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Obiective spre realizare în anul 2012 
 

 

• Implementarea politicii de stat în domeniul protecŃiei drepturilor copilului în municipiul Chişinău; 

• PerfecŃionarea şi diversificarea formelor de incluziune socială a copiilor cu disabilităŃi şi copiilor în situaŃii de 

risc; 

• Implementarea Strategiei şi Planului naŃional de acŃiuni comunitare pentru susŃinerea copiilor aflaŃi în 

dificultate şi a Strategiei şi Planului naŃional de acŃiuni privind Reforma sistemului rezidenŃial  al copiilor; 

• Eficientizarea mecanismelor de asigurare a protecŃiei copilului împotriva violenŃei, abuzului în familie şi 

societate; 

• Eficientizarea conlucrării intersectoriale în vederea prevenirii intrării copilului în dificultate şi extinderea 

serviciilor familiale; 

• Consolidarea  capacităŃilor serviciilor de plasament de tip familial şi instituŃional; 

• Asigurarea sistemului de formare continuă şi autoperfecŃionarea a specialiştilor din sistemul protecŃiei copilului; 

• Consolidarea colaborării eficiente cu ONG în vederea ameliorării sistemului de protecŃie a drepturilor copilului. 
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I. Propuneri pentru Programul de activitate a Consiliului Municipal Chişinău 

Obiective: Promovarea drepturilor copilului în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

Tipul activităŃii ActivităŃi Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarcă 

1 2 3 4 5 6 7 

Proiect de decizie cu privire la 
aprobarea Regulamentului de 
activitate al Centrului comunitar 
pentru copii şi tineri „Activ” 

decizie aprobată S. Chifa 
M. Roşca 

 trimestru I  

Proiect de decizie cu privire la 
crearea serviciului de urgenŃă socială 
şi asistenŃă stradală.                            

decizie aprobată S. Chifa 
C. CaŃ 
L.Balan 
A Donos 
M. Roşca 

 trimestrul II  

 Proiect de decizie cu privire la 
aprobarea Regulamentului de 
activitate a Centrului de tip familial 
„Small Group Homes” 
 

decizie aprobată S. Chifa 
M. Roşca 

 trimestrul III  

I. Asigurare 

normativă 

Proiect de decizie cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind 
exigenŃele la eliberarea 
acordurilor/autorizaŃiilor autorităŃii 
tutelare în cazurile ce vizează 
drepturile patrimoniale ale copiilor . 

decizie aprobată S. Chifa 
M. Roşca 

 trimestrul IV  

Întâlnirea Primarului General al 
municipiului Chişinău cu copiii 
orfani absolvenŃi ai cl. XII. 
 

activitate realizată S. Chifa 
A. Ganea 
A. Cuşnir 

 mai  

Întâlnirea Primarului General al 
municipiului Chişinău cu copii orfani 
absolvenŃi ai cl. IX 
 
 

activitate realizată S. Chifa 
A. Ganea 
A. Cuşnir 
 

 mai  

II. AcŃiuni/ 

activităŃi 

Masă rotundă a Comisiei pentru 
protecŃie socială, ocrotire a sănătăŃii, 

activitate realizată S. Chifa DirecŃia 
sănătăŃii; 

iunie  
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educaŃie, cultură, mass-media şi 
relaŃii interetnice cu genericul: 
„Mecanismul de conlucrare 
intersectorială în domeniul sistemului 
de protecŃie a drepturilor copilului”.     
 

DirecŃia 
Generală, 
EducaŃie, 
Tineret şi 
Sport; 
DirecŃia 
generală de 
asistenŃă 
socială. 

„Bună ziua, şcoală!” Întâlnirea 
Primarului General al municipiului 
Chişinău cu copiii orfani care merg 
în clasa I.  

activitate realizată S. Chifa 
A. Ganea 
A. Cuşnir 

 august  

AcŃiune de caritate pentru copiii 
orfani şi copiii cu disabilităŃi 
„Cadoul lui Moş Crăciun” 
 

număr sporit de 
copii participanŃi  

C. CaŃ 
F. Cireş 

ONG 
AgenŃi 
economici 

decembrie  

AcŃiunea de caritate pentru primul 
copil nou-născut în anul 2012 
,,Barza 2013”  
 

activitate realizată  
A. Ganea  

AgenŃi 
economici 

ianuarie  
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II. Propuneri pentru Programul de activitate al Consiliului Municipal pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului 

Obiective: Diversificarea  continuă a serviciilor prestate  în sistemului municipal de protecŃie a drepturilor copilului 

 

Tipul activităŃii ActivităŃi Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarcă 

1 2 3 4 5 6 7 

Cu privire la rezultatele studiului 
referitor la evaluarea situaŃiei 
copiilor străzii şi/sau aflaŃi în 
conflict cu legea. 

