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APEL GĂZDUIRE PROGRAM EDUCAȚIE SĂNĂTATE SEXUALĂ ȘI REPRODUCTIVĂ 

PENTRU TINERI-MODEL NORVEGIAN 

 

I. APEL 

 

ONG-urile, unitățile de învățământ, autoritățile publice și grupurile informale de tineri, 

inclusiv Consiliile Județene ale Elevilor, din București sau județele Constanța, Iași, Sibiu și 

Timiș sunt invitate să GĂZDUIASCĂ PILOTAREA ÎN ROMÂNIA A PROGRAMULUI NAȚIONAL 

NORVEGIAN DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE SEXUALĂ ȘI REPRODUCTIVĂ ȘI 

DISTRIBUIRE DE PREZERVATIVE GRATUITE. Oportunitatea va crește accesul pentru 

10.000 de tineri locali, în mod special localizați în mediul rural, la educație pentru sănătate 

sexuală și reproductivă, pentru prevenirea HIV/infecțiilor cu transmitere sexuală și a 

sarcinilor neplanificate, și la 100.000 prezervative gratuite, urmând modelul norvegian. În 

vederea pilotării, un singur județ va fi selectat pentru găzduire dintre următoarele 

București/Ilfov, Constanța, Iași, Sibiu și Timiș. 

 

Prezentul apel face din parte din proiectul  “Tânăr, 16 ani, din rural: În România, 

dreptul meu la sănătate este constant încălcat!”. 

 

Proiectul “Tânăr, 16 ani, din rural: În România, dreptul meu la sănătate este 

constant încălcat!” este derulat de Asociația Semper Musica în parteneriat cu CPE – 

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate și asociația norvegiană Sex&Society și 

beneficiază de o finanțare în valoare de 243.481,80 euro, prin programul Active Citizens 

Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-

2021. 

 

I. DE CE AR TREBUI JUDEȚUL DUMNEAVOASTRĂ SĂ GĂZDUIASCĂ  PROGRAMUL 

PILOT NORVEGIAN DE EDUCAȚIE ȘI SERVICII DE SĂNĂTATE SEXUALĂ ȘI 

REPRODUCTIVĂ PENTRU TINERI?  

 

Educația sexuală și reproductivă lipsește cu desăvârșire din viața tinerilor, iar accesul lor 

la servicii de planificare familială, contraceptive de urgență și materiale de protecție 

GRATUITE este extrem de limitat. Programul pilot de educație sexuală și reproductivă, 

după model norvegian, pe care vi-l propunem va include: 

- Acces gratuit la sesiuni de educație pentru sănătate sexuală și reproductivă, 

prevenirea HIV/infecțiilor cu transmitere sexuală și sarcini neplanificate pentru un 

număr de 10.000 de tineri locali, în mod special pentru cei localizați în mediul rural 

sau care activează în licee tehnice. Sesiunile vor fi realizate de persoane contractate 

de Asociația Semper Musica; 

- Acces gratuit la 100.000 de prezervative pentru tinerii care în mod obligatoriu au 

beneficiat de educație  pentru sănătate sexuală și reproductivă, prevenirea 

HIV/infecții cu transmitere sexuală și sarcini neplanificate. 

 

Cât despre motivele pentru care județul în care activați să găzduiască un astfel 

de program de sănătate, iată câteva argumente care sperăm să te convingă că tinerii 

au nevoie de educație pentru sănătate sexuală și reproductivă: 
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- Pentru că din totalul de noi infecții cu virusul HIV înregistrate în 2021 - 559 cazuri 

-, 49,5% au fost identificate în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 34 ani. 

