
 

Plan sistematizat al activităților comunitare 

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

 

organizată cu suportul UNFPA, Ambasadei Olandei și în parteneriat cu Ministerul Educației,  

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

Raionul CAHUL 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării Contacte 

Cahul, Alexandru Ioan Cuza 

  

Club de dezbateri „Explorarea atitudinii personale 

(norme şi valori) cu privire la maternitate şi 

paternitate, contracepție, avort şi adopție” 

23.10.2018 Buciuceanu 

Tatiana 

069852297 

Expoziție-concurs de fotografii „Contribuția mea la 

soluționarea problemelor ecologice la nivel local”  

15.10.2018 – 

20.10.2018 

Cahul, Slobozia Mare Masă rotundă cu genericul: 

 ”Educație pentru sănătate“ 

organizată și desfășurată în sala de ședințe a primăriei 

Slobozia Mare 

26.10.2018 Gîrneţ Elena 

060176802 

Organizarea și desfășurarea flash-mobului la nivel de 

comunitate. 

26.10.2018 

Organizarea și desfășurarea competițiilor sportive cu 

invitarea participanților din toate organizațiile din 

comunitate 

05.11.2018 

Decorarea unui perete al edificiului principal vizibil la 

nivel de comunitate cu mesaje pentru a avea o societate 

dezvoltată și sănătoasă. 

20.11.2018 

Cahul, or. Cahul Organizarea competiției sportive „Bravi băieți și fete” 

între părinți, elevi, profesori. 

20.10.2018 Caraja Rodica 

079116132 

Organizarea expoziției tematice privind educația 

pentru sănătate 

noiembrie 

Cahul, Moscovei Panou informativ ,,Un copil sănătos într-o școală 

prietenoasă,, 

noiembrie 069969640 

Matcin Natalia 



Împodobirea a cinci uși:  

,,Corpul uman,, cl.V;  

,,Sistemul reproducător,, cl.VIII;  

,, Igiena personală ,, clasa VI;  

,, Sănătatea mintală,, clasa IX;  

,, Igiena, sănătatea alimentației,, clasa  

noiembrie 

Organizarea ,,Starturi vesele,, 09.11.2018 

Cahul, Borceag Seminar informativ-instructiv ,,Stilul de viață sănătos”  

-prezentarea  informației  privind  consecințele unui 

stil de viață nesănătos.  

- activitate în 5 grupe.    

-oformarea şi  prezentarea  expoziției  de  desene, 

colaje, afișe 

Mișcarea  înseamnă sănătate:    

- competiții sportive 

                        

08.11.2018 079172167 

Gainbu 

Alexandru 

 

Raionul FĂLEȘTI 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării Contacte 

Fălești, or. Fălești Dezbateri cu specialiștii de la Centrul prietenos 

tinerilor SATI cu genericul: ,,Sănătatea reproductivă” 

 

07.11.2018 

067106150  

Pleşca Rodica 

Expoziție de fotografii: ,,Educație pentru sănătate – 

dreptul meu, alegerea mea.” 

12.11.2018 

Starturi vesele: ,,Sportul în 

menținerea sănătății” 

26.10.2018 

Fălești, Obreja Veche Competiție sportivă între elevii din Gimnaziul ,,Sergiu 

Moraru” Obreja Veche și elevii din gimnaziul din 

satul Limbenii Vechi 

octombrie 068079784 

Mocanu Zinaida 

TVC între clasele VIIIA-VIIIB  și părinți. 

Tema: 

Produsele și serviciile cosmetice –beneficii și riscuri. 

Oct- noiembrie 

Fălești, Călugăr Training: Informarea tinerilor cu privire la prevenirea 

BST 

19.10.2018  



Informarea comunității cu privire la importanța 

educației pentru sănătate în rândul tinerilor 

Noiembrie  

Competiții sportive „Starturi vesele” 31.10.2018 

Fălești, Glinjeni Fondarea Clubului de Sănătate  al Tinerilor (CST)  079147411 

Lungu Efim Organizarea unei campanii de informare și 

sensibilizare în rândul elevilor cu ocazia zilei de 15 

septembrie – Ziua Mondială a mâinilor curate 

15-19 octombrie 

2018 

Atelier de lucru cu membrii comunității privind 

importanța educației pentru sănătatea reproductivă din 

perspectiva prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale 

și respectarea drepturilor la nediscriminare și 

identitate 

18.10.2018 

Teatru social organizat  cu tinerii din comunitate și 

Casa de Cultură  privind importanța educației pentru 

sănătatea reproductivă din perspectiva prevenirii și 

combaterii abuzurilor sexuale și respectarea 

drepturilor la nediscriminare și identitate. 

26.10.2018 

Fălești, Bocani Informarea părinților despre educația pentru sănătate a 

copiilor și tinerilor prin organizarea dezbaterilor 

publice 

22 octombrie 060625353 

Soroceanu Olga 

Organizarea concursului de desene cu sloganul:  

,,Educație pentru sănătate- dreptul meu, alegerea 

mea!” 

