
Proiect
Dezvoltarea resurselor umane în comunităţi rurale – PSCR

A4. Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinţa
adoptării unui mod de viaţă sănătos şi a conştientizării efectelor nocive

ale tutunului şi alcoolului

ORGANIZAREA 19 TARGURI ALE SĂNĂTĂŢII RURALE
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Maria SPOREA – coordonator local comuna Cumpăna,
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Cuprinsul prezentării:

1. Definiţia târgului de sănătate.
2. Etape ale organizării târgurilor de sănătate.
3. Prezentare regiuni, judeţe şi comune incluse în proiect.
4. Prezentarea târgurilor de sănătate.
5. Rezultate obţinute.
6. Concluzii.
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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, glicemie, trigliceride etc.

Etape ale organizării târgurilor de sănătate
- Constituirea comitetelor de organizare ale târgurilor de sănătate
- Stabilirea şi identificarea resurselor necesare: resurse umane, materiale, timp
- Lansare idee în cadrul comitetelor multisectoriale
- Descriere concept: abordare participativă, profesionistă a Târgului de Sănătate
- Stabilire obiective
- Desfăşurarea  târgului



Echipa de organizare
Nucleul de bază l-a constituit Comitetul Multisectorial, care a avut
un rol important în alegerea Echipei de organizare a Târgurilor.

Coordonatorii Cadrele medicale

Echipa de organizare

Voluntari Consiliul local

Cadrele didactice



Coordonatorul local şi rolul său
• Coordonatorul este factorul cheie de la nivelul unei comunităţi care a

asigurat realizarea cu succes a Târgurilor de sănătate.
• Rolul său constă în:

- informarea comunităţii şi repartizarea de materiale informative;
- întrunirea comitetului multisectorial;
- identificarea şi coordonarea voluntarilor;
- identificarea şi amenajarea adecvată a spaţiului necesar desfăşurării
târgului;

- contactarea medicului, asistenţilor şi a altor instituţii din domeniul
medical şi nu numai;

- pendularea permanentă printre standuri, astfel încât să fim la locul
potrivit în momentul potrivit;

- monitorizarea activităţii voluntarilor.
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Modul de desfăşurare al târgului de
sănătate

Recepţie – înregistrare / formulare,
Măsurători neinvazive – înălţime, greutate, tensiune arterială,
Teste invazive – colesterol, glicemie, trigliceride,
Concluzii – recomandări medic,
Feed-back,
Colţul copiilor,
Parteneri: prezentări şi prestări servicii medicale
Alte activităţi sportive-artistice-culturale
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Partea 1: REGIUNEA CENTRU



COMUNELE ŞI JUDEŢELE
COMPONENTE

Belin este una dintre cele mai importante
aşezări secuieşti din Transilvania. Reprezintă
cea mai sudică localitate din Bazinul Baraolt
(Erdővidék)

Belin este una dintre cele mai importante
aşezări secuieşti din Transilvania. Reprezintă
cea mai sudică localitate din Bazinul Baraolt
(Erdővidék)

Buneşti - comună braşoveană în 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.



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.

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 acestor locuri –
toate întregesc imaginea unui sat frumos, care
păstrează valorile culturii și civilizației ambelor
comunități” (...) “Un loc binecuvântat de Dumnezeu şi de
oameni”
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Ciumani, exemplul tipic al convieţuirii reciproce
comunitate-natură. Se mândriesc cu tradiţia
populară locală (arhitectura tradiţională din lemn,
ingeniozitatea meşteşugarilor locali, dansurile şi
cântecele populare etc.), economia locală foarte
dezvoltată, tradiţia glorioasă de 40 de ani de hochei
pe gheaţă şi infrastructura turistică dezvoltată.
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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



Târg de Sănătate în comuna Belin,
judeţul Covasna

Data : 30 octombrie 2011
Locul : fosta clădire a Primăriei
-1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,
o învăţătoare
- 102 participanţi

Data : 30 octombrie 2011
Locul : fosta clădire a Primăriei
-1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,
o învăţătoare
- 102 participanţi



Târg de Sănătate în comuna Buneşti,
judeţul Braşov

Data : 8 octombrie 2011
Locul : Căminul cultural
- 2 medici, 3 asistente, 3 voluntari,
3 parteneri invitaţi
- 130 de participanţi

Data : 8 octombrie 2011
Locul : Căminul cultural
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3 parteneri invitaţi
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Târg de Sănătate în comuna Saschiz,
judeţul Mureş

