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Obiectivele de Dezvoltare Durabilă:

Obiectivul 3. Sănătate şi Stare de Bine



Сonducătorii mondiali s-au întrunit la 25 septembrie 2015 la sediul Națiunilor Unite din New

York pentru a adopta Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Ea cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare

Durabilă (ODD), sau Obiective Globale, care vor ghida politicile și finanțarea în următorii 15 ani.

Obiectivul 3 de pe Agenda 2030 are scopul să reducă riscurile legate de sănătate prin oferirea

accesului mai larg la serviciile de sănătate, inclusiv accesul la serviciile de bază de calitate și un

acces mai larg la medicamente și vaccine sigure, efective, de calitate și accesibile. De asemenea,

Agenda prevede eforturi de oferire a informației și educației cu privire la problemele de sănătate,

cum ar fi stilul de viață sănătos, promovarea sănătății mintale și a serviciilor medicale în domeniul

sănătății sexual-reproductive.

http://www.md.undp.org/content/moldova

/ro/home/sustainable-development-goals.html
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PSIHOLOGIE CLINICĂ

„ Igiena mintală reprezintă un mijloc de educaţie, de 

formare a individului, de protecţie şi adaptare a acestuia 

la noile condiţii ale unei lumi în mişcare şi evoluţie, 

contribuind astfel la progresul general al societăţii.”

ENĂCHESCU, Constantin. Tratat de igienă mintală. Iaşi : Polirom , 2004, p. 15. 

ISBN 973-681-746-6





MINTE ŞI CREIER

„Procesul prin care creierul este „modelat” şi chiar „remodelat” este numit plasticitate. Aceasta 

înseamnă că creierul se modifică şi se repară singur în mod constant ... Ştim acum că până şi 

creierele adulţilor se află în comtinuă schimbare şi remodelare.”
Dr. Russell L. Blaylock, Centrul Medical din cadrul University of Mississipi

CARPER, Jean. Cum să-ţi păsrezi sănătatea creirului. Bucureşti: Curtea Veche Publ., 2006, p. 25. ISBN 973-669-070-9



PSIHOLOGIA EMOŢIILOR



ANXIETATE

„ O veche zicală ne sfătuieşte: „Mai bine aprindem o lumânare 

decât să blestemăm întunericul.” De vreme ce nu ne prea găsim 

un refugiu în mediul exterior şi în mijloacele de informare în 

masă, e nevoie ca fiecare dintre noi să se întrebe ce poate face 

pentru el însuşi....Găsind metode de a elimina stările de anxietate 

şi de a reduce pacea în viaţa noastră, nu suntem singurii 

beneficiari, ci putem fi modele şi pentru cei din jur.”

BOURNE, Edmund. Anxietatea: 10 metode simple de a învinge panica, fobiile, stresul. 

Bucureşti: Corint, 2012, p. 11. ISBN 978-973-135-638-9



AGRESIVITATE



DEPRESIA

„ Cunoaşterea depresiei, descoperirea ei 

sub diversele sale forme, demistificarea 

ei, înseamnă garantarea vindecării, căci, 

aşa cum spunea marele Shakespeare în 

Macbeth, „nu există noapte atât de lungă 

care să nu să se sfârşească în zori”. 

HENRI, Loo, PIERRE, Loo. Depresia. 

Bucureşti: Corint, 2003, p. 150. ISBN 973-653-469-3



SUICID



ANALE ŞTIINŢIFICE



CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE







ABORDĂRI ÎN PUBLICAŢII PERIODICE

„ Sănătatea mintală este condiţia esenţială a existenţei persoanei, caracterizându-se prin următorii 

parametri: stare de armonie interioară, echilibru dintre individ şi lume ca expresie a adaptării, 

comportament adecvat orientat între „stimul” şi „scop” sau între „motivaţie” şi „ideal”, gândire concretă şi 

logică, capacitatea de a acţiona pozitiv, de a găsi soluţii adecvate fiecărei situaţii de viaţă.”

ISAC, Oxana. Sănătatea mintală – factor important de protecţie şi progres sociocultural. In: Didactica Pro..., 2005, nr. 3, p. 22. ISSN 1810-645  
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