SURSA: Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA în 

România, din cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof.dr.Matei Balş” – 

Bucureşti - https://www.cnlas.ro/images/doc/31122021.pdf 

- Pentru că București a înregistrat 177 cazuri noi de HIV în 2021 iar județele Timiș, 

Iași, Constanța sunt în top 5 județe, la nivel național, din punct de vedere al 

numărului de noi infecții cu HIV: Locul 1: București, Locul 2: Cluj, Locul 3: Timiș, 

Locul 4: Iași, Locul 5: Constanța. SURSA: Compartimentul pentru Monitorizarea şi 

Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA în România, din cadrul Institutului Naţional de Boli 

Infecţioase “Prof.dr.Matei Balş” – Bucureşti - 

https://www.cnlas.ro/images/doc/31122021.pdf 

- În 2019, au fost înregistrate 16.639 de sarcini în rândul adolescentelor. La 

adolescentele între 15 și 19 ani, în 2019, cele mai multe sarcini au fost în județele 

Mureș (827 de sarcini), Brașov (761 de sarcini), Dolj (700 de sarcini), Iași (691 de 

sarcini), Bacău (654 de sarcini), Constanța (616 sarcini), Bihor (593 de sarcini), 

Suceava (512 sarcini), Dâmbovița (503 sarcini) și Prahova (483 de sarcini). În 

2019, numărul întreruperilor de sarcină în cazul fetelor între 15 și 19 ani a fost de 

4.290. SURSA: Raport Sarcina la adolescente în România realizat de Asociația 

SAMAS și UNICEF România - https://www.programsamas.ro/sarcina-la-

adolescente-in-romania-raport/  

- În contextul ţărilor Uniunii Europene, România este clasată printre primele două 

ţări cu cele mai mari rate ale naşterilor în rândul adolescentelor (numărul naşterilor 

la 1.000 de femei cu vârste cuprinse între 15-19 ani şi 15-17 ani). Concret, în 

2016, România şi Bulgaria, au avut o rată a natalităţii de 34 şi, respectiv, 

36,8 la 1.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani, de trei ori mai 

mare decât media ţărilor Uniunii Europene.SURSA: Raport Sarcina la 

adolescente în România realizat de Asociația SAMAS și UNICEF România - 

https://www.programsamas.ro/sarcina-la-adolescente-in-romania-raport/  

- 6 din 10 mame minore nu au avut acces niciodată la informații privind la sănătatea 

reproducerii sau educație sexuală. SURSA: Salvați Copiii, 2018 - 

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/2d/2de11e1f-1d13-469b-909d-

d9eb35962229.pdf  

- 7 din 10 mame minore nu au beneficiat niciodată de planificare familială.SURSA: 

Salvați Copiii, 2018 - https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/2d/2de11e1f-1d13-

469b-909d-d9eb35962229.pdf  

- În anul 2018, s-a înregistrat un număr de 639 de cazuri de sifilis, incidența 

fiind de 3,26 %000 de 23,8% mai mica față de cea din anul 2017. Cu toate că 

incidența cazurilor de sifilis este în continuă scădere în ultimii 10 ani, România 

este încă una din țările cu incidența crescută pentru sifilis în rândul țărilor 

Uniunii Europene. SURSA: Institul Național de Sănătate Publică/Centrul Național 

de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) - 

https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Rapoarte%20anuale/Analiza-

evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-Raport-pentru-anul-

2018.pdf  

https://www.cnlas.ro/images/doc/31122021.pdf
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https://www.programsamas.ro/sarcina-la-adolescente-in-romania-raport/
https://www.programsamas.ro/sarcina-la-adolescente-in-romania-raport/
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/2d/2de11e1f-1d13-469b-909d-d9eb35962229.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/2d/2de11e1f-1d13-469b-909d-d9eb35962229.pdf
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https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Rapoarte%20anuale/Analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-Raport-pentru-anul-2018.pdf
https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Rapoarte%20anuale/Analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-Raport-pentru-anul-2018.pdf
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- Incidențe crescute la sifilis au fost înregistrate în județele Sibiu 12,8%000, Brăila 

10,8%000, Arad 8,8%000, Argeș 7,5%000, Sălaj 7,0%000 în restul județelor 

valoarea fiind sub 7,0%000.SURSA: Institul Național de Sănătate Publică/Centrul 

Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) - 

https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Rapoarte%20anuale/Analiza-

evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-Raport-pentru-anul-

2018.pdf  

- România nu are în prezent o strategie națională HIV/SIDA, o strategie națională 

pentru sănătate sexuală și reproductivă, o strategie de tineret sau o strategie 

națională de sănătate aprobată.  

- În România, educația pentru prevenirea HIV și a infecțiilor cu transmitere 

sexuală, educația pentru prevenirea sarcinilor neplanificate sau cea pentru 

sănătate sexuală și reproductivă nu sunt incluse în sistemul național de 

educație decât ca subiecte ce pot fi abordate în mod opțional. 

