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1. Comunele incluse în proiect 

2. Etapele preliminare ale organizării târgurilor de 

sănătate 

3. Constituirea comitetelor de organizare ale 

târgurilor de sănătate 

4. Stabilirea şi identificarea resurselor necesare: 

resurse umane, materiale, timp 

5. În loc de concluzii 

 

 

 

 



Partea 1: REGIUNEA CENTRU 



COMUNELE SI JUDETELE 

COMPONENTE (I) 
Belin este una dintre cele mai importante aşezări secuiești din 

Transilvania. Reprezintă cea mai sudică localitate din Bazinul 

Baraolt (Erdővidék) 



COMUNELE SI JUDETELE 

COMPONENTE (I) 
Buneşti - comună braşoveană in care tradiţiile sunt respectate, iar 

frumuseţea monumentelor istorice şi a caselor tradiţionale atrage anual 

mii de turişti din întreaga lume. Este comuna în care prinţul Charles are 

mai multe proprietăţi. 



COMUNELE SI JUDETELE 

COMPONENTE (I) 
Ciumani, exemplul tipic al convieţuirii reciproce comunitate-natură. Se 

mândriesc cu tradiţia populară locală (arhitectura tradiţională din lemn, 

ingeniozitatea mesteşugarilor locali, dansurile şi cântecele populare etc.), 

economia locală foarte dezvoltată, tradiţia glorioasă de 40 de ani de hochei pe 

gheaţă şi infrastructura turistică dezvoltată.   



COMUNELE SI JUDETELE 

COMPONENTE (I) 
Gîrda de Sus - paradis al îndrăgostiţilor de natură, vatra unei vechi 

civilizații romăneşti, aceea a moţilor, care trăiesc din creşterea animalelor 

şi din exploatarea pădurii -  “CENTRUL TURISTIC” al Munţilor Apuseni 



COMUNELE SI JUDETELE 

COMPONENTE (I) 
Saschiz - Fie călătoreşti pe drumul european E60, fie online, călătorule, 

opreşte la Saschiz!!! ...şi descoperă valorile comunităţii: biserici fortificate, 

cetăţi, tradiţii cultuale şi culinare, diversitate etnică, respect pentru natură şi 

oameni 



COMUNELE SI JUDETELE 

COMPONENTE (I) 
Valea Viilor- „Locul unde saşii s-au aşezat de mai bine de 7 secole și au lăsat moştenire 

patrimoniului cultural o remarcabilă biserică fortificată – monument UNESCO, românii din 

Grui, lăcașurile lor de rugăciune, limba și obiceiurile păstrate peste generații și cântate de 

compozitorul Marțian Negrea, fiul al acetor locuri – toate întregesc imaginea unui sat 

frumos, care păstrează valorile culturii și civilizației ambelor comunități” (...)                                    

“Un loc binecuvântat de Dumnezeu şi de oameni”  



Partea 2: Etapele preliminare ale 

organizării târgurilor de sănătate 

 • Ce este un târg de sănătate? 
Târgul Sănătății Rurale, eveniment de 1 zi, constituie o metodă ideală de promovare a 

sănătății. În cadrul evenimentului se distribuie un volum mare de informații unui număr mare 

de oameni și, în plus, ei au posibilitatea de a face unele teste medicale gratuit, cum ar fi: 

tensiune arterială, greutate, înălțime, colesterol, gricemie, trigliceride etc. 

• Cum vi s-a părut la început această idee? 
La inceput, ideea de a organiza un asemenea eveniment, de o asemenea amploare părea 

ceva foarte greu de realizat, având în vedere experiența noastră (aceea de coordonator !!!). 

Ulterior, după ce am început să punem în practică aspectele teoretice dezbătute în cadrul 

unor workshop-uri, ne-am obișnuit cu ideea. 



Partea 3: 

CONSTITUIRE COMITET DE 

ORGANIZARE  
• LANSARE IDEE în cadrul comitetelor 

multisectoriale  

• DESCRIERE CONCEPT : abordare 

participativă, profesionistă a Târgului de 

Sănătate 

• STABILIRE OBIECTIVE  



Partea 4: STABILIRE / IDENTIFICARE 

RESURSE 



A. RESURSE UMANE    

A. 1. Echipa  
• Coordonator  

• Voluntari  

• Medic si asistente  

• Profesor/cadru didactic  

• Primar/Viceprimar  



A. RESURSE UMANE  

A. 2. Relational  
• Partenerii “profesionişti”: medici (cardiologi, oftalmologi, 

reprezentanti ai DSP-urilor), asistenti medicali, infirmiere, 

asistenti sociali  

• Partenerii invitaţi : organizaţii cu activitate în domeniul 

sănătăţii (farmacii, formatiuni SMURD, ONG-uri, Crucea 

Rosie) 

 



B. RESURSE MATERIALE  
• Identificarea / rezervarea locatiei  

• Mobilier si echipamente (scaune, mese, videoproiector) 

• Materiale informative (pliante, brosuri, afise, roll-up-uri, 

prezentari) 

• Materiale de amenajare a spatiului si pentru buna desfasurare 

a activitatii (fete de masa, cosuri de gunoi etc.) 

• Echipamente si consumabile medicale (testere, bandelete, 

cantare, taliometre etc. ) 

 



C. RESURSA – TIMP   

• Calendarul evenimentului: etape si 

termene (invitatii, confirmari, rezervari) 

• Durata pregătirilor: minimum 5 luni 

calendaristice  

• Durata desfăşurării targurilor de sanatate: 

in medie 5 ore/comunitate ( intre orele 9-

13; 9-14, s.a.m.d.)  



Târg de Sănătate în Comuna Belin, 

Covasna 

Data : 30 octombrie 2011 

Locul : fosta clădire a 
Primăriei  
-1 medic, 2 asistente, 6 
voluntari, o învăţătoare  
- 102 participanţi aprox.  



Târg de Sănătate în Comuna Buneşti, 

Braşov 

Data : 8 octombrie 2011 

Locul : Căminul cultural  
-2 medici, 3 asistente, 3 
voluntari, 3 parteneri 
invitati  
- aprox. 130 participanţi  



Târg de Sănătate în Comuna Ciumani, 

Harghita 

Data: 2 octombrie 2011 

Locul: Sura de evenimente din 

Felső-Nyírkert 

- 10 voluntari, 2 asistente, 1 

medic, 1 magazin cu produse 

bio, 1 ONG  

- aprox. 130 de participanti 



Târg de Sănătate în Comuna Gîrda 

de Sus, Alba 

Data: 6 noiembrie 2011 

Locul: Căminul cultural  

- 1medic, 2 asistenti, 5 

voluntari , 1 reprezentant 

al DSP Alba  

- 120 adulti, 32 copii  

participanţi  



Târg de Sănătate în Comuna 

Saschiz, Mureş  
Data: 30 octombrie 2011, orele 

9:00- 14:00 

Locul: Căminul cultural  

- 7 voluntari, 1 medic de 

familie, 2 asistente medicale, 

2 infirmiere  

- 140 adulţi participanţi, aprox. 

20 copii,  5 ONG-uri  



Târg de Sănătate în Comuna 

Saschiz,Mureş  
Data: 30 octombrie 2011, orele 

9:00- 14:00 

Locul: Căminul cultural  

- 7 voluntari, 1 medic de 

familie, 2 asistente medicale, 

2 infirmiere  

- 140 adulţi participanţi, aprox. 

20 copii,  5 ONG-uri  



Târg de Sănătate în Comuna Valea Viilor, 

Sibiu 
Data: 8 noiembrie 2011, orele 

9:00- 16:00 

Locul: Căminul Cultural  

6 voluntari, 1 medic de familie, 2 

asistente medicale, 2 echipe 

SMURD  

140 adulţi participanţi, aprox. 30 

copii,  2 farmacii, reprezentant 

DSP Sibiu, medic specialist 

cardiolog 



Coltul Copiilor 



 

COMENTARII / INTREBARI ? 



Va multumim pentru atentie! 

 