raport prezentat 
numărul copiilor 
depistaŃi în conflict 
cu legea 

S. Chifa 
C. CaŃ 
A. Donos 
 

Comisariatul 
general de poliŃie 

trimestrul I  

Cu privire la implementarea 
proiectelor referitor la reforma 
sistemului rezidenŃial. 

raport prezentat 
 

S. Chifa 
C. CaŃ 

Lumos Moldova; 
CCF Moldova 

trimestrul II  

I. Chestiuni 
preconizate pentru 
a fi examinate în 
cadrul şedinŃelor 
Consiliului 
Municipal pentru 
ProtecŃia 
Drepturilor 
Copilului 

Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
mecanismul de colaborare 
intersectorială în domeniul 
medico-social în vederea 
prevenirii şi reducerii ratei 
mortalităŃii infantile şi a copiilor 
cu vîrsta de pînă la 5 ani la 
domiciliu. 

rapoarte prezentate 
regulament aprobat 

 

S. Chifa 
C. CaŃ 
L. Suveică 

DirecŃia sănătăŃii trimestrul IV  

Evaluarea  fenomenului 
delincvenŃei juvenile în 
municipiul Chişinău. 

activitate realizată 
numărul de copii 
evaluaŃi aflaŃi la 
evidenŃa IPM(CPs) 

S.Chifa 
C. CaŃ 
A. Donos 

Comisariatul 
general de poliŃie 

trimestrul III    

Monitorizarea situaŃiei copiilor 
aflaŃi în instituŃiile rezidenŃiale şi 
copiilor în risc de 
intituŃionalizare. 

activitate realizată S. Chifa 
C. CaŃ 
 

 semestrial  

II ActivităŃi 

Analiza conlucrării 
intersectoriale în vederea 
prevenirii intrării copilului în 
dificultate. 
 

activitate realizată S. Chifa 
C. CaŃ 
A. Donos 

Lumos Moldova 
CCF Moldova 

trimestrul IV  
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III. Chestiuni preconizate spre examinare la şedinŃele operative ale DMPDC 
Obiective: Consolidarea  calităŃii managementului activităŃii DMPDC şi a subdiviziunilor subordonate acesteia. 

 

Nr 
d/o 

ActivităŃi Indicatori  Responsabil Parteneri Termene Remarcă 

1.  � Cu privire la totalurile manifestărilor 
cultural artistice şi de caritate organizate 
cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul 
Nou 

� Cu privire la planificarea strategică şi 
obiectivele anului 2012. 

informaŃie prezentată 
 
 
informaŃie prezentată 

F. Cireş 
Şefii DPDC de 
sector 
 
 
C. CaŃ 

AgenŃi 
economici din 
teritoriu 

ianuarie (13) 
 

 

2.  � Cu privire la situaŃia copiilor aflaŃi în 
perioada postinstituŃională din Centrele 
de plasament statale. 

informaŃie prezentată L. CoşleŃ 
Şefii DPDC 
Managerii Centrelor 
de plasament statale 

 ianuarie (27)  

3.  � Cu privire la monitorizarea copiilor aflaŃi 
sub diferite forme de protecŃie la evidenŃa 
DPDC din sectoare.  

� Cu privire la rezultatele evaluării 
performanŃelor profesionale ale 
funcŃionarilor publici în conformitate cu 
Legea 158-XVI din 04.07.2008 „Cu 
privire la funcŃia publică şi statutul 
funcŃionarului public”. 

informaŃie prezentată; 
numărul copiilor care 
se află la îngrijire în 
instituŃii. 

A. Ganea 
N. Terteac 
 

 februarie 
 

 

4.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
Centrului maternal al Centrului municipal 
de zi şi de plasament pentru copii de 
vârstă fragedă şi familie. 

raport prezentat 
categorii de beneficiari 
evaluaŃi 

N. Terteac 
 

 februarie  

5.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
serviciului Centrului de zi pentru copii de 
vârstă fragedă (creşa) de la Centrul 
municipal de zi şi de plasament pentru 
copii de vârstă fragedă şi familie. 

� Cu privire la rezultatele evaluării 
Centrului de zi şi activităŃi pentru 
persoane cu disabilităŃi de intelect „Start”. 

raport prezentat  
categorii de beneficiari 
evaluaŃi  

A. Ganea 
 
 
 
 
 
N. Terteac 

CCF Moldova martie  
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6.  � Cu privire la executarea deciziei 
Consiliului municipal  nr. 5/7 din 25 
martie 2008 referitor la susŃinerea 
proiectului „Amicul – Centrul de 
asistenŃă psiho-socială a copilului şi 
familiei”. 

�  Cu privire la rezultatele evaluării 
instrumentării dosarelor în Centrele de 
Stat. 

informaŃie prezentată 
 
 
 
 
 
număr de dosare 
evaluate 

M. Roşca 
 
 
 
 
 
L. CoşleŃ 

CNPAC martie  

7.  � Cu privire la rezultatele controlului 
frontal ale DPDC sectorul Centru.  

