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O carte cu povești, poezii sau povestiri poate aduce culoare și bucurie în viața unui copil 

internat în spital și-l poate face să se însănătoșească mai repede. Pentru susținerea acestei idei, în 

ajun de Ziua Mondială a Sănătății, în data de 6 aprilie 2018, reprezentanții Universității de Stat 

de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au mers la copiii spitalizați la Institutul Mamei 

și Copilului din Chișinău, pentru a le transmite cărțile colectate în cadrul campaniei „Împarte o 

carte, împarte sănătate!”. Totodată, în cadrul acestei acțiuni, tradițional, a fost organizată „Ora de 

lectură”, când studenții și rezidenții noștri le-au citit copiilor povești, povestiri și poezii. 

Campania s-a desfășurat în perioada 26 februarie-4 aprilie 2018, timp în care atât 

membrii comunității universitare, cât și persoane din afara instituției au donat cărți cu povești, 

basme și povestiri, de poezii, romane, enciclopedii, cărți de colorat și de dezvoltare personală. În 

total au fost adunate cca 400 de cărți.  

Acțiunea a fost organizată de Departamentul Comunicare și Relații Publice în colaborare 

cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină. 
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Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md 

Titlul știrii: Împarte o carte, împarte sănătate. Campania a adus peste 400 de cărți la 

Institutul Mamei 

Data publicării: 06.04.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Copiii internaţi în spitalul Institutul Mamei şi Copilului din Chișinău sunt trataţi nu 

doar cu medicamente, ci şi cu lecturi interesante. În acest sens, în ajunul sărbătorilor de Paşti, 

studenţii şi profesorii de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

au donat micuţilor pacienţi din secţia de pediatrie peste 400 de cărţi. Evenimentul a fost 

organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii. 

Link: https://www.publika.md/imparte-o-carte-imparte-sanatate-campania-a-adus-peste-400-de-

carti-la-institutul-mamei_3001739.html 

 
  

https://www.publika.md/imparte-o-carte-imparte-sanatate-campania-a-adus-peste-400-de-carti-la-institutul-mamei_3001739.html
https://www.publika.md/imparte-o-carte-imparte-sanatate-campania-a-adus-peste-400-de-carti-la-institutul-mamei_3001739.html
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Denumirea canalului media: Prime, www.prime.md 

Titlul știrii: Campania Împarte o Carte, Împarte Sănătate a donat peste 400 de cărți copiilor 

internați la Institutul Mamei și Copilului 

Data publicării: 06.04.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Copiii internaţi în spitalul Institutul Mamei şi Copilului din Chișinău sunt trataţi nu 

doar cu medicamente, ci şi cu lecturi interesante. În acest sens, în ajunul sărbătorilor de Paşti, 

studenţii şi profesorii de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

au donat micuţilor pacienţi din secţia de pediatrie peste 400 de cărţi. Evenimentul a fost 

organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii și este deja la cea de-a treia ediţie. 

Link: http://www.prime.md/ro/campania-imparte-o-carte-imparte-sanatate-a-donat-peste-400-de-

carti-copiilor-internati-la-institutul-mamei-si-copilului_70881.html 

 

 

http://www.prime.md/ro/campania-imparte-o-carte-imparte-sanatate-a-donat-peste-400-de-carti-copiilor-internati-la-institutul-mamei-si-copilului_70881.html
http://www.prime.md/ro/campania-imparte-o-carte-imparte-sanatate-a-donat-peste-400-de-carti-copiilor-internati-la-institutul-mamei-si-copilului_70881.html
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Denumirea canalului media: TVR Moldova, www.tvrmoldova.md 

Titlul știrii: Copiii internați la Institutul Mamei și Copilului au primit în dar cărți de la 

viitorii medici 

Data publicării: 06.04.2018 

Categoria: social 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Studenţii şi profesorii de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” au colectat cărţi şi le-au donat micilor pacienţi internaţi la Institutul Mamei şi 

Copilului din Chișinău. Donaţia a fost făcută cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii. 

Link: http://tvrmoldova.md/social/copiii-internati-la-institutul-mamei-si-copilului-au-primit-in-

dar-carti-de-la-viitorii-medici/ 

 

 

  

 

http://tvrmoldova.md/social/copiii-internati-la-institutul-mamei-si-copilului-au-primit-in-dar-carti-de-la-viitorii-medici/
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Denumirea canalului media: www.privesc.eu 

Titlul știrii: Finalizarea campaniei „Împarte o carte, împarte sănătate”, în ajun de Ziua 

Mondială a Sănătății 

Data publicării: 06.04.2018 

Categoria: înregistrare 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: În ajun de Ziua Mondială a Sănătății, în data de 6 aprilie 2018, reprezentanții 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au mers la copiii spitalizați 

la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, pentru a le transmite cărțile colectate în cadrul 

campaniei „Împarte o carte, împarte sănătate!” 

Link: https://www.privesc.eu/arhiva/80710 
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Denumirea canalului media: www.stiripozitive.eu 

Titlul știrii: Comunicat de presă – „Împarte o carte, împarte sănătate!” mergi la Institutul 

Mamei și Copilului din Chișinău 

Data publicării: 06.04.2018 

Categoria: înregistrare 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: În ajun de Ziua Mondială a Sănătății, în data de 6 aprilie 2018, reprezentanții 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au mers la copiii spitalizați 

la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, pentru a le transmite cărțile colectate în cadrul 

campaniei „Împarte o carte, împarte sănătate.” Acţiunea a fost organizată de Departamentul 

Comunicare şi Relaţii Publice în colaborare cu Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină.  

Link: http://stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=4016&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-

de-presa/Imparte-o-carte-imparte-sanatate-mergi-Ia-Institutul-Mamei-si-Copilului-din-

Chisinau&year=2014&month=9 

 

 

  

 

 

http://stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=4016&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-de-presa/Imparte-o-carte-imparte-sanatate-mergi-Ia-Institutul-Mamei-si-Copilului-din-Chisinau&year=2014&month=9
http://stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=4016&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-de-presa/Imparte-o-carte-imparte-sanatate-mergi-Ia-Institutul-Mamei-si-Copilului-din-Chisinau&year=2014&month=9
http://stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=4016&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-de-presa/Imparte-o-carte-imparte-sanatate-mergi-Ia-Institutul-Mamei-si-Copilului-din-Chisinau&year=2014&month=9
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Denumirea canalului media: Insituția Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei și 

Copilului, www.mama-copilul.md 

Titlul știrii: Împarte o carte, împarte sănătate 

Data publicării: 06.04.2018 

Categoria: ultimele știri 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: În ajun de Ziua Mondială a Sănătății, în data de 6 aprilie 2018, reprezentanții 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au venit la copiii spitalizați 

la IMSP Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, pentru a le transmite cărțile colectate în 

cadrul campaniei „Împarte o carte, împarte sănătate”. Totodată, în cadrul acestei acțiuni, a fost 

organizată „Ora de lectură”, în cadrul căreia studenții și rezidenții USMF „Nicolae Testemițanu” 

au citit copiilor povești și poezii. Atât administrația IMSP IMC, cât și pacienții instituției aduc 

cele mai sincere mulțimiri pentru atenția și cadourile oferite! 

Link: http://mama-copilul.md/51-ultimele-stiri/871-mparte-o-carte-mparte-s-n-tate 

 

 

 

  

 

 

http://mama-copilul.md/51-ultimele-stiri/871-mparte-o-carte-mparte-s-n-tate
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Denumirea canalului media: www.zugo.md 

Titlul știrii: Lecturi captivante pentru copiii internați în spitale. Implică-te și tu în 

Campania „Împarte o carte, Împarte sănătate!” 

Data publicării: 21.03.2018 

Categoria: voluntariat 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Își propun să trateze copiii nu doar cu medicamente, ci și cu lecturi interesante. 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” dă startul campaniei 

„Împarte o carte, Împarte sănătate!”, prin care își propun ca scop să transforme perioada de 

spitalizare a copiilor în una mult mai interesantă și mai captivantă prin intermediul lecturii. 

Link: https://zugo.md/article/lecturi-captivante-pentru-copiii-internati-in-spitale--implica-te-si-

tu-in-campania--imparte-o-carte--imparte-sanatate---_25280.htm 

 

 

 

  

 

 

 

https://zugo.md/article/lecturi-captivante-pentru-copiii-internati-in-spitale--implica-te-si-tu-in-campania--imparte-o-carte--imparte-sanatate---_25280.htm
https://zugo.md/article/lecturi-captivante-pentru-copiii-internati-in-spitale--implica-te-si-tu-in-campania--imparte-o-carte--imparte-sanatate---_25280.htm
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Denumirea canalului media: www.mamaplus.md 

Titlul știrii: Donează cărți pentru copiii internați în spital 

Data publicării: 29.03.2018 

Categoria: voluntariat 

Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv  

Rezumat: Împarte o carte, Împarte sănătate! Cu acest îndemn, Universitatea de Stat de Medicină 

și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a dat start unei campanii de donare a cărților pentru copiii 

spitalizați. Scopul acestei acțiuni este de a face perioada de spitalizare a copiilor mult mai 

interesantă și mai captivantă prin intermediul lecturii.  

Link: https://mamaplus.md/posts/21607/ 

 

https://mamaplus.md/posts/21607/
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