25 octombrie 

Organizarea competițiilor sportive 5 noiembrie 

 

Raionul REZINA 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării Contacte 

Rezina, Cuizăuca Fotbal fete 

(14-17 )ani 

15.10.2018 

- 05.11.2018 

067615004,  

Apostol Sergiu 

Un măr în schimb la un cuvânt magic/ îmbrățișare 

 

15.10.2018 – 

05.11.2018 

Promovarea logo-ului în instituție:   „Educație pentru 

sănătate - dreptul meu, alegerea mea” 

15.10.2018  - 

05.11.2018 



Oră informativă „Sănătatea reproductivă în rândul 

adolescenților”  

15.10.2018  - 

05.11.2018 

Tombolă „Îmi cunosc propriul corp!” 15.10.2018  - 

05.11.2018 

Rezina, Horodişte 

 

 

Masa rotunda cu genericul: ,,Sănătatea reproductivă,, 27.10.2018 079527119, 

Dominte Igor Joc sportiv Volei: ,,Într-un corp sănătos-minte 

sănătoasă,, 

27.10.2018 

Rezina, Cinişeuţi Atelier de lucru: Sănătatea sexual-reproductivă a 

tinerilor din comunitate 

Octombrie - 

noiembrie 

Cuşnir Ala 

Flash-mob cu exclamarea sloganului „Educația pentru 

sănătate-dreptul meu, alegerea mea!” 

Octombrie - 

noiembrie 

Rezina, Ignăţei Organizarea acțiunilor de informare și sensibilizare a 

populației privind educația pentru sănătate a tinerilor 

în scopul prevenirii comportamentului de risc al 

tinerilor care afectează sănătatea  

25 octombrie 2018 069877360 

Platon Galina 

2 prezentări de teatru social în școală și în comunitate,  

la Gimnaziul Pripiceni-Răzeși  

 

Organizarea și desfășurarea  competițiilor sportive şi 

activităților ecologice în parteneriat cu Gimnaziul 

Peciște 

12 octombrie 

18 octombrie 

20 octombrie 

Organizarea și desfășurarea  activităților ecologice în 

comunitate, promovarea modului sănătos de viață 

14 octombrie 2018 

Zugrăvirea stației de așteptare a transportului public 

cu mesajul de promovare a educației pentru sănătate.  

10-25 octombrie 

2018 

Rezina, Pecişte ” Suntem ceea ce mâncăm”. 

2.1. Expoziție culinară – prezentare /     concurs – cel 

mai sănătos / bio preparat / culinar. 

2.2.  Concurs de desene/postere /colaje/eseuri la 

tematica dată. 

12.10.2018 068675740, 

Ursu Efimia 

TVC: ” Trăiește corect și vei fi sănătos”. 

 

19.10.2018 

 

 



Mun. Chişinău, com. GHIDIGHICI 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării Contacte 

Comuna  Ghidighici Masă rotundă cu participarea elevilor, părinților, 

cadrelor didactice, reprezentanților de la Centrul de 

Sănătate Ghidighici, APL Ghidighici cu tema: 

”Sănătatea şi viața mea de familie”. 

25 octombrie 2018 078669011, 

Guţu Aurelia 

Spectacol teatralizat pentru copii de la grădinița din 

localitate: 

 „Noi copii cuminți suntem, igiena respectăm” 

22 octombrie 2018 

TVC cu participarea elevilor cl. a VII-a și a VIII-a: 

”Hrană sănătoasă, corp sănătos, suflet fericit” 

23 octombrie 2018 

 

Mun. Chişinău, com. BACIOI 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării Contacte 

Comuna Băcioi Ziua sportului din comuna Băcioi 20.10.2018, ora 9.30 069144492 

Natalia Eftode 

 

Raionul ORHEI 

Denumirea comunității Denumirea activității Data organizării Contacte 

Orhei, Puțintei  Seminar de informare a                       

părinților,membrilor comunității despre educația 

pentru sănătatea reproductivă a copiilor și tinerilor 

 

 

Organizarea unei tombole cu întrebări din domeniul 

educației pentru sănătate 

 

Organizarea unei expoziţii cu desene, postere ale 

elevilor cu tema Stil de viață sănătos 

 22.11.2018  

 

 

 

 

22.11.2018 

 

 

 

15.11-22.11. 2018 

 061090671 

Stratu Elena 

Orhei, Mîrzeşti Întâlniri cu reprezentanți ai comunității: Informare, 

dezbateri, studiu de caz . 

“Informat,  protejat, sănătos” 

17.11.2018 068549080 

Dorina 



(consecințele sarcinii nedorite la o vârstă fragedă, 

metode contraceptive corespunzătoare vârstei, 

importanței vaccinării, riscurile nevaccinării) 

 

Orhei, Brăneşti ,,Târgul de educație pentru sănătate,, 

Flashmob 

,, Trening specialiștilor- consilierea tinerei 

generații,, 

24.11.2018 060655208 

Eugenia Zatic 

Orhei  Expoziţie de desene şi fotografii 

 

Adunare generală a părinţilor cu invitarea 

reprezentanţilor Centrului de sănătate prietenos 

tinerilor, Centrul medicilor de familie. Lucru pe 

ateliere 

18.11.2018 (va fi 

gata) 

 

18.11.2018, ora 10.00 

068924344 

Lilia Hacina 

Orhei, Jora de Jos  Concurs 

-„Ce? Unde? Când?” 

-Atelier de lucru cu părinții. 

-Flashmob. 

 

Expoziții de fotografii cu genericul „Educația pentru 

sănătate-dreptul meu, alegerea mea!” 

23 .11.2018 

 

 

 

 

26.11.2018 

069206948 

Eugenia Andrieş 

 