Data: 30 octombrie 2011,
orele 09:00 - 14:00

Locul: Căminul cultural
- 7 voluntari, 1 medic de familie, 2

asistente medicale, 2 infirmiere
- 140 adulţi participanţi, 20 de copii,

5 ONG-uri

Data: 30 octombrie 2011,
orele 09:00 - 14:00

Locul: Căminul cultural
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asistente medicale, 2 infirmiere
- 140 adulţi participanţi, 20 de copii,

5 ONG-uri



Târg de Sănătate în comuna Valea Viilor,
judeţul Sibiu

Data: 8 noiembrie 2011,
orele 09:00 - 16:00

Locul: Căminul Cultural
- 6 voluntari, 1 medic de familie,

2 asistente medicale, 2 echipe
SMURD

- 140 adulţi participanţi, 30 de
copii, 2 farmacii, reprezentant DSP
Sibiu, medic specialist cardiolog
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Târg de Sănătate în comuna Ciumani,
judeţul 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
- 130 de participanţi
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Târg de Sănătate în comuna Gîrda de
Sus, judeţul Alba

Data: 6 noiembrie 2011
Locul: Căminul cultural
- 1medic, 2 asistenţi, 5 voluntari,
1 reprezentant al DSP Alba

- 120 adulti, 32 copii  participanţi

Data: 6 noiembrie 2011
Locul: Căminul cultural
- 1medic, 2 asistenţi, 5 voluntari,
1 reprezentant al DSP Alba

- 120 adulti, 32 copii  participanţi



Regiunea Sud Muntenia



Priboieni se află în partea sud –vestică a judeţului Argeş, pe
Valea Cârcinovului, afluent al Argeşului, la 7 km nord faţă de
oraşul Topoloveni şi 35 km de Piteşti, situată într-un cadru
geografic pictoresc, înconjurată de la est şi vest de dealuri şi
valea pârâului Cârcinov, care o străbate de la nord la sud,
depresiune cu o mai largă deschidere spre sud faţă de nord.

COMUNELE ŞI JUDEŢELE
COMPONENTE
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Manastirea, este o localitate amplasată în câmpie, dar
care deţine importante puncte de atracţie turistică, cum ar
fi: Biserica Sf. Dumitru (ctitorită de Matei Basarab), Casa
memorială Alexandru Sahia (scriitor), Palatul regal, Lacul
Mostiştea, Situl arheologic  Malul Roşu.



Ciulniţa, se află în judeţul Ialomiţa, este situată în
partea Central-Sudică a Judeţului şi cuprinde 5 sate.
Populaţia comunei este de 2556 locuitori.
Principalele obiective turistice sunt: Biserica Ivăneşti,
Casa Craiu Chiajna, Casa Barbu Elena.

Floreşti-Stoieneşti, se află în judeţul Giurgiu şi este
situată în Nordul judeţului, pe autostrada Bucureşti –
Piteşti.
Comuna cuprinde 3 sate şi are o populaţie de 8800
locuitori.
Principalele obiective turistice sunt: Biserica Buna
vestire, Biserica Sf. Nicolae, Biserica Sf. Petru şi
Pavel, Biserica Sf. Voievozi.
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Piteşti.
Comuna cuprinde 3 sate şi are o populaţie de 8800
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Odobeşti, se află în judeţul Dâmboviţa, este
situata la Sud de oraşul Titu, în imediata
apropiere a râului Argeş.
Comuna cuprinde 6 sate şi în total are o
populaţie de 5274 locuitori.

Brebu, se află în judeţul Prahova, fiind situată
în N-V şi cuprinde 4 sate şi o populaţie de
7800 locuitori.
Principalele obiective turistice sunt: Muzeul de
istorie, Biserica Matei Basarab, Lacul Brebu,
Fântâna lui Matei Basarab.
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Coşoaia Videle, se află în judeţul Teleorman, în
partea de Nord, aparţine de comuna Videle şi are
o populaţie de 3680 locuitori,
Principalele obiective turistice sunt: Biserica din
lemn din 1699 şi Stejarul din Furculeşti, unde se
zice că s-a odihnit Mihai Viteazul cu armata sa.
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Târg de Sănătate în comuna Priboieni,
judeţul Argeş

Data : 08 septembrie 2011
Locul : cort în aer liber
- 1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,
- 100 de participanţi

Data : 08 septembrie 2011
Locul : cort în aer liber
- 1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,
- 100 de participanţi



Târg de Sănătate în comuna Mânăstirea,
judeţul Călăraşi

Data : 30 octombrie 2011
Locul : sala de festivităţi
- 1 medic, 2 asistente, 6
voluntari,  cadre
didactice pentru colţul
copiilor, 7 parteneri

- 100 participanţi aprox.
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voluntari,  cadre
didactice pentru colţul
copiilor, 7 parteneri

- 100 participanţi aprox.



