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REZUMAT 

Una din problemele majore cu care se confruntă specialiștii în sănătate publică este 

obezitatea, care, la ora actuală, atinge cifre alarmante în întreaga lume. Privind situația României, 

conform statisticilor, aceasta deține medalia de bronz între țările europene, cu 30% din totalul 

populației suferind de obezitate și 40% dintre copii fiind obezi.  

Alimentele bogate în glucide simple și grăsimi saturate, precum și activitatea fizică 

redusă sunt printre principalele cauze ale acestei maladii, fapt ce atrage cu sine afecțiuni ale 

sistemului endocrin, boli autoimune sau cardiovasculare. Pe lângă toate acestea, lipsa educației 

pentru sănătate în școli, în special a educației nutriționale contribuie la formarea unor obiceiuri 

alimentare nocive pentru sănătate, încă de la vârste fragede.  

În vederea formării unor obiceiuri alimentare sănătoase prin consumarea micului-dejun și 

a unor alimente bogate în nutrienți, precum și a unei hidratări optime, s-au pus bazele proiectului 

„Sunt isteț, cresc armonios”. Acesta își propune să umple lacunele informaționale în ceea ce 

privește nutriția elevilor și a părinților, aceștia din urmă având un rol decisiv în formarea 

gusturilor celor mici.  

ABSTRACT 

One of the major problems facing public health professionals today is obesity. According 

to statistics, for the obesity epidemic Romania has the bronze medal between European countries, 

30% of the population suffering from obesity and 40% of children being obeses. 

 Foods high in simple sugars and saturated fats, combined with low physical activity, are 

among the main causes of this obesity.  These factors alone can cause endocrine, autoimmune and 

cardiovascular disorders. Furthermore, the lack of nutrition-focused education, contributes to 

dietary habits harmful to health, from an early age. 

In order to form healthy eating habits, one must consume a nourishing breakfast, rich in 

nutrients, optimal hydration, and a positive state of mind, the program “I’m smart, I’m growing 

harmoniously” was created, which engages not only the students but also their parents. The 

program’s central focus targets information gaps in nutritional education while simultaneously 

engaging parents, who play a major role in shaping the children’s choices. 

 