- Tinerii din rural au fonduri proprii limitate pe care să le utilizeze pentru 

cumpărarea de contraceptive de urgență sau materiale de protecție sau să 

acceseze servicii de planificare familială, iar rata sărăciei, pe segmentul de vârstă 

0-17 ani este de 32%.SURSA: INS, 2018 

 

 

II. DE CE UN PROGRAM PILOT DUPĂ MODEL NORVEGIAN? 

 

În 2017, aproape 8 milioane de prezervative au fost distribuite prin programul național 

norvegian de distribuire gratuită de prezervative. Se presupune că aprox. 400.000 de tineri 

și persoane cu vulnerabilitate la infecții cu transmitere sexuală au beneficiat de 

prezervative gratuite. Acest lucru oferă potențialul de a preveni peste 4.700 de avorturi și 

2.200 de cazuri de chlamydia. Economiile totale pot fi calculate la cca. 84 milioane NOK 

(8,266,581 euro)  în plus față de costurile sociale semnificative care pot fi evitate printr-o 

astfel de măsură preventivă. 

Departamentul de Sănătate din Norvegia trimite prezervative gratuite la majoritatea 

școlilor secundare superioare, universități și colegii din Norvegia, pe lângă unele școli 

secundare superioare și foarte multe centre de sănătate pentru tineri și diverse organizații 

(printre care Crucea Roșie, MSO, Comitetul pentru sănătate, Procent, Sex and Society și 

Church City Mission). 

Programul a fost demarat în 1999 cu distribuirea a 500.000 de prezervative gratuite către 

grupurile vulnerabile, urmând ca din anul 2000 să fie extins și către tineri, statisticile 

publice din Norvegia din 2001, 2003 și 2008 arătând o creștere a utilizării prezervativului 

https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Rapoarte%20anuale/Analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-Raport-pentru-anul-2018.pdf
https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Rapoarte%20anuale/Analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-Raport-pentru-anul-2018.pdf
https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Rapoarte%20anuale/Analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-Raport-pentru-anul-2018.pdf
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în rândul acestora. Astfel, din 2000 și până în 2011 au fost distribuite 5,4 milioane de 

prezervative gratuite. 

Programul național norvegian de distribuire gratuită a prezervativelor a fost cuprins în 

două planuri naționale de sănătate sexuală: Planul de acțiune pentru prevenirea sarcinilor 

nedorite (pentru a reduce numărul de întreruperi de sarcină) și Strategia pentru prevenirea 

HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală. 

Rezultate notabile ale programului: 

- O cercetare de evaluare a programului norvegian, realizată în 2008, a arătat că trei 

din patru tineri au folosit programul de distribuire a prezervativelor gratuite; 

- În plus, 70% dintre tineri doresc să poată comanda prezervative gratuite online și 

mulți s-au declarat pro utilizării tonomatelor de prezervative; 

- Programul de distribuire a prezervativelor gratuite a fost o parte importantă a 

strategiilor autorităților pentru prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, 

inclusiv HIV, și a sarcinilor și avorturilor nedorite. 

Raport de funcționare al programului național norvegian: RAPORT 

 

III. CINE POATE CANDIDA PENTRU GĂZDUIREA PROGRAMULUI PILOT 

NORVEGIAN?  

 

1. Entități publice și private cu personalitate juridică din București și județele 

Constanța, Iași, Timiș și Sibiu: ONG-uri locale (inclusiv cele studențești), unități de 

învățământ, autorități publice locale de tip primărie, DSP-uri, Inspectorate Școlare 

etc 

2. Grupuri de tineri informale locale sau consilii județene ale elevilor, însă numai în 

parteneriat cu o entitate locală publică sau privată cu personalitate juridică: ONG-

uri, unități de învățământ, autorități publice locale de tip primărie, DSP-uri, 

Inspectorate Școlare etc. 

 

Încurajăm aplicațiile în parteneriat formate din mai multe instituții și grupuri locale 

(instituție de învățământ, consiliul județean al elevilor, grupuri locale informale de tineri, 

autoritate publică, DSP, ONG, etc.) 