� Cu privire la rezultatele evaluării 
corectitudinii acordării abonamentelor 
copiilor ocrotiŃi prin tutelă/curatelă şi 
copiilor din din familii social vulnerabile. 

raport prezentat 
 
număr de beneficiari 

C. CaŃ 
A. Cuşnir 

 aprilie  

8.  � Cu privire la rezultatele controlului frontal 
a centrului „Copilărie, adolescenŃă, 
familie”.       

�    Cu privire la rezultatele evaluării 
serviciului de asistenŃă parentală 
profesionistă.                                                                                                                                                                                             

informaŃie prezentată 
număr de participanŃi 

F. Cireş 
N. Terteac 

CCF Moldova aprilie 
 

 

9.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
activităŃii juriştilor. 

informaŃie prezentată 
număr de specialişti 
evaluaŃi 

M. Roşca  mai  

10.  � Cu privire la rezultatele evaluării situaŃiei 
copiilor plasaŃi în centrele de plasament 
referitor la spaŃiul locativ în sectorul 
Botanica. 

informaŃie prezentată 
număr de participanŃi 

A. Ganea 
L. CoşleŃ 
M. Platon 

 mai  

11.  � Cu privire la rezultatele evaluării tematice 
situaŃiei referitor la spaŃiu locativ a 
copiilor plasaŃi în instituŃiile rezidenŃiale 
(gimnaziile – internat). 

informaŃie prezentată 
număr de participanŃi 

A. Ganea 
M. Platon 

 iunie  

12.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
asistenŃilor sociali din sectoare care sunt 
persoana cheie în colaborarea cu 
organizaŃia „Lumos”. 

 
 

informaŃie prezentată 
număr de specialişti 
evaluaŃi 

A. Ganea 
M. Platon 
 
 
 
 

 iunie  
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�   Cu privire la rezultatele evaluării 
activităŃii specialistului în problemele 
protecŃiei familiei din DPDC s. Ciocana. 

N. Terteac 

13.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
activităŃii specialistului în tutelă/curatelă 
din s. Botanica. 

� Cu privire la rezultatele corectitudinii 
luării în evidenŃă a copiilor rămaşi fără 
ocrotire părintească în sectoare. 

informaŃie prezentată 
număr de participanŃi 

A. Cuşnir  iulie 
 

 

14.  � Cu privire la rezultatele evaluării frontale 
a specialistului principal – jurist din  s. 
Ciocana. 

informaŃie prezentată 
număr de participanŃi 

M. Roşca  august  

15.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
activităŃii specialistului în problemele 
socio-educative din s. Buiucani. 

informaŃie prezentată 
 

F. Cireş  august  

16.  � Cu privire la rezultatele studierii 
experienŃei înalte a activităŃii pedagogului 
social din s. Ciocana. 

informaŃie prezentată A. Ganea 
F. Cireş 

 septembrie  

17.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
activităŃii pedagogului organizator din 
Centru comunitar pentru copii şi tineri din 
s. Botanica. 

� Din experienŃa activităŃii Centrului de zi 
pentru copii cu nevoi speciale al ONG 
„Ascode”. 

informaŃie prezentată F. Cireş 
 
 
 
N. Terteac 

 septembrie  

18.  � Cu privire la rezultatele înfăptuirii 
studiului ce Ńine de soarta copiilor din 
instituŃiile rezidenŃiale din municipiul 
Chişinău.                                    

informaŃie prezentată A. Ganea 
M. Platon 

Lumos 
Moldova 

octombrie  

19.  � Cu privire la rezultatele evaluării tematice 
„Managementului serviciului socio-
educativ comunitar din DPDC Rîşcani”. 

informaŃie prezentată F. Cireş  octombrie  

20.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
activităŃii asistenŃilor sociali şi 
pedagogilor sociali privind activitatea de 
prevenire a intrării copilului în dificultate. 

 
  

informaŃie prezentată 
număr de participanŃi 

A. Ganea 
T. Renchev 
Şefii DPDC sector 

CCF Moldova noiembrie  
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21.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
activităŃii pedagogilor organizatori 
referitor la profilaxia infracŃiunilor în 
rândurile minorilor. 

informaŃie prezentată 
număr de participanŃi 

 
Şefii DPDC sector 
A. Donos 

Comisariatul 
General de 
PoliŃie 

noiembrie  

22.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
activităŃii  specialiştilor principali în 
tutelă/curatelă referitor la monitorizarea 
copiilor adoptaŃi în perioada 
postadoptivă. 

informaŃie prezentată 
număr de participanŃi 

A. Ganea 
V. Catan 

 decembrie  

23.  � Cu privire la rezultatele evaluării 
respectării limitelor (apă, telefon, lumină) 
în instituŃiile subordonate DMPDC. 

