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ACTUALITATEA

MICS, 2012: 
 6% dintre copiii cu vârsta până la 5 ani au retard statural condiţionat de 

insuficienţa cronică de energie, iar a cincea parte dintre copii suferă de 
anemie;

 circa 1/3 dintre femeile de vârstă fertilă şi peste 40% dintre femeile gravide 
au anemie;

 1 din 3 copii suferă de deficienţa de iod; 
 rata alăptării exclusive până la 6 luni a constituit doar 37% în anul 2012 

în comparaţie cu 46% în anul 2005; 
 jumătatea din populaţia adultă este supraponderală sau obeză.

Doar ½ dintre copiii cu vârsta până la 7 ani consumă zilnic lapte şi 62% 
consumă zilnic fructe şi legume (2009).

Nutriţia şi alimentaţia proastă şi factorii de risc asociaţi sunt responsabili de 
pierderea anuală a 50% din anii de viaţă sănătoasă la femei şi 35% - la 

bărbaţi.



Programul național în domeniul 
alimentaţiei și nutriţiei pentru anii 2014-2020 

(HG. Nr 730 din 08.09.2014)

37. Pentru asigurarea creșterii, către anul 2020 a nivelului de 
cunoștințe al populației în domeniul alimentației sănătoase 
pînă la cel puțin 50% se preconizează:

3) Crearea unei pagini web privind nutriția și sănătatea 
nutrițională și asigurarea funcționării durabile a acesteia.



Numărul total al utilizatorilor de Internet
(raportul BATIM, realizat de Gemius, 

2013): 

RM:
1 748 635

Chișinău:
841 470 

Vârsta: 
15-20 de ani



www. .  .com
• Permite promovarea sănătății nutriționale într-un mod simplu, comod și rapid prin 

intermediul rețelei Internet.
• A fost lansat pe 1 octombrie 2014.
• Până în prezent a acumulat > 650 de vizite și a fost promovat prin intermediul rețelei 

facebook, acumulând > 500 de aprecieri.
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Direcțiile principale de promovare a sănătății nutriționale 
prin intermediul paginii web includ următoarele: 

• informarea publicului larg privind recomandările Organiza ției Mondiale 
a Sănătății în domeniul nutriției și alimentației

• conștientizarea publicului larg privind riscurile nutriției și alimentației 
proaste (bolile netransmisibile legate de dietă)

• popularizarea noilor elaborări științifice în domeniul alimentației și 
nutriției                      

• asigurarea asistenței și consultanței prin intermediul recomandărilor și 
sfaturilor în domeniul alimentației și nutriției

• sporirea responsabilității față de sănătatea proprie, familială și colectivă



Succesul în promovarea sănătății nutriționale e favorizat de crearea unui mediu rapid, 
comod și util de informare, educare și consiliere necesar pentru încurajarea 
părinților, copiilor și adolescenților spre îmbunătățirea cunoștințelor privind riscul nutriției 
și alimentației proaste și spre adoptarea obiceiurilor alimentare sănătoase.

de societate
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Interpersonal

intrapersonal

Urie Bronfenbrenner's Ecological Framework for Human Development 



MULȚUMESC PENTRU 
ATENȚIE!

Vă invit să accesați site-ul 
www. nobezitate.com
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