
Raport
privind desfășurarea măsurii educative cu genericul

,, Să învingem SIDA împreună ‘’

 Data: 20.05.2017 - 21.05.2017 
 Timpul desfășurării: 18.00 – 21.00
 Locul desfășurării: parcul Valea Morilor, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt.
 Organizatori: catedra Medicină Sportivă în colaborare cu Crucea Roșie a Republicii Moldova
 Participanți: 11 studenți - Bujac I., Țapu Iu., Bulai Iu., Saranciuc E., Levițchi R., Grecu D., Vrabie L., 

Vrabie Gh., Gîrlovan V., Boldurat I., Nederiță M.
 Profesori: Țiganaș O., Tataru A.
 Scopul activității: Comemorarea victimelor SIDA și promovarea unui mod sănătos de viață.
 Obiectivele educaționale ale activității:
 prevenirea riscurilor și informarea populației generale;
 promovarea sănătății și educației pentru sănătate.
 Rezultate și perspective:
 studenții USEFS au participat activ de rând cu alți studenți ai altor instituții din RM și de peste

hotarele ei;
 au demonstrat că pot interveni în situații dificile și nu sunt indiferenți la problemele sociale. 
 echipele în care au activat ca și voluntari au fost consolidate, unite și au urmărit scopul comun al 

evenimentului.



Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este 
progresul, să lucrezi împreună este succesul.

Henry David Thoreau



Când visăm singuri este doar un vis, dar când mai mulţi 
visează împreună este începutul unei noi realităţi.

Friendensreich Hundertwasser



Nu poţi lăsa urme în nisip atâta timp cât stai jos. 

(Nelson Rockefeller)



“Fără îndoială că un grup mic dar dedicat şi gânditor de cetăţeni 

poate schimba lumea; de fapt, este singurul lucru care a schimbat 
lumea până acum.” 

(Margaret Mead)



Munca în folosul altora este ceea 

ce plăteşti pentru locul tău pe pământ.

(Mohammed Ali)



O echipă nu înseamnă 11 viori şi nici 11 piane; 

o echipă este o orchestră.

Alfredo di Stefano



„Dacă aprinzi un felinar pentru cineva, 
acesta va lumina și calea ta.”

Proverbe budiste 

http://cuvintecelebre.ro/citate/proverbe/proverbe-budiste/


„Mâinile care ajută sunt mai sfinte 

decât gurile care se roagă.” 

Sai Baba

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/sai-baba/














“Voluntarii reprezintă IUBIREA în mişcare.” 

(autor anonim)







Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio 
valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.

(Sherry Anderson)



„Doar cei ce s-au ajutat singuri 

știu cum să-i ajute pe alții.” 

George Bernard Shaw

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/george-bernard-shaw/


Boala este încălcarea legilor naturii.
Charles Simmons



Dragostea este cea mai sănătoasă boală.
(Euripide)



„Nimeni nu este inutil în această lume dacă alină povara ce atârnă 
pe umerii semenilor săi.” 

Charles Dickens

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/charles-dickens/