Târg de Sănătate în comuna Ciulniţa,
judeţul Ialomiţa

Data : 29 octombrie 2011
Locul : clădirea Primăriei
-1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,
cadre didactice pentru colţul
copiilor

- 100 de participanţi

Data : 29 octombrie 2011
Locul : clădirea Primăriei
-1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,
cadre didactice pentru colţul
copiilor

- 100 de participanţi



Târg de Sănătate în comuna Floreşti-
Stoeneşti, judeţul Giurgiu

Data : 17 septembrie 2011
Locul : sala de festivităţi
- 1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,

cadre didactice pentru colţul
copiilor

- 100 de participanţi

Data : 17 septembrie 2011
Locul : sala de festivităţi
- 1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,

cadre didactice pentru colţul
copiilor

- 100 de participanţi



Târg de Sănătate în Comuna Odobeşti,
judeţul Dâmboviţa

Data : 15 noiembrie 2011
Locul : cămin cultural
- 1 medic, 2 asistente,

6 voluntari, cadre
didactice pentru colţul
copiilor

- 100 de participanţi

Data : 15 noiembrie 2011
Locul : cămin cultural
- 1 medic, 2 asistente,

6 voluntari, cadre
didactice pentru colţul
copiilor

- 100 de participanţi



Târg de Sănătate în comuna Brebu,
judeţul Prahova

Data : 10 septembrie 2011
Locul : sala de sport
- 1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,
cadre didactice pentru colţul
copiilor

- 100 de participanţi

Data : 10 septembrie 2011
Locul : sala de sport
- 1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,
cadre didactice pentru colţul
copiilor

- 100 de participanţi



Târg de Sănătate în Comuna Coşoaia-
Videle, judeţul Teleorman

Data : 02 octombrie 2011
Locul : sala de festivităţi
- 1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,

cadre didactice pentru
colţul copiilor

- 120 de participanţi

Data : 02 octombrie 2011
Locul : sala de festivităţi
- 1 medic, 2 asistente, 6 voluntari,

cadre didactice pentru
colţul copiilor

- 120 de participanţi



Regiunea Sud – Est
Comunele incluse în proiect



COMUNELE SI JUDETELE COMPONENTE
Vadeni se află în extremitatea nord-estică a județului, la
vărsarea Siretului în Dunăre, între orașele Brăila și Galaţi, cu
care se învecinează. Este traversată de șoseaua
națională DN2B, ce leagă Brăila de Galați, precum și de
șoseaua națională DN2B, care îndeplinește același rol. Prin
comună trece și calea ferată Brăila- Galaţi, pe care este
deservită de stațiile Baldovinești, Vădeni și Zagna Vădeni.

Vadeni se află în extremitatea nord-estică a județului, la
vărsarea Siretului în Dunăre, între orașele Brăila și Galaţi, cu
care se învecinează. Este traversată de șoseaua
națională DN2B, ce leagă Brăila de Galați, precum și de
șoseaua națională DN2B, care îndeplinește același rol. Prin
comună trece și calea ferată Brăila- Galaţi, pe care este
deservită de stațiile Baldovinești, Vădeni și Zagna Vădeni.

Şendreni este situată în partea de sud a judeţului Galaţi,
la 10 km distanţă de municipiul Galaţi şi 30 de km distanţă
de municipiul Brăila şi face parte din regiunea de
dezvoltare Sud-Est a României.



Măicăneşti se află situat în S-E judeţului Vrancea, la o limită
cu judeţul Brăila şi judeţul Galaţi şi Buzău, la o distanţă de
40 km de reşedinţa de judeţ. Sate componente: Măicăneşti,
Belciugele, Tătaru, Râmniceni, Slobozia-Boteşti, Stupina.
Activităţi specifice zonei: Agricultură, Creşterea  animalelor
(bovine, ovine, porcine). Populaţia: 5522 locuitori

Chiojdu se află în Munţii Siriu, pe cursul superior al Bâscăi
Chiojdului. Este străbătut de șoseaua județeană DJ102L,
care o leagă spre sud-est de-a lungul râului Bâsca
Chiojdului de Calvini şi mai departe de Cislău şi Buzău, şi
spre sud-vest de comunele prahovene Starchiojd şi Bătrâni
şi mai departe de Vălenii de Munte şi Ploieşti.