 

informaŃie prezentată 
categorii de participanŃi 

E. Şevcenco  decembrie  
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IV. ActivităŃi de evaluare 

Obiective: ÎmbunătăŃirea serviciilor prestate copiilor aflaŃi în dificultate prin consolidarea calităŃii activităŃilor 

DMPDC. 

 
Tipul activităŃii ActivităŃi Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarcă 

1 2 3 4 5 6 7 

Evaluarea Centrului municipal de zi 
şi de plasament pentru copii de vârstă 
fragedă şi familie. 

evaluare realizată, 
raport prezentat 

C. CaŃ 
A. Ganea 
T. Renchev 

 februarie  

Evaluarea Centrului de zi şi activităŃi 
pentru persoane cu disabilităŃi de 
intelect „Start”. 

evaluare realizată, 
raport prezentat 

N. Terteac  februarie  

Evaluarea DirecŃiei pentru protecŃia 
drepturilor copilului din sectorul 
Centru. 

evaluare realizată, 
raport prezentat 

C. CaŃ  martie  

Evaluarea centrului „Copilărie, 
adolescenŃă, familie.” 

evaluare realizată, 
raport prezentat 

F. Cireş  martie  

Evaluarea serviciului de asistenŃă 
parentală profesionistă. 

evaluare realizată, 
raport prezentat 

N. Terteac  martie  

I. Evaluări frontale 

Evaluarea frontală a specialistului 
principal-jurist din sectorul Ciocana. 

evaluare realizată, 
raport prezentat 

M. Roşca  iulie  

Evaluarea situaŃiei copiilor aflaŃi sub 
diferite forme de protecŃie la evidenŃa 
DPDC din sectoare. 

evaluare realizată 
raport prezentat 

A. Ganea 
N. Terteac 

 ianuarie  

Evaluarea serviciului Centrului de zi 
pentru copii de vîrstă fragedă (creşa) 
de la Centrul municipal de zi şi de 
plasament pentru copii de vîrstă 
fragedă şi familie. 

evaluare realizată 
raport prezentat 

A. Ganea 
T. Renchev 

 februarie  

Evaluarea instrumentării dosarelor în 
Centrele de Stat. 

număr de centre şi de 
dosare evaluate 

L. CoşleŃ  februarie  

II. Evaluări tematice 
 

Evaluarea dosarelor copiilor plasaŃi 
la CPTM pe parcursul anului 2011 cu 
statut de rezident. 

număr de dosare evaluate A. Donos CPTM ianuarie  
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Evaluarea dosarelor copiilor plasaŃi 
la CPTM pe parcursul anului 2011 de 
trei şi mai multe ori. 

număr de dosare evaluate A. Donos CPTM semestrial  

Evaluarea corectitudinii acordării 
abonamentelor copiilor ocrotiŃi prin 
tutelă/curatelă şi copiilor din familii 
social vulnerabile. 

evaluare realizată 
număr de abonamente 

acordate 

A. Cuşnir  martie  

Evaluarea situaŃiei copiilor în 
centrele de plasament referitor la 
spaŃiu locativ din sectorul Botanica. 

număr de centre evaluate L. CoşleŃ  aprilie  

Evaluarea situaŃiei privind spaŃiul 
locativ a copiilor plasaŃi în instituŃiile 
rezidenŃiale (gimnaziile-internat).  

evaluare realizată M. Platon  mai  

Evaluarea situaŃiei copiilor plasaŃi 
prin cerere. 

evaluare realizată T. Renchev  mai  

Evaluarea corectitudinii luării în 
evidenŃă a copiilor rămaşi fără 
ocrotire părintească în sectoare. 

evaluare realizată A. Cuşnir  iunie  

Evaluarea tematică a 
„Managementului serviciului socio-
educativ comunitar din DPDC 
Rîşcani”. 

evaluare realizată 
raport prezentat 

F. Cireş  septembrie  

Evaluarea activităŃii Centrului de zi 
pentru copiii cu disabilităŃi pe lîngă 
Centrul municipal de zi pentru copii 
de vîrstă fragedă şi familie. 

evaluare realizată 
raport prezentat 

N. Terteac    

Evaluarea activităŃii asistenŃilor 
sociali şi pedagogilor sociali privind 
activitatea de prevenire a intrării 
copilului în dificultate. 

evaluare realizată 
raport prezentat 

numărul specialiştilor 
evaluaŃi 

A. Ganea  octombrie  

Evaluarea activităŃii pedagogilor 
organizatori referitor la profilaxia 
infracŃiunilor în rândurile minorilor. 

evaluare realizată 
raport prezentat 

 

F. Cireş 
A. Donos 

Comisariatul 
general de 
poliŃie 

octombrie  

Evaluarea activităŃii a specialiştilor 
principali în tutelă/curatelă referitor 
la monitorizarea copiilor adoptaŃi în 
perioada postadoptivă. 

evaluare realizată 
raport prezentat 

 