 

 

 

  

https://sempermusica.org/wp-content/uploads/2022/04/RAPORT-FINAL_PROGRAM-NORVEGIAN-27.09.2021.pdf
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IV. PROCEDURA DE CANDIDATURĂ/ APLICARE  

Criterii de selecție a județului care va găzdui Programul Pilot de Educație sexuală 

și reproductivă și distribuire prezervative: 

Pentru pilotarea Programului Pilot de Educație și Distribuire Prezervative, după model 

norvegian, coordonat de către Asociația Semper Musica, va fi selectat un singur județ din 

următoarele județe eligibile Constanța, Iași, Timiș și Sibiu sau municipiul București. 

Cine poate candida pentru găzduirea programului pilot? 

Pentru a găzdui programul pilot pot candida atât entități publice sau private cu 

personalitate juridică (individual sau în parteneriat format pentru a găzdui 

programul pilot) din Municipiul București sau din județele eligibile: Constanța, 

Iași, Timiș sau Sibiu.  

Totodată, încurajăm aplicațiile în parteneriat din județele eligibile formate atât 

din entități publice și private cu personalitate juridică, cât și (opțional) din 

grupuri informale de tineri, inclusiv Consilii Județene ale Elevilor. În cazul 

parteneriatelor, o instituție publică sau o organizație neguvernamentală își 

asumă coordonarea partenerilor și realizează candidatura județului în numele 

tuturor partenerilor.  

Printre entitățile eligibile să găzduiască implementarea programului se numără: entități 

publice și private cu personalitate juridică din București și celelalte județe eligibile: ONG-

uri locale (inclusiv cele studențești), unități de învățământ, autorități publice locale de tip 

primărie, DSP-uri, Inspectorate Școlare. Grupurile informale de tineri informale sau consilii 

județene ale elevilor se pot implica în pilotarea programului de educație și distribuire 

prezervative ca parte dintr-un parteneriat.  

Criterii de selecție: 

Candidatura pentru găzduirea programului poate fi depusă de către: 

(1) o entitate publică sau privată, cu personalitate juridică (instituție publică, 

organizație neguvernamentală) - care își asumă în mod direct implementarea 

programului pilot la nivel județean, alături de Asociația Semper Musica. 

(2) un parteneriat special format pentru a găzdui programul pilot. În cazul 

aplicațiilor în parteneriat, echipa va fi formată din cel puțin 2 entități care își asumă, 

în numele tuturor partenerilor să realizeze candidatura județului pentru găzduirea 

programului pilot.  Între membrii parteneriatului va exista un acord de parteneriat 

semnat și asumat de către fiecare parte. 

Atât în cazul aplicațiilor individuale, dar și în cazul aplicațiilor în parteneriat, aplicanții 

trebuie să demonstreze că au acces la grupul țintă al programului, fie prin faptul că 

lucrează în mod direct cu grupul țintă, fie colaborează cu diverse instituții de învățământ 

locale din județul pentru care candidează.  

Candidaturile vor fi trimise pe adresa de email: office@sempermusica.org, până 

la data de 3 mai 2022, la ora 23:59, alături de declarația de onoare, semnată de 

către organizația/instituția care își asumă rolul de coordonator la nivel local 
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(Anexa 1), iar în cazul aplicațiilor în parteneriat vor fi încărcate și declarațiile de 

susținere semnate de către fiecare entitate parteneră (Anexa 2). 

În cazul în care județul candidat este declarat câștigător, candidatul (entitatea individuală 

sau aplicația în parteneriat) își asumă să se implice în pregătirea, implementarea și 

evaluarea programului pilot la nivel local, conform metodologiei de implementare a 

programului.  

Programul pilot va fi implementat în sistem de co-management între Asociația Semper 

Musica, în calitate de coordonator al programului norvegian în România și implementatorul 

local/echipa de parteneri din județul declarat câștigător. 

Aplicantul (sau în cazul aplicațiilor în parteneriat, cel puțin una din entitățile din 

parteneriat) trebuie să aibă experiență în cel puțin unul dintre următoarele domenii: 

sănătate (la nivel general sau specific în domeniul sănătății sexuale și reproductive), 

educație sau tineret. În plus, aplicantul trebuie să înțeleagă importanța accesului tinerilor 

la educație și servicii de sănătate sexuală și reproductivă, iar acest lucru trebuie să se 

numere printre motivațiile principale menționate în candidatură.  

Aplicantul (sau în cazul aplicațiilor în parteneriat, cel puțin una din entitățile din 

parteneriat)  are acces la tineri și poate facilita participarea grupului țintă în programul 

pilot, conform metodologiei de implementare a programului pilot.  

Grupul țintă principal al programului pilot îl reprezintă tinerii cu vârsta cuprinsă 

între 15 și 19 ani, din municipiul București/Ilfov sau județele Constanța, Iași, 

Timiș și Sibiu, din mediul rural sau din mediul urban, cu focus pe tinerii localizați 

în mediul rural, care fac parte din grupuri vulnerabile sau cu oportunități reduse. 

Calendarul de selecție a județului care va găzdui Programul Pilot de Educație și 

Distribuire Prezervative și pilotarea programului: 

6 aprilie 2022 – Lansarea apelului de selecție 

6 aprilie – 3 mai 2022 – Înscrierea aplicanților 

4 – 12 mai 2022 – Evaluarea aplicațiilor 

13 mai 2022 – Anunțarea județului care va găzdui Programul Pilot de Educație și 

Distribuire Prezervative Norvegiano-Român 

16 – 22 mai 2022 – Încheierea unui acord între Asociația Semper Musica, în calitate de 

coordonator al programului norvegian în România și implementatorul local/echipa de 

parteneri din județul declarat câștigător. 

23 mai - 15 septembrie 2022 - Activități de pregătire a programului pilot în județul 

declarat câștigător 

15 septembrie 2022 - 15 iunie 2023 - Implementarea programului pilot în județul 

declarat câștigător 

01 iulie - 31 august 2023 - Evaluarea programului pilot  
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Procedura de evaluare: 

Candidaturile vor fi evaluate în perioada 4 – 12 mai 2022 de către un comitet de evaluare 

format din experți în domeniul SRHR și tineret, din partea Asociației Semper Musica. 

În procesul de evaluare, juriul va avea în vedere următoarele criterii: 

·        Numărul de tineri pe care aplicantul/aplicanții îl poate implica în programul pilot și 

capacitatea acestuia/acestora de a facilita accesul grupului țintă în cadrul programului pilot 

– Maxim 20 de puncte; 

·        Implicarea echipei de aplicanți în procesul de pregătire, implementare și evaluare a 

programului pilot (conform responsabilităților echipei de aplicanți în parteneriat legate de 

găzduirea locală a programului – descrise mai jos) – Maxim 20 de puncte; 

·        Contextul local, modul în care programul pilot este relevant în raport cu problemele, 

nevoile și provocările grupului țintă din județul candidat - – Maxim 20 de puncte; 

·        Profilul organizației/instituții care aplică (experiență, relevanță etc) - Maxim 10 

puncte. 

În plus, pentru fiecare alt partener local sau organizație/instituție din cadrul aplicațiilor în 

parteneriat, candidatura poate primi: maxim 2 puncte pentru fiecare instituție publică 

implicată; Maxim 2 puncte pentru fiecare organizație neguvernamentală implicată; 3 

puncte pentru implicarea Consiliului Județean al Elevilor din județul candidat; 5 puncte 

pentru implicarea fiecăreia din următoarele instituții publice județene: DSP, ISJ, Consiliu 

Județean.  

 

Județul desemnat câștigător va fi anunțat pe site-ul Asociației Semper Musica, urmând ca 

mai apoi, în perioada 16-22 mai 2022, să fie încheiat un acord între Asociația Semper 

Musica, în calitate de coordonator al programului norvegian în România și implementatorul 

local/echipa de parteneri din județul declarat câștigător. 

 

V.  METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI PILOT  

 

 

(1) CINE GESTIONEAZĂ PROGRAMUL PILOT NORVEGIAN ÎN ROMÂNIA? 

