al Comitetului ONU 

privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, paragraful 40; 
16 Ibidem, paragraful 39; 
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incapabili în temeiul dizabilității lor crezut a fi un împiediment în 
îngrijirea corespunzătoare a copilului. Pe cînd această din urmă este de 
fapt o ”dizabilitate” instituționalizată în persoanele cu dizabilități 
rezidente în instituții care nu au beneficiat niciodată de asistență 
pentru a învăța deprinderi de viață minime care să le permită ulterior 
realizarea drepturilor și a obligațiilor părintești. Acest lucru nu are nici 
atunci cînd o persoană cu dizabilități din instituția rezidentă devine 
părinte. Anagajții instituției dar și funcționarii sistemului de asistență 
socială neagă cu vehemență ideea că puțin ajutor și sprijin, o nouă 
familie poate fi creată. 

 Femeile și fetele cu dizabilități sînt incapabile de a lua decizii privind 
sănătatea sa sexual-reproductivă: starea lucrurilor, documentată pe 
durata acestei cercetări, și nu doar, arată că prestatorii serviciilor de 
sănătate și angajații instituțiilor rezidențiale sînt cei mai versați în ceea 
ce ”este mai bine” pentru femeia / fata cu dizabilități. Din acest 
considerent, instituția duce evidența ciclului menstrual într-un registru 
special creat, ele nu sînt educate despre ciclul său menstrual nici să-i 
ducă evidența de sinestătător, angajații instituției (de la infiermieră 
pînă la director) știe mai bine dacă trebuie sau nu continuată sarcina și 
ce metode de contracepție să pună la dispoziția lor, și dacă să le pună la 
dispoziție, să le ofere sau nu, și ce măsură, informația despre 
sexualitatea și reproducere. Această prejudecată se reflectă negativ 
asupra politicilor și practicilor care permit terților să ia decizii asupra 
capacității reproductive a femeiei și a fetei cu dizabilități, de la 
contracepție la avort/sterilizare.17 

 Persoanele cu dizabilități sînt vulnerabili și au nevoie de protecție: și 
această preconcepție este foarte răspândită, prin prisma ei persoanele 
cu dizabilități sînt văzute ca ființe neajutorate și dependente. Și acest 
din urmă stereotip vine să justifice întrepruperea sarcinii, sterilizarea 
sau aplicarea contracepției fără acordul informat adaptat al persoanei, 
deseori folosite ca metode de protecție a femeilor cu dizabilități de o 
sarcină rezultată din viol sau abuz sexual. 

 Femeile cu dizabilități minte despre viol și abuz sexual: este cea mai 
nocivă prejudecată, pentru demnitatea și siguranța femeiei cu 
dizabilități. Aceasta, cu regret, încă este înrădăcinată în practicile 
instituțiilor rezidențiale. Drept consecință, femeile și fetele cu 
dizabilități rezidente sînt vulnerabile în fața unui atac, abuz și viol 
știute ca având loc atât în pereții instituții rezidențiale cât și înafara. Au 
fost documentate cazuri în trecut când angajații de gen masculin au 
violat și abuzat sexual femeile și fetele cu dizabilități din instituțiile 
rezidențiale, mulți din care au scăpat de răspundere datorită acestei 
prejudecăți. Cel mai supărător este și faptul că angajații de gen femenin 

                                                        
17 Ibidem, paragraful 44; 
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a instituțiilor rezidențiale sânt părtașele acestei prejudecăți, ceea 
insuflă neîncredere în femeile și fetele cu dizabilități care ezită să 
raporteze abuzurilor sexuale. 
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B. Realizarea drepturilor sexual-reproductive de către femeile 
și fetele din Spitalele de psihiatrie din Republica Moldova 

Contracepțiile 

Instituțiile de psihiatrie din țară susțin că nu procură contraceptive și, 
respectiv, nu le distribuie pacienților. Durata medie de tratament în 
staționarul spitalului de psihiatrie, astăzi, este de aproximativ 21 de 
zile, iar pacienții sânt internați în secții desagregate după sex, motiv 
din care contraceptivele nu se află pe lista medicamentelor procurate 
de instituții. Dacă pacienții aduc cu ei contraceptivele, acestea le sânt 
puse în continuare la dispoziție pentru a fi administrate și pe durata 
tratamentului în staționar. 

Accesul la examinarea specialistului 

Pacientele spitalelor de psihiatrie sânt examinate de ginecolog la 
necesitate, dacă pacienta solicită consultul specialistului sau rezultatele 
analizelor indică necesitatea unei consultații pentru derularea unui 
tratament. Au fost cazuri când consultația ginecologului era solicitată 
de familie (mama unei paciente cu dizabilități a cerut întreruperea 
sarcinii fiicei sale) și de organul de urmărire penală într-un caz de abuz 
sexual (pentru prelevarea mostrelor biologice și tratamentul 
maladiei, leziunilor).  
 
Fiecare spital are în statele de personal un ginecolog, care oferă 
consultații și prescrie tratament la necesitate. Tratamentul, 
investigațiile și medicamentele sânt acoperite din bugetul fiecărui 
spital. Pacienții beneficiază de tratament gratuit, indiferent dacă sânt 
sau nu asigurați medical. 
 
Nu am primit confirmarea faptului că în cabinetul ginecologului din 
spitale sânt instalate scaune ginecologice adaptate la necesitățile 
femeilor cu dizabilități locomotorii. 
 
Testul de sarcină nu este obligatoriu la internarea femeilor și a fetelor 
în spitalele de psihiatrie. Doar dacă pacienta, fiind în secția de 
internare, indică că este insărcinată, se va face testul și va fi îndreptată 
spre consultarea ginecologului. Chiar dacă pacienta este internată într-
o stare psihotică acuză și nu ar putea comunica toate informațiile 
despre starea sa, peste câteva zile starea se ameliorează și medical 
psihiatru poartă o discuție suplimentară cu pacienta care astfel îi poate 
comunica despre o posibilă sarcină. Specialiștii comunică că pe durata 
primului trimestru de sarcină, psihotropele administrate nu aduc 
daună fătului și când se confirmă o sarcină la pacienta internată, 
prioritate se oferă tratamentului psihiatric. Generația nouă de 
medicamente, administrate astăzi pacienților spitalelor de psihiatrie, 
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afectează sănătatea lor sexual-reproductivă. Dacă unii specialiști susțin 
că acestea doar scad libidoul, alții afirmă că medicația are effect 
contraceptive pentru că afectează la direct fertilitatea pacientei (de 
exemplu, unele medicamente afectează hormonul responsabil de 
nivelul prolactinei care la rândul său dereglează ciclul menstrual la 
femei). O opinie comună totuși a fost vociferată, și anume că nu există 
cercetări științifice la zi care să confirme sau să infirme influența 
negativă a medicamentelor psihotrope asupra sănătății sexual-
reproductive a persoanelor cu dizabilități aflați la tratament în spitalele 
de psihiatrie. 

Acordul informat 

Spitalele au explicat că în fișa medicală a fiecărui pacient există acordul 
informat semnat și în baza acestui acord pacientul beneficiază de 
examinarea medicală și tratament. În temeiul aceluiași acord, pacienta 
este examinată de ginecolog și i se preiau analize, i se oferă, la 
necesitate, tratament.  
 
Acordul informat, care se semnează, este formularul aprobat prin 
Ordinul comun de Ministerul Sănătății și Ministerului Justiției nr. 303 
din 06.05.2010 și nu conține nimic specific cu referire la intervențiile și 
tratamentele pentru sănătatea-reproductivă. Deci un acord generalizat, 
folosit drept acord informat oferit de pacientă și valabil pe durata 
aflării în stațoionarul spitalului de psihiatire. Spitalele nu au confirmat 
că pacienta semnează un acord informat nou de fiecare dată când este 
examinată de ginecolog și când îi sunt prelevate materiale biologice 
pentru analiză, decât dacă este transportată la altă instituție medicală.  
 
În formularul acordului informat, nu se regăsește informația despre 
efectele nocive ale medicației psihotrope asupra sănătății sexual-
reproductive. Acestea se comuncă doar verbal pacientei și nu tuturor 
pacienților. 
 
Despre rezultatele analizelor efectuate asupra mostrelor biologice 
prelevate de la pacienți, se face înscriere în fișa medicală. În epicriza, 
eliberată pacientului la externare, de asemenea se face o înscriere a 
informațiilor. Unii din pacienți sânt informați și verbal. 

 

Accesul la informație despre sănătatea sexual-reproductivă 

Spitalele de psihiatrie nu dețin și nu distribui, în mod targhetat, 
informația despre sănătatea sexual-reprodutivă a persoanelor cu 
dizabilități. Pliantele informaționale recepționate de spitale, cu referire 
la diverse subiecte sociale și de sănătate, sânt puse la dispoziția 
pacienților și a angajaților. 
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Produsele de igienă necesare doar pentru femei, sânt achiționate de 
două din trei spitale18 fie primite prin donații, și se păstrează la surori 
medicale, care eliberează produsele la cerere. Nu întotdeauna, 
produsele achiziționate țin cont de necesitățile fiziologice a femeilor cu 
dizabilități. Sumele alocate, în bugetele spitalelor de psihiatrie, pentru 
achiziționarea acestor produse variază semnificativ de la o instituție la 
alta.19 
 
Spitalul de psihiatrie din mun. Bălți susține că nu pot procura produse 
de igienă personală necesare femeilor pe durata ciclului menstrual 
pentru că acestia nu sânt cuprinse în categoria ”produse 
parafarmaceutice”, iar cele 4 paciente care se afla la tratament prin 
constrângere își procură produsele din contul pensiei de dizabilitate pe 
care o primesc. 

Sarcina și avortul 

Responsabilii din spitalele de psihiatrie, intervievați pentru acest 
studiu, nu ne-au putut comunica câte paciente însărcinate au fost 
internate în ultimii 2-3 ani. Dar au confirmat că astfel de cazuri au fost. 
 
Întreruperi de sarcină nu au avut loc nici în spitalele de psihiatrie nici 
la indicațiile medicului psihiatru, deși a existat o situație când mama 
unei paciente cu dizabilități a cerut medicilor întreruperea sarcinii 
contrar voinței tinerei. Lucru care nu a avut loc, pe durata 
tratamentului ei în staționarul spitalului de psihiatrie. 
 

Instruirea personalului instituțiilor rezidențiale privind drepturile sexual-
reproductive a persoanelor cu dizabilități 

Nu există nici o instruire sistematică a personalului privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, cu atât mai mult privind drepturile sexual-
reproductive a persoanelor cu dizabilități.  

Pentru raportarea cazurilor de violență sau abuz sexual, spitalul de 
psihiatrie mun. Chișinău expediază informația poliției și oficiului 
Avocatului Poporului, ceea ce contravine direct Ordinului nr. 77 care 
impune obligația asupra instituțiilor să denunțe cazurile de abuz la 
oficiul procuraturii de sector. 

 

 

 

                                                        
18 Spitalele de psihiatrie din mun. Chișinău și or. Orhei; 
19 De exemplu Spitalul de Psihiatrie or. Orhei planifică 3,000.00 lei anual și beneficiază și de produse de igienă 

donate. Spitalul de Psihiatrei mun. Chișinău planifică 150,00.00 lei anual pentru toate produsele: șampon, săpun, 

hârtie, lame de ras etc., achiziționând 2000 de bucăți de absorbande și 1500 bucăți de șervețele umede. 



 

19 
 

CONCLUZIE: Analizând în ansamblul informațiile acumulate, a 
devenit evident că femeile cu dizabilități din instituțiile spitalelor de 
psihiatrie întâmpină aceleeași bariere în realizarea drepturilor sexual-
reproductive. Printre acestea se includ: 

 Lipsa informațiilor adaptate; 

 Lipsa acomodării rezonabile a procedurilor 
medicale și a limbajului; 

 Personal medical neinstruit; 

 Aplicarea modelului medical al dizabilității; 

 Discriminarea; 

 Aplicarea pe larg a prejudecăților despre 
sexualitatea persoanelor cu dizabilități, despre 
vulnerabilitatea lor, despre capacitatea de a fi 
părinte. 

 
 