A. Cuşnir 
V. Catan 

 noiembrie  
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Evaluarea respectării limitelor (apă, 
telefon, lumină) în instituŃiile 
subordonate DMPDC. 
 

evaluare realizată 
raport prezentat 

numărul instituŃiilor 
evaluate 

E. Şevcenco  noiembrie  

Evaluarea performanŃelor 
profesionale ale funcŃionarilor publici 
în conformitate cu Legea 158-XVI 
din 04.07.2008 „Cu privire la funcŃia 
publică şi statutul funcŃionarului 
public”. 

evaluare realizată 
număr de persoane 

evaluate 

C. CaŃ 
N. Bostan 

 ianuarie  

Evaluarea activităŃii juriştilor. număr de persoane 
evaluate 

M. Roşca  aprilie  

Evaluarea specialiştilor din sectoare 
în domeniul adopŃiei. 

numărul de specialişti 
evaluaŃi 

V. Catan 
M. Roşca 

   

Evaluarea asistenŃilor sociali din 
sectoare care sunt persoana cheie în 
colaborarea cu organizaŃia „Lumos”. 

număr de persoane 
evaluate 

A. Ganea 
M. Platon 

 mai  

Evaluarea activităŃii specialistului în 
problemele protecŃiei familiei din 
DPDC s. Ciocana. 

raport de evaluare 
perfectat 

N. Terteac  mai  

Evaluarea activităŃii specialistului în 
tutelă/curatelă din s. Botanica. 

raport de evaluare 
perfectat 

A. Cuşnir  iunie  

Evaluarea activităŃii specialistului în 
problemele socio-educative din s. 
Buiucani. 

raport de evaluare 
perfectat 

F. Cireş  iulie  

Studierea experienŃei înalte  
activităŃii pedagogului social din 
s.Ciocana. 

raport de evaluare 
perfectat 

A. Ganea  august  

Evaluarea activităŃii pedagogului 
organizator din Centru comunitar 
pentru copii şi tineri din s. Botanica. 

raport de evaluare 
perfectat 

F. Cireş  august  

Studierea experienŃei avansate de 
lucru a pedagogului organizator E. 
Filip, Centrul  „Andrieş”. 

evaluare elaborată V. Volontir  pe parcursul 
anului 

 

III. Evaluări 
individuale 

Studierea experienŃei avansate de 
lucru a pedagogului organizator V. 
Garabagiu, Centrul comunitar pentru 
copii şi tineri „Atlant”, sect. Rîşcani. 

evaluare elaborată A. Soltan  pe parcursul 
anului 
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V. ActivităŃi instructiv-metodice 
Obiective: PerfecŃionarea nivelului profesional al specialiştilor din sistemul municipal de protecŃie a drepturilor 

copilului 
 

Tipul activităŃii ActivităŃi Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarc

ă 

1 2 3 4 5 6 7 

Seminar pentru asistenŃii sociali 
din sectoare privind modul de 
stabilire a statutului copiilor 
plasaŃi în CMZPCVFF. 
 

seminar realizat, 
număr de participanŃi 

T. Renchev  februarie  

Seminar cu genericul „Incluziunea 
socială a copiilor cu disabilităŃi” 

seminar realizat 
 număr de participanŃi 

N. Terteac  februarie  

Seminar cu genericul :”Stabilirea 
statutului copilului factor 
important în procesul de protecŃie 
a drepturilor copiilor din 
instituŃiile rezidenŃiale”. 

seminar realizat 
numărul copiilor cu 
statut ne/determinat 

identificaŃi 

E. Buzu  februarie  

Seminar pentru angajaŃii Casei 
municipale specializate pentru 
copii „Practici de lucru cu copiii 
de vârstă mică” 
 

seminar realizat, 
număr de participanŃi 

A. Ganea CCF-
Moldova 

februarie  

Seminar în comun cu partenerii 
din Italia cu privire la problema 
prostituŃiei infantile în rîndul 
minorelor. 

seminar realizat, 
număr de participanŃi 

A. Donos  martie  

Seminare 

Seminar cu participarea a tuturor 
actorilor implicaŃi în stabilirea 
statutului juridic al copiilor.  
 

seminar realizat 
număr de participanŃi 

V. Catan  martie  
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Seminar privind respectarea 
principiului nondiscriminării 
„Acceptarea fiecărui copil cu 
problemele şi comportamentul pe 
care-l are.” 

seminar realizat 
număr de participanŃi 

L. CoşleŃ  aprilie  

Seminar pentru responsabilii 
centrelor maternale privind 
reintegrarea cuplurilor mamă-copil 
în familia biologică. 
 

seminar realizat, 
număr de participanŃi 

T. Renchev CCF-
Moldova 

aprilie  

Seminar cu genericul „ImportanŃa 
familiei în dezvoltarea copilului”. 

