
PLANIFICAREA CAMPANIEI



 Temă

 Scop

 Obiective

 Perioadă de derulare

 Grupuri țintă

 Buget estimat la nivel județean

 Slogan

 Mesaje cheie 

 Activități recomandate la nivelul DSP județene și DSP a 

municipiului București

 Parteneri 

 Indicatori de monitorizare a derulării campaniei

 Date și termene de raportare

 Date pentru informații și contact

Planificarea campaniei:



Mersul pe jos și cu bicicleta în condiții de siguranță rutieră

Tema campaniei:

Scopul campaniei:
• Susținerea populației din mediul urban să aleagă

moduri active de deplasare sau să combine mersul

pe jos și cu bicicleta cu transportul public.



Obiectivele campaniei:

• Conștientizarea populației în vederea

formării unor atitudini pozitive față de stilul

de viață sănătos prin adoptarea mobilității

alternative (mersul pe jos și cu bicicleta)

• Prezentarea de alternative de mobilitate

durabilă locuitorilor din mediul urban



cost mediu/campanie judeţeană
(RON)

Buget estimat:

Grupul țintă:

Perioada de derulare: 16 – 22 septembrie 2019

Locuitorii mediului urban, în special cei care

folosesc în mod curent mașina personală pentru a

se deplasa în interiorul orașului.



Mobilitatea alternativă trebuie să 

reprezinte  un punct de interes și să 

devină un mod de viață activ al tuturor 

locuitorilor citadini  pentru beneficiile pe 

care le aduce atât sănătății personale cât 

și mediului înconjurător.

Slogan și mesaj cheie :

Mergi cu noi!



Activități recomandate la nivelul DSP județene şi 
DSP a municipiului Bucureşti: 

Distribuire de materiale informative privind beneficiile pentru sănătate ale mobilității alternative multimodale (afișe, postere, 

broşuri, autocolante, fliere, obiecte inscripţionate)

Difuzarea de informații pentru populație prin mijloace media (website, presă scrisă, emisiuni radio şi TV, bannere TV, social 

media)

Întâlniri de lucru cu partenerii de campanie (seminarii, mese rotunde, implicarea reprezentanţilor locali pentru creşterea 

vizibilităţii evenimentelor)

Încheierea de parteneriate pe termen scurt, mediu şi lung cu autoritățile locale (în vederea promovării constante prin mijloace 

media locale a utilizării mijloacelor alternative de transport, dezvoltarea reţelei de transport urban, parteneriate ale autorităţilor 

locale cu şcoli şi intreprinderi pentru implementarea de planuri de mobilitate şcolară şi planuri de navetă, adaptarea planului de 

dezvoltare urbană durabilă, proiecte de infrastructură destinate mijloacelor alternative de transport, de exemplu piste de 

biciclete, pasaje pietonale) 

Organizarea de evenimente locale pentru celebrarea “Zilei fără mașini” în vederea promovării mijloacelor de transport alternative 

(restricţionarea temporară a traficului motorizat în zonele urbane centrale, concursuri sportive de biciclete pentru toate grupele 

de vârstă, caravana karaoke în autobuze, stand de presă şi carte în mijloacele de transport în comun, promovarea sistemului 

car sharing pentru o zi spre şi de la locul de muncă, premierea participării familiale la evenimente, organizarea de 

minifestivaluri pentru familii şi turişti în spaţii publice, atragerea publicului prin mijloace inedite de transport, de exemplu trăsuri 

trase de cai sau titicar, oferirea de facilităţi şi servicii în zone accesibile pietonilor şi bicicliştilor de tipul micului dejun gratuit în 

parcuri, locuri de joacă sau zone de relaxare intra şi extraurbane de vecinătate)



Parteneri la nivel județean și local:



Indicatori fizici 

• Număr de activităţi realizate

• Număr de materiale IEC 

distribuite 

• Nr prezentări ppt

• Nr articole în presa scrisă

• Nr emisiuni radioTV
Indicator de eficienţă

• Cost mediu/campanie judeţeană

(RON)

Indicatori de rezultat

• Raport al implementării campaniei

• Resurse media utilizate

Indicatori de monitorizare a derulării campaniei:



5.08 CRSP SB transmite propunerea metodologica către CNEPSS.

9.08 CNEPSS transmite propunerea metodologică către Direcția generală de asistență medicală și

sănătate publică, Direcția relații cu presa, afaceri europene și relatii internaționale din MS, DSP

județene, DSP a municipiului Bucuresti și toate CRSP.

14.08 DSP județene și DSP a municipiului București transmit propunerile și informațiile solicitate în Tabelul

nr. 2 către CRSP SB, CNEPSS și toate CRSP.

30.08 CRSP SB transmite toate documentele aferente proiectului de metodologie și informațiile solicitate în

Tabelul nr. 3 către CNEPSS și toate CRSP.

31.08 CNEPSS transmite materialele și adresa de solicitare a avizării campaniei către Direcția Generală de 

Asistență Medicală și Sănătate Publică din MS.

2.09 MS transmite către CNEPSS avizul pentru campanie.

4.09 CNEPSS transmite către DSP județene, DSP a municipiului București și toate CRSP materialele în 

varianta finală, precum și adresa de răspuns la solicitarea de avizare a campaniei (în forma 

scanată).

15.10 DSP județene și DSP a municipiului București raportează rezultatele campaniei conform Tabelului nr.

4 către CRSP SB, CNEPSS și toate CRSP.

25.11 CRSP Sibiu elaborează și transmite către CNEPPS și toate CRSP-urile raportul final, cu includerea

datelor primite de la DSP județene și DSP a municipiului București (Tabelul nr. 5).

Date și termene de raportare:



Tabelul nr. 1. Responsabili cu elaborarea proiectului de metodologie

CRSP desemnat pentru

elaborarea metodologiei 

campaniei

Responsabil cu 

elaborarea 

metodologiei

Membrii echipei Supervizare CRSP consultant

CRSP Sibiu Dr. Manuela Hozan

Dr. Manuela Hozan

Dr. Sanda Dura

Analist Lidia Bugle

Dr. Livia Cioran CRSP Iași



Tabelul nr. 2. Propuneri metodologice ale DSP județene și DSP a municipiului 

București

* vor fi listate și alte materiale IEC în format electronic

Nr 

crt

Activităti 

planificate

(enumerare)

Parteneri de 

campanie 

identificați

(enumerare)

Nr materiale IEC 

(nr exemplare pt fiecare tip)

Nr estimat de 

beneficiari 

din grupurile 

țintă

Buget 

estimat al 

campaniei

(RON)pliante postere prezentări 

ppt

articole

in presa 

locala/

altele*

emisiuni

radioTV

altele



Tabelul nr.3. Rezultatele campaniei IEC la nivelul DSP județene și DSP a 

municipiului București

Județ Activități 

planificate

(enumerare)

Parteneri de 

campanie 

identificați

(enumerare)

Nr materiale IEC 

(nr exemplare pt fiecare tip)

Nr estimat de

beneficiari 

din grupurile

țintă

Buget 

estimat al 

campaniei

(RON)pliante postere prezentări 

ppt

articole

in presa 

locala/

altele*

emisiuni

radioTV

altele

Total**

* vor fi listate și alte materiale IEC în format electronic; ** se va completa numai pentru categoria Nr materiale IEC



Tabelul nr. 4. Rezultatele campaniei IEC la nivelul DSP județene și DSP a 

municipiului București

Județ Activități 

realizate

(enumerare)

Parteneri de 

campanie 

(enumerare)

Nr materiale IEC 

(nr exemplare pt fiecare tip)

Nr total de

beneficiari 

din grupurile

țintă

Buget 

alocat 

campaniei

(RON)pliante postere prezentări 

ppt

articole

in presa 

locala/

altele*

emisiuni

radioTV

altele

Total**

* vor fi listate și alte materiale IEC în format electronic; ** se va completa numai pentru categoria Nr materiale IEC



Tabelul nr. 5. Rezultatele campaniei IEC la nivelul național

Județe

care au 

efectuat

campania

Total activități 

realizate în 

toate județele

(enumerare)

Parteneri de 

campanie 

(enumerare)

Nr materiale IEC 

(nr exemplare pt fiecare tip)

Nr total de

beneficiari 

din grupurile

țintă

Buget total  

alocat 

campaniei 

(RON) 

cumulat 

pentru 

toate 

județele

pliante postere prezentări 

ppt

articole

in presa 

locala/

altele*

emisiuni

radioTV

altele

* vor fi listate și alte materiale IEC în format electronic



Date pentru informații și contact:

Datele se raportează către

CRSP Sibiu: manuela.hozan@insp.gov.ro

carmen.domnariu@insp.gov.ro

ioana.filip@insp.gov.ro

Persoană de contact: dr. Manuela Hozan

INSP/CRSP Sibiu

Str. Luptei, nr. 21, 550330

tel: 0269.212.812