Cumpăna este situată la Sud-Vest de oraşul
Constanţa, la o distanţă de 5 km şi are o populaţie
de circa 14.000 de locuitori. Suprafaţa
administrativă a localităţii este de 496 ha.

Jurilovca a fost întemeiată de lipoveni în pragul
secolului al XIX-lea, prima atestare documentară
datând din 1826. Deşi la începuturile sale era un mic
cătun, așezarea s-a dezvoltat devenind la sfârşitul
secolului XIX un centru importatant al pescuitului în
zona Deltei, în prezent este cea mai mare comunitate
de pescari din Deltă, centru de colectare şi prelucrare
a peştelui, precum şi un punct de atracție turistică.

Jurilovca a fost întemeiată de lipoveni în pragul
secolului al XIX-lea, prima atestare documentară
datând din 1826. Deşi la începuturile sale era un mic
cătun, așezarea s-a dezvoltat devenind la sfârşitul
secolului XIX un centru importatant al pescuitului în
zona Deltei, în prezent este cea mai mare comunitate
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Târg de Sănătate în comuna Vădeni,
judeţul Brăila

Data : 29 septembrie 2011
Locul : Căminul Cultural
- 1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,

2 parteneri, 2 cadre didactice
pentru colţul copiilor

- 104 participanţi

Data : 29 septembrie 2011
Locul : Căminul Cultural
- 1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,

2 parteneri, 2 cadre didactice
pentru colţul copiilor

- 104 participanţi



Târg de Sănătate în comuna Şendreni,
judeţul Galaţi

Data : 24 septembrie 2011
Locul : Clădirea bibliotecii
comunale
- 1 medic, 2 asistente, 7 voluntari,
45 de copii, doua cadre didactice

- 96 participanţi adulţi, 45 de copii

Data : 24 septembrie 2011
Locul : Clădirea bibliotecii
comunale
- 1 medic, 2 asistente, 7 voluntari,
45 de copii, doua cadre didactice

- 96 participanţi adulţi, 45 de copii



Târg de Sănătate în comuna Măicăneşti,
judeţul Vrancea

Data : 30 octombrie 2011
Locul : Căminul cultural
- 1 medic, 3 asistente, 5 voluntari,
1 invitat , 25 de copii, 2 cadre
didactice pentru colţul copiilor

- 100 participanţi, 25 de copii

Data : 30 octombrie 2011
Locul : Căminul cultural
- 1 medic, 3 asistente, 5 voluntari,
1 invitat , 25 de copii, 2 cadre
didactice pentru colţul copiilor

- 100 participanţi, 25 de copii



Târg de Sănătate în comuna Chiojdu,
judeţul Buzău

Data : 08 septembrie 2011
Locul : în aer liber, cu ocazia
“Târgului Mariilor”
- 1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,
8 persoane de Crucea Roşie, 1
cadru didactic pentru colţul
copiilor

- 96 participanţi adulţi, 16 copii

Data : 08 septembrie 2011
Locul : în aer liber, cu ocazia
“Târgului Mariilor”
- 1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,
8 persoane de Crucea Roşie, 1
cadru didactic pentru colţul
copiilor

- 96 participanţi adulţi, 16 copii



Târg de Sănătate în comuna Cumpăna,
judeţul Constanţa

Data : 08 octombrie 2011
Locul : Sala de sport
- 1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,
1 cadru didactic pentru colţul
copiilor , 4 parteneri

- 98 participanţi adulţi, 30 de copii
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- 1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,
1 cadru didactic pentru colţul
copiilor , 4 parteneri

- 98 participanţi adulţi, 30 de copii



Târg de Sănătate în comuna Jurilovca,
judeţul Tulcea

Data : 09 octombrie 2011
Locul : Căminul cultural / aer liber
- 1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,

o învăţătoare pentru colţul
copiilor

- 102 participanţi

Data : 09 octombrie 2011
Locul : Căminul cultural / aer liber
- 1 medic, 2 asistente, 5 voluntari,

o învăţătoare pentru colţul
copiilor

- 102 participanţi



Rezultatele Regiunii Sud-Est

 596 beneficiari
 7 parteneri
 146 de copii implicaţi
 38 voluntari
 6 medici
 12 asistenţi medicali
 5 ore / târg
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 7 parteneri
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 38 voluntari
 6 medici
 12 asistenţi medicali
 5 ore / târg



Singurul mod de aţi păstra sănătatea, este să mănânci ceea ce nu vrei,
să bei ceea ce nu iţi place şi să faci ceea ce n-ai face.

Mark Twain

VĂ MULŢUMIM !

SĂNĂTATE ... MAXIMĂ !!!
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