seminar realizat 
 număr de participanŃi 

N. Terteac  mai  

Seminar cu tema „Rolul 
asistentului social din suburbiile 
municipiului în procesul de 
stabilire a statutului juridic al 
copiilor aflaŃi în dificultate”. 

seminar realizat, 
număr de participanŃi 

M. Roşca  mai  

Seminar cu genericul: „AnimaŃia – 
activitate socio-educativă”. Rolul 
şi influenŃa jocului în educaŃia 
copiilor. 

seminar realizat 
 număr de participanŃi 

F. Cireş   mai  

Seminar cu tema : „ Rolul 
AutorităŃii Tutelare şi instituŃiilor 
rezidenŃiale de vîrstă fragedă  
privind utilizarea ghidului 
„Managementul de caz.” 

seminar realizat 
număr de participanŃi 

E. Buzu  iulie  

Seminar cu tematica „EducaŃia 
copiilor prin intermediul tradiŃiilor 
şi obiceiurilor populare în 
contextul schimbării în societatea 
contemporană”.  

seminar realizat 
număr de participanŃi 

F. Cireş   iulie  

Seminar cu tematica „Planificarea 
şi evidenŃa activităŃii cercurilor şi 
secŃiilor sportive în Centrele 
comunitare pentru copii şi tineri”. 

seminar realizat 
număr de participanŃi 

F. Cireş  septembrie  

Seminar cu tematica „Orientarea 
profesională a absolvenŃilor din 

seminar realizat 
număr de participanŃi 

L. CoşleŃ  septembrie  
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Centrele de plasament.” 

Masă rotundă cu secretarii 
Comisiei pentru protecŃia copilului 
aflat în dificultate din cadrul 
direcŃiilor de sector:”Pregătirea 
chestiunilor pentru dezbatere la 
şedinŃa Comisiei.” 

număr de participanŃi A. Pospai  martie  

Masă rotundă cu secretarii 
Comisiei pentru protecŃia copilului 
aflat în dificultate din cadrul 
direcŃiilor de sector: „Elaborarea 
deciziilor Comisiei” 

număr de participanŃi A. Pospai  octombrie  

Masă rotundă cu specialiştii din 
sector ;i din centre de plasament în 
scopul efectuării schimbului de 
experienŃă. 

număr de participanŃi A. Ganea 
L. CoşleŃ 

 lunar  

Mese rotunde, 
întruniri metodice 

Cursuri de instruire a solicitanŃilor 
la adopŃie. 
 

număr de participanŃi 
instruiŃi 

V. Catan  lunar  

ŞedinŃă de lucru în vederea 
elaborării propunerilor pentru 
modificarea legii nr.99 din 
28.05.2010 „privind statutul 
juridic al adopŃiei”. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

V. Catan  februarie  

ŞedinŃe de lucru cu responsabilii 
domeniului adopŃiei, specialişti 
tutelă/curatelă, psihologi. 
 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

V. Catan  martie, 
septembrie 

 

ŞedinŃe/ateliere de 
lucru cu categorii 
de specialişti 

ŞedinŃe de lucru ale comisiei 
specializate în cadrul DMPDC în 
vederea potrivirii copiilor cu statut 
adoptabil cuplurilor solicitante la 
adopŃie. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

V. Catan  la necesitate  
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ŞedinŃe de lucru cu specialiştii în 
problemele tutelei şi curatelei cu 
privire la instrumentarea dosarului 
copilului rămas fără ocrotire 
părintească în cazul alegerii formei 
de protecŃie – adopŃia. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

A. Cuşnir  ianuarie  

ŞedinŃă de lucru cu specialiştii 
principali jurişti şi specialiştii 
principali în domeniul 
tutelei/curatelei cu tema „ 
Instrumentarea dosarului copilului 
orfan în cazul alegerii formei de 
protecŃie – TUTELA” 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

M. Roşca 
A. Cuşnir 

 august  

ŞedinŃă de lucru cu specialiştii 
principali jurişti şi specialiştii 
principali în domeniul 
tutelei/curatelei cu tema „Rolul 
instituŃiilor de învăŃămînt în 
depistarea copiilor aflaŃi în 
dificultate”. 

număr de participanŃi M. Roşca 
A. Cuşnir 

 noiembrie  

ŞedinŃă de lucru cu asistenŃii 
sociali din localităŃile suburbane 
„AcŃiuni şi activităŃi privind 
prevenirea separării copilului de 
familie” 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

A. Ganea  februarie  

ŞedinŃă de lucru cu 
specialiştii/asistenŃii sociali 
responsabili de reintegrarea 
copiilor instituŃionalizaŃi şi de 
prevenirea separării copiilor de 
familie „ParticularităŃi ale 
activităŃii de evidenŃă şi referire a 
cazurilor către ONG-uri privind 
prevenirea separării copilului de 
familie”. 
 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

A. Ganea  martie  
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ŞedinŃă de lucru cu 
pedagogii/asistenŃii sociali 
comunitari „Identificarea şi 
evaluarea nevoilor grupurilor şi 
persoanelor în dificultate” 
 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

A. Ganea 
 

 martie  

ŞedinŃă de lucru cu managerii 
centrelor de plasament temporar 
pentru copii „AcŃiuni şi activităŃi 
privind prevenirea separării 
copilului de familie”. 
 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

A. Ganea 
 

 mai  

ŞedinŃă de lucru cu 
pedagogii/asistenŃii sociali 
comunitari „Organizarea 
activităŃilor cu părinŃii copiilor din 
familii în dificultate, privind 
prevenirea neşcolarizării şi  
abandonului şcolarâ” 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

A. Ganea 
 

 iunie  

ŞedinŃă de lucru cu responsabilii 
principali din sectoare privind 
copiii rămaşi fără ocrotirea 
părintească pînă la vîrsta de 7 ani 
referitor la stabilirea unei forme de 
protecŃie a acestora. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

T. Renchev  la necesitate  

ŞedinŃă de lucru cu asistenŃii 
sociali din maternităŃi. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

T. Renchev  mai  

ŞedinŃă de lucru cu privire la 
activitatea Centrelor comunitare în 
perioada estivală.  

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

F. Cireş  mai  

ŞedinŃă de lucru cu privire la 
activitatea serviciului socio-
educativ comunitar în semestru I 
anul 2012. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

F. Cireş  iulie  

ŞedinŃa de lucru cu privire la 
organizarea trecerii în revistă şi 
Ziua uşilor deschise în Centrele 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

F. Cireş  septembrie  
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comunitare pentru copii şi tineri.  

Atelier de lucru cu psihologii din 
centrele de zi/plasament:”Studiul 
de caz la plasarea copilului: 
recomandări - „cadru”. 

număr de participanŃi A. Pospai  martie  

Atelier de lucru cu psihologii din 
centrele de zi/plasament: „Rolul 
psihologului în elaborarea Planului 
de intervenŃie/asistenŃă a copiilor”. 

număr de participanŃi A. Pospai  septembrie  

ŞedinŃă de lucru referitor la 
conlucrarea AutorităŃilor Tutelare 
cu instituŃiile rezidenŃiale de vîrstă 
fragedă. 

numărul micşorat de 
copii instituŃionalizaŃi 

E. Buzu  mai  

ŞedinŃă de lucru cu privire la 
conlucrarea DirecŃiilor de sector 
cu serviciile de plasament în 
vederea luării la evidenŃă a 
copiilor. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

L. CoşleŃ  februarie  

ŞedinŃă de lucru cu asistenŃii 
sociali de sector responsabili de 
Centrele de plasament referitor la 
copiii care depăşesc termenul de 
şedere în instituŃie. 

număr de participanŃi L. CoşleŃ  septembrie  

ŞedinŃă privind lucrul cu familia 
extinsă a copilului pînă sau din 
momentul plasamentului copilului. 

număr de participanŃi L. CoşleŃ  octombrie  

ŞedinŃe de lucru cu asistenŃii 
sociali din centrele de plasament 
statale şi nestatale privind 
stabilirea statutului juridic al 
copiilor. 

număr de participanŃi 
numărul de cazuri 
discutate 

L. CoşleŃ  la necesitate  
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ŞedinŃă de lucru cu specialiştii din 
cadrul AO „Lumos Fundation 
Moldova” şi asistenŃii sociali din 
cadrul DPDC de sector, privind 
situaŃia copiilor din clasa I, 
comunitară, internatul nr. 2. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

M. Platon  februarie  

ŞedinŃă de lucru cu specialiştii din 
cadrul filialei din Moldova a 
AsociaŃiei „Amicii de Bambini”, 
privind situaŃia absolvenŃilor 
şcolilor internat pentru anii 2009-
2010, 2010-2011. 

număr de participanŃi M. Platon  februarie  

ŞedinŃă de lucru cu specialiştii din 
cadrul AO „Lumos Fundation 
Moldova” şi asistenŃii sociali din 
cadrul DPDC de sector, privind 
situaŃia absolvenŃilor şcolilor 
auxiliare, instituŃiile rezidenŃiale a 
anului curent 2012. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

M. Platon  martie  

ŞedinŃe de lucru cu asistenŃii 
sociali din cadrul DPDC de sector, 
privind situaŃia copiilor plasaŃi în 
instituŃiile rezidenŃiale. 

număr de participanŃi M. Platon  martie, iunie, 
august, 

noiembrie 

 

ŞedinŃă de lucru cu asistenŃii 
sociali din cadrul comunelor mun. 
Chişinău privind situaŃia copiilor 
reintegraŃi în familie şi prevenirea 
procesului de instituŃionalizare. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

M. Platon  aprilie  

ŞedinŃă de lucru cu secretarii 
Consiliului PDC din cadrul 
Preturilor mun. Chişinău cu privire 
la: corectitudinea planificării 
activităŃii specialistului principal. 

număr de participanŃi A. Donos  februarie  

ŞedinŃa de lucru în comun cu 
colaboratorii Comisariatului 
General de PoliŃie privind 
eficientizarea conlucrării DPDC de 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

A. Donos  aprilie  



 20 

sector – IPM CPs de sector. 

ŞedinŃă de lucru cu colaboratorii 
Centrului de prevenire a abuzului 
faŃă de copii „Amicul” cu privire 
la iniŃierea, perfectarea planului 
individualizat de asistenŃă a 
copiilor în situaŃie de risc. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

A. Donos  mai  

ŞedinŃă de lucru cu secretarii 
Consiliului PDC din cadrul 
Preturilor mun. Chişinău cu privire 
la: diminuarea fenomenului 
abandonului şcolar. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

A. Donos  septembrie  

ŞedinŃă de lucru cu specialiştii în 
protecŃia familiei cu privire la 
activitatea specialistului în 
protecŃia familiei pe parcursul 
anului 2011. Probleme şi soluŃii. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi N. Terteac 

 ianuarie  

ŞedinŃă de lucru cu specialiştii în 
protecŃia familiei cu privire la 
implementarea Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova 
nr. 1182 din 22.12.2010 „Cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
mecanismul de colaborare 
intersectorială în domeniul 
medico-social în vederea 
prevenirii şi reducerii ratei 
mortalităŃii infantile şi a copiilor 
cu vîrsta de pînă la 5 ani la 
domiciliu”.  

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

N. Terteac  februarie  

ŞedinŃă de lucru cu specialiştii în 
protecŃia familiei cu privire la 
colaborarea cu asistenŃii sociali 
comunitari din suburbiile 
municipiului Chişinău. Bariere şi 
soluŃii. 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

N. Terteac  august  
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ŞedinŃă de lucru cu specialiştii în 
protecŃia familiei cu privire la 
modalitatea de identificare 
familiilor în situaŃie de risc pe 
teritoriul municipiului Chişinău. 
 

şedinŃă realizată, 
număr de participanŃi 

N. Terteac  octombrie  

Elaborarea Nomenclatorului 
dosarelor DMPDC şi DPDC din 
sectoare. 

document elaborat N. Bostan  semestrul I  

Elaborarea îndrumărilor metodice 
pentru implementarea Legii 
privind statutul juridic al adopŃiei 

acte elaborate V. Catan  semestrul I  

Elaborarea Regulamentului de 
funcŃionare a serviciului de 
operatori/asistenŃi sociali stradali 

regulament elaborat  
şi propus spre 
aprobare Consiliului 
municipal 

C. CaŃ 
M. Roşca 
A. Donos 

 semestrul I  

Elaborarea regulamentelor 
activităŃilor cultural-educative 
pentru subdiviziuni în anul 2012 

regulamente elaborate F. Cireş  semestrul I  

Revizuirea fişelor postului 
angajaŃilor din DPDC 

număr de fişe 
revizuite 

C. CaŃ 
N. Bostan 

 semestrul I  

Elaborarea mecanismului de 
referire a cazurilor, în vederea 
prevenirii instituŃionalizării 
copiilor . 

mecanism elaborat A. Ganea 
 

LUMOS-
Moldova 
CCF-
Moldova 

semestrul II  

Elaborări 
normative, 
metodici 

Elaborarea mecanismului de 
colaborare cu structurile 
Consiliului Municipal Chişinău în 
vederea protecŃiei drepturilor 
copilului. 

mecanism elaborat C. CaŃ 
L. Balan 
M. Roşca 

DirecŃia 
sănătăŃii, 
DirecŃia 
generală 
de 
asistenŃă 
socială, 
DGETS. 

semestrul II  
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VI. ActivităŃi de planificare/raportare 

Obiective: PerfecŃionarea  continuă a competenŃelor şi abilităŃilor manageriale 
Consolidarea capacităŃilor instituŃionale 

 
Nr 
d/o 

ActivităŃi Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarcă 

1.  Elaborarea Planului de activitate a DMPDC  pentru anul 
2012. 
 

plan elaborat C. CaŃ 
I. Televca 

 ianuarie  

2. Planificarea şi elaborarea bugetului DMPDC şi al 
fiecărei subdiviziuni, pentru anul curent, pentru fiecare 
lună  
 

bugete aprobate E. Şevcenco 
L. Spînu 

 lunar  

3. Perfectarea listelor tarifare pentru angajaŃii DMPDC liste perfectate şi 
aprobate 

N. Bostan  semestrial  

4. Elaborarea Raportului statistic pentru anul 2012. raport elaborat C. CaŃ 
Colaboratorii 
direcŃiei 

 decembrie  

5. Elaborarea Raportului analitic privind activitatea 
DMPDC pentru anul 2012 
 

document elaborat L. Balan 
 

 decembrie  

6. Perfectarea rