
 

 

Plan sistematizat al activităților comunitare 

în cadrul campaniei: Educația pentru sănătate – dreptul meu, alegerea mea, 

 

organizată cu suportul UNFPA  în parteneriat cu Ministerul Educației,  

Culturii și Cercetării și A.O. ”Parteneriate pentru fiecare copil” 

August - septembrie 2019 
Raionul Rezina 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării 

Rezina, Buşeuca 

 

Masă rotundă „Sarcina şi naşterea în adolescenţă” 12-15 august 2019 

Expoziţie tematică „Educaţia pentru sănătate – dreptul meu, 

alegerea mea” 

17-18 august 2019 

Seminar de informare „Prevenirea comportamentelor de risc 

în adolescenţă” 

12 septembrie 2019 

Rezina, Pripiceni Răzeşi Zugrăvirea foișorului din fața școlii cu mesajul de 

promovare a educației pentru sănătate. 

15-20 august 2019 

Flash-mob „Educația pentru sănătate-dreptul meu, alegerea 

mea!" 

5-10 septembrie 2019 

 

Masă rotundă cu genericul:  „Sănătatea e darul cel mai 

frumos si mai bogat pe care natura știe sa-l facă” organizată 

și desfășurată în sala de ședințe a bibliotecii publice 

Pripiceni-Răzeși(membrii 

comunității,APL,preotul,colaboratorii centrului de sănătate 

Pripiceni-Răzeși,polițistul de sector 

23-25 august 2019 

Rezina, Mateuţi Organizarea TVC părinţi/ elevi „Informat, protejat, sănătos” 

 

13 septembrie 2019 (ora 15.00) 

 



 

Raionul Făleşti 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării 

Făleşti, Făleştii Noi Atelier de promovare a educaţiei pentru sănătate în 

rîndul tinerilor 

13 august, ora 10.00 

Elaborarea unui plan de acţiuni detaliat (cu durata de 

un an) de promovare a educaţiei pentru sănătate de 

către diferiţi actori comunitari 

20 august, ora 10.00 

 

Făleşti, Albineţul Vechi Masă rotundă cu genericul: 

,,Educația pentru sănătate a  tinerilor‘‘ 

organizată și desfășurată în sala festivă a IP Gimnaziul 

Albinețul Vechi, invitați specialiștii de la Centrul 

prietenos tinerilor SATI 

 

20  august 2019 

Zugrăvirea stației de așteptare a transportului public 

cu mesajul de promovare a educației pentru sănătate 

 

 

24-25 august 2019 

TVC cu participarea elevilor,părinților,cadrelor 

didactice: 

,,Hrană sănătoasă,corp frumos, suflet fericit‘‘ 

13 septembrie 2019 

Făleşti, Pîrliţa  

Organizarea TVC părinţi/ elevi „Spune Da pentru 

sănătatea ta” 

 

12.09.2019, ora 14.30 

Masă rotundă „Prevenirea comportamentelor riscante 

a tinerilor din comunitate (tutun, alcool, drog, viaţă 

sexuală precoce)” 

05.09.2019, ora 14.00 

 

 



 

Raionul Orhei 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării 

Orhei, Orhei Atelier de instruire cu genericul: „Mâncarea este o 

necesitate, dar mâncarea sănătoasă este o artă” 

 

Locaţia: 

în instituţie 

06 septembrie 2019 

 

ora 1200 

Teatrul social „Impactul migraţiei părinţilor asupra 

copiilor rămaşi singuri acasă” 

 

Locaţia: 

Parcul Ivanos 

13 septembrie 2019 

 

ora 1400 

Orhei, Ciocîlteni Activitate sportivă privind educația pentru sănătate 31 august, ora 9:00 

Flash-mob „Educația pentru sănătate-dreptul meu, 

alegerea mea!" 

28 iulie, ora 10:00 

 

Atelier de instruire: 3 grupuri a câte 20 de copiii, 

grupați pe criterii de vârstă , informați despre 

problemele de sănătate specifice vârstei 

Cl 1-4 ”Ziua mâinilor curate” 

Cl 5-7 ”Vector – vârsta adolescentină” 

Cl 8-9 ”Frumusețea spiritului adolescentin” 

1-7 septembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

Teatru social ”Să fii sănătos e la modă” 18 septembrie, ora 13:00 

Orhei, Voroteţ Masă rotundă. 

„Sănătate-înainte de toate” 

14.08.2019, ora 10.00 

 

Maratonul. 

„Mersul pe jos până la pădure„ 

 

17.08.2019, ora10:00 



 

Raionul Cahul 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării 

Cahul Atelier teoretico-practic “Învăţăm să mîncăm sănătos” 29.08.2019, ora 12.00 

Brain ring “Sănătatea este totul, fătă sănătate totul este 

nimic” 

10.09.2019, ora 14.30 

Pictura cu aspect din domeniul sănătăţii 21.08.2019 

Conferinţă de finalizare a proiectului “Aleg să fiu 

sănătos” 

19.09.19, ora 14.30 

Cahul, Paşcani  

Ședință cu părinții. 

Atelier de instruire a părinților și 

tinerilor privind promovarea educaţiei pentru 

sănătatea tinerilor 
 

 

                     25.08.19 

                      Ora 17.00 

 

 

 

                  Club de dezbateri: 

                    ,,Sănătatea reproductivă ,, 
 

 

                     13.09.19 

                     Ora 14.30 
 

Cahul, Zîrneşti Pictură murală cu aspecte din domeniul sănătăţii 

„Dreptul meu, alegerea mea” 

18-19 august 2019 

Laboratorul sănătăţii „Aleg să fiu sănătos” (elaborare 

de postere, desene, meniuri zilnice, reţete care vor 

promova modul sănătos de viaţă) 

02-10 septembrie 2019 

Caravana resurselor de sănătate, a locurilor din 

comună care oferă servicii de sănătate şi promovează 

modul sănătos de viaţă. Expoziţie foto. 

13 septembrie 2019 



Conferinţă de evaluare şi totalizare a activităţilor 

organizate „Dreptul meu, alegerea mea” 

16 septembrie 2019 

Raionul Ungheni 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării 

Ungheni, Pîrliţa Marş de promovare a sănătăţii tinerilor (tinerii vor 

merge dintr-un capăt al satului în altul împărțind 

pliante cu informaţie despre sănătate, prevenirea 

comportamentelor de risc) 

27 august 2019 

Atelier de lucru pentru părinţi şi tineri privind 

promovarea educaţiei pentru sănătate a tinerilor 

10 septembrie 2019 

Ungheni, Petreşti Expoziţie de desene „Dreptul meu, alegerea mea” 28  august 2019, ora 18.00 

 

Flash-mob „ Alimentaţie sănătoasă” 

28 august 2019, ora 18.00 

 

Quiz „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă în rîndul 

tinerilor” 

8.09.2019, ora 13.00 (3 activităţi) 

15.09.19, ora 13.00 (2 activităţi) 

Ungheni, Frăsineşti Club de dezbateri: promovarea sănătăţii şi dezvoltării 

armonioase a tinerilor cu implicarea actorilor 

comunitari 

09 august 2019, ora 12.00 

Desen „Dreptul meu, alegerea mea” la staţia auto. 

Flashmob la inaugurare 

20 septembrie 2019, ora 14.00 

Promovarea educaţiei în rândul tinerilor prin 

completarea unui panou informativ ce va fi în școală 

Septembrie 2019 

 

 

 