 

Pilotarea în România a Programului Național Norvegian de Educație pentru sănătate 

sexuală și reproductivă și distribuire de prezervative gratuite este gestionat de Asociația 

Semper Musica în parteneriat cu CPE- Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate și 

asociația norvegiană Sex&Society.  
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Programul pilot face parte din proiectul “Tânăr, 16 ani, din rural: În România, dreptul meu 

la sănătate este constant încălcat!” al Asociației Semper Musica în parteneriat cu CPE – 

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate și asociația norvegiană Sex&Society, 

beneficiind de o finanțare în valoare de 243.481,80 euro, prin programul Active Citizens 

Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-

2021. 

 

 

(2) CUM VA FI IMPLEMENTAT PROGRAMUL PILOT 

 

Programul pilot va fi implementat în sistem de co-management între Asociația Semper 

Musica, în calitate de coordonator al programului norvegian în România și implementatorul 

local/echipa de parteneri din județul declarat câștigător.  

 

Programul pilot se va desfășura în 2 faze, după cum urmează: 

 

A. Faza de consultare și pregătire, fază ulterioară selectării județului care va 

găzdui programul: 

- Organizarea a 6 întâlniri de consultare cu autoritățile publice locale și județene  

din județul ales pentru a purta discuții despre implementarea programului.  

- Organizarea a 10 focus grupuri cu tinerii din mediul rural/urban din județ pentru a 

evalua percepția despre modul preferat de comandare a prezervativelor gratuite 

cât și accesarea educației pentru sănătate reproductivă și sexuală. 

- Dezvoltarea sistemului de comandare a prezervativelor gratuite și a accesului la 

educație pentru sănătate reproductivă și sexuală pentru tinerii din grupul țintă.  

 

Această etapă se focusează pe crearea unui site intuitiv (user friendly) pentru 

tineri de unde aceștia își pot comanda prezervative gratuite, precum și sesiuni de 

educație pentru sănătate reproductivă și sexuală. Orice comandă de prezervative 

este necesar să fie însoțită de participarea la cel puțin o sesiune de educație 

pentru sănătate reproductivă și sexuală - scopul acestora este de a le prezenta și 

explica tinerilor cum să folosească corect un prezervativ, cum pot preveni 

sarcinile nedorite și cum pot preveni infectarea cu HIV/altă infecție cu transmitere 

sexuală.  

Atât prezervativele gratuite cât și cei 3 facilitatori pentru livrarea 

sesiunilor de educație pentru sănătate reproductivă și sexuală sunt 

resurse puse la dispoziție/oferite de Asociația Semper Musica.  

Implementatorul local/echipa locală de parteneri va fi consultat cu privire la 

dezvoltarea sistemului de comandare a prezervativelor gratuite și a accesului 

tinerilor la educație pentru sănătate reproductivă și sexuală și va fi responsabil de 

susținerea și organizarea logistică a sesiunilor mai sus menționate în județ.  

 

B. Faza de implementare 

- Promovarea și implementarea la nivelul județului a sistemului mai sus dezvoltat, 

pe o perioadă de un an școlar.  

- Efectuarea sesiunilor de educație reproductivă și sexuală pentru minim 10.000 de 

tineri locali, în mod special pentru tineri localizați în rural. Sesiunile vor fi realizate 

de experți contractați de Asociația Semper Musica. 
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- Comandarea prezervativelor gratuite, în limita a 100.000 de bucăți. Acestea vor fi 

achiziționate de Asociația Semper Musica. 

- Monitorizarea programului pilot.  

- Evaluarea programului pilot la nivel intern.(raport, prezentare a rezultatelor, etc)   

- Evaluarea impactului programului pilot la nivelul beneficiarilor* 

 

*Evaluarea impactului programului pilot la nivelul beneficiarilor 

 

Pe lângă evaluarea programului pilot la nivel intern între cele 2 părți (Asociația Semper 

Musica și implementatorul local/echipa locală de parteneri), se va mai desfășura o evaluare 

adresată beneficiarilor programului pilot - tinerii care au comandat prezervative gratuite 

și au participat la sesiunile de educație pentru sănătate reproductivă. Astfel, la 3-6 luni de 

la accesarea programului de către tineri, vor fi aplicate chestionare pe un număr de 1-3% 

din numărul total de beneficiari, chestionare ce au scopul de a ne ajuta să înțelegem modul 

în care accesul la prezervative gratuite și educație pentru sănătate reproductivă 

influențează debutul vieții sexuale a tinerilor.  

 

Acest proces de evaluare va fi organizat și coordonat de Asociația Semper Musica, 

implementatorul local/echipa locală de parteneri fiind responsabil/i de oferirea de asistență 

în procesul de colectare a datelor evaluării.  

 

 

Conform acestor faze, revin următoarele responsabilități: 

 

(3) Responsabilitățile implementatorului local/echipei locale de parteneri 

legate de găzduirea programului pilot 

 

(a) În cazul aplicațiilor individuale, implementatorul local va delega cel puțin 

trei (3) persoane care să facă parte din echipa locală de organizare, alături 

de minim doi (2) reprezentanți ai Asociației Semper Musica. 

(b) În cazul aplicațiilor în parteneriat, aplicantul care aplică în numele 

partenerilor va delega doi reprezentanți, iar fiecare partener va delega câte 

un reprezentant care să facă parte din echipa locală de organizare, alături 

de minim doi (2) reprezentanți ai Asociației Semper Musica. 

(c) Găzduirea și facilitarea a 6 întâlniri de consultare cu autoritățile locale din 

județ. Costul aferent acestor acțiuni va fi acoperit de Asociația Semper 

Musica. 

(d) Co-organizarea a 10 focus grupuri cu tinerii locali potențiali beneficiari ai 

programului. Costul aferent acestor acțiuni va fi acoperit de Asociația 

Semper Musica. 

(e) Implicarea în dezvoltarea sistemului de comandare a prezervativelor 

gratuite alături de acces la educație pentru sănătate reproductivă și 

sexuală 

(f) Promovarea sistemului de comandare a prezervativelor gratuite către 

tinerii din județ precum și accesului acestora la educație pentru sănătate 

reproductivă și sexuală 
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(g) Implementarea la nivelul județului a sistemului de comandare a 

prezervativelor gratuite și a accesului la educație pentru sănătate 

reproductivă  

(h) Organizarea logistică a sesiunilor de educație pentru sănătate reproductivă 

și sexuală (vor fi susținute de către 3 facilitatori contractați de Asociația 

Semper Musica) 

(i) Facilitarea accesului tinerilor la sistemul de comandare de prezervative 

gratuite și la sesiunile de educație pentru sănătate reproductivă 

(j) Implicarea în monitorizarea programului pilot pe toată durata sa  

(k) Menținerea contactului pe toată durata programului pilot cu Asociația 

Semper Musica pentru monitorizare, având întâlniri lunare pentru 

raportare 

(l) Implicarea în procesul de evaluare a programului pilot 

(m) Implicarea în procesul de evaluare a impactului a programului pilot 

 

(4)  Responsabilitățile Asociației Semper Musica 

 

(a) Coordonarea și facilitarea a 6 întâlniri de consultare cu autoritățile locale 

din județ și acoperirea cheltuielilor legate de organizarea acestora 

(b) Co-organizarea a 10 focus grupuri cu tinerii din județ și acoperirea 

cheltuielilor legate de organizarea acestora 

(c) Dezvoltarea sistemului de comandare a prezervativelor gratuite alături de 

acces la educație pentru sănătate reproductivă și sexuală, alături de 

implementatorul local/echipa locală de parteneri 

(d) Oferirea de suport în implementarea la nivelul județului a sistemului de 

comandare a prezervativelor gratuite și a accesului la educație pentru 

sănătate reproductivă și sexuală 

(e) Asigurarea a 3 facilitatori cu rol în susținerea sesiunilor de educație pentru 

sănătate reproductivă pe toată durata programului pilot 

(f) Achiziționarea a 100.000 de prezervative, urmând ca acestea să fie 

distribuite către grupul țintă de la nivelul județului ales pentru găzduirea 

programului pilot 

(g) Implicarea în monitorizarea programului pilot 

(h) Menținerea contactului pe toată durata programului pilot cu 

implementatorul local/echipa locală de parteneri pentru monitorizare, 

având întâlniri lunare pentru raportare 

(i) Oferirea de asistență pe toată durata programului pilot 

(j) Coordonarea procesului de evaluare a programului pilot 

(k) Coordonarea procesului de evaluare a impactului a programului pilot 

 

 


