
                                        

     

 

Aproape 45% dintre fetele sub 15 ani devenite mame în statele UE provin din România 

 (topul județelor) 

Salvați Copiii lansează caravana Sănătate pentru fiecare comunitate 

 

• 44,44% dintre fetele din statele UE care au născut înainte de a împlini 15 ani sunt din România; 

• Pe primele locuri se situează județele Mureș (63 de mame cu vârsta sub 15 ani), Bihor și Dolj  

(câte 52) și Brașov (40); 

• Datele Federației Naționale a Asociațiilor Medicilor de Familie arată că 53% din localitățile din 

România nu au deloc medic de familie sau nu au suficienți medici de familie. 

 

București, 9 mai 2022: Cu toate că România a dat sub 5% din numărul total de nașteri din 

Uniunea Europeană în 2020, 44,44% dintre fetele care au născut înainte de a împlini 15 ani 

sunt din România, care ocupă, astfel, primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, potrivit 

datelor definitive Eurostat. În cifre absolute, dintre cele 1.645 de fete cu vârsta între 10 și 15 

ani, devenite mame în 2020 în statele membre, 731 sunt românce. În total, aproape 30% din 

mamele minore (sub 18 ani) din UE provin din țara noastră (8.276 din 29.505, la nivelul întregii 

Uniuni Europene). 

 

În ceea ce privește distribuția pe județe a nașterilor la mame cu vârsta sub 15 ani, pe primele locuri se 

situează: 

• Mureș (63 de mame cu vârsta sub 15 ani) 

• Bihor (52) și Dolj (52) 

• Brașov (40) 

• Argeș (29) 

• Sibiu (28) 

• Bacău (26) 

• Constanța (24) 

• Satu Mare (23)  

• Dâmbovița (22 de fete sub 15 ani au devenit mame în 2020).  

 

La polul opus se găsesc județele: 

• Gorj (4 mame cu vârsta sub 15 ani) 

• Mehedinți, Tulcea și Brăila (6 nașteri la o vârstă sub 15 ani, pentru fiecare)  

• Vâlcea, Neamț, Botoșani, Sălaj, Maramureș și Bistrița-Năsăud (câte 7 fete care au devenit  

mame înainte de 15 ani, în 2020). 
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Multe fete, cu precădere din zonele rurale defavorizate, recurg la auto-medicaţie în timpul sarcinii și 

nu ajung la medic pentru monitorizarea adecvatӑ a sarcinii.  

Datele Federației Naționale a Asociațiilor Medicilor de Familie arată că 53% din localitățile din 

România nu au deloc medic de familie sau nu au suficienți medici de familie.  

 

Caravana medicală ajunge în Negru-Vodă  

Pentru a contribui la reducerea mortalității infantile din județul Constanța, Organizația Salvați Copiii 

derulează programul Sănătatea mamei și a copilului în zonele defavorizate din județ.  

 

Astfel, sunt asigurate servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local pentru mame, 

gravide, gravide minore și copii până în 5 ani, care primesc suport socio-medical prin facilitarea 

accesului la servicii de sănătate, de planificare familială și asistență pediatrică. 

 

„Accesul la servicii medicale și la educație pentru sănătate este vital pentru sănătatea mamei și a 

nou-născutului. Din păcate, România rămâne o țară a disparităților sociale, iar populația 

vulnerabilă, în special copiii și femeile gravide, se confruntă cu situații de marginalizare. De aceea 

Salvați Copiii România merge în comunități și asigură asistență medicală gravidelor”, a explicat 

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România. 

 

Specialiștii locali ai Organizației Salvați Copiii alături de medici voluntari din cadrul Asociației 

Caravana cu Medici au ajuns în orașul Negru-Vodă în cadrul proiectului „Sănătate pentru fiecare 

comunitate. Caravana de control pentru fetele și femeile din zonele rurale”, derulat cu sprijinul 

PENNY.  

 

În zilele de 7 și 8 mai, în spațiile puse la dispoziție de Primăria din Negru-Vodă, fetele și femeile 

vulnerabile din comunitate au fost consultate gratuit și au beneficiat de recoltări, ecografii de sân, 

ecografii transvaginale, ecografii abdominale și sesiuni de informare cu privire la sănătatea în timpul 

sarcinii și îngrijirea nou-născutului.  

 

În total, 700 de fete și femei vulnerabile din județul Constanța beneficiază de servicii socio-medicale 

și educație medicală în cadrul programului Salvați Copiii destinat fetelor și femeilor vulnerabile în 

zonele rurale. 

 

„Prin parteneriatul pe care îl desfășurăm cu Salvați Copiii ne dorim să ajutăm cât mai multe viitoare 

mame și femei din zonele rurale defavorizate să aibă acces la servicii de sănătate esențiale. Și vrem 

să mulțumim aici și clienților noștri,  care au contribuit cumpărând jucării în cadrul campaniei 

Ferma de Pluș. Printr-un sprijin real oferit împreună acestor comunități, atât prin organizarea 

caravanelor, cât și prin donațiile de produse, sperăm ca cei mici să aibă un start în viață mai 

sănătos, alături de mamele lor”, a afirmat Daniel Gross, CEO PENNY România. 
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Intervenția integrată în comunitățile dezavantajate  

 

Echipa Salvați Copiii România, susținută de specialiști locali (medici de familie, asistenți sociali, 

mediatori sanitari), a creat, din 2010, o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin 

asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la 

creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii 

până în 5 ani. 

  

Până în prezent, Salvați Copiii România a lucrat în 64 de comunități rurale defavorizate, din 16 

județe, cu 74.880 de mame, gravide și copii până în 5 ani. 

 

Date de context: 

Caravana medicală se desfășoară în cadrul proiectului „Sănătate pentru fiecare comunitate. 

Caravana de control pentru fetele și femeile din zonele rurale”, derulat cu sprijinul PENNY și 

Asociația Caravana cu Medici.  

 

Proiectul ținteşte un număr de aproximativ 2.500 de fete și femei vulnerabile din zonele rurale 

defavorizate din 3 județe din România: Brașov, Iași și Constanța.  

 

Printre obiectivele intervenției se numără: 

• îmbunătățirea stării de sănătate pentru fete și femei în timpul sarcinii și reducerea cazurilor de 

mortalitate infantilă;  

• sprijin material, prin oferirea „kit-ului gravidei” participantelor la caravanele medicale;  

• informarea fetelor și femeilor vulnerabile din cele 46 de comunități rurale în cadrul cărora 

intervenim în cadrul programului Sănătatea mamei și a copilului, cu ajutorul a 3 videoclipuri 

educaționale cu privire la sănătatea în timpul sarcinii;  

• crearea de parteneriate cu instituțiile relevante la nivel local și național pentru găsirea de 

soluții în vederea asigurării accesului la servicii socio-medicale de calitate pentru gravidele 

din zonele rurale defavorizate și prevenirea sarcinilor.   

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact: Silvia Burcea, manager proiect, email: 

silvia.burcea@salvaticopiii.ro, sau tel: 0740 590 726. 

________________________ 

Despre Organizația Salvați Copiii 

De 32 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide 

în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din 

organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, 

în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în 

societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, 

în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului 

superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, 

mailto:silvia.burcea@salvaticopiii.ro
https://www.salvaticopiii.ro/
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în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc 

la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin 

încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al 

Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile 

copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA 

noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție 

și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii 

sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora. Peste 2.900.000 de copii 

au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii 

 

Despre Asociația Caravana cu Medici 

Asociația Caravana cu Medici este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2014 de către cinci 

medici rezidenți, cu scopul de a oferi servicii medicale gratuite în zonele rurale dezavantajate              

socio-economic. ONG-ul are o acoperire națională cu filiale deschise în București, Iași, Cluj, Brașov, 

Timișoara. Până în momentul de față, Asociația Caravana cu Medici a organizat peste 100 de caravane, 

cu mai mult de 10.000 de beneficiari direcți. 

 

Despre PENNY  

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din 

România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru 

centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua 

PENNY în România este alcătuită din 310 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din 

peste 5.800 de angajați. 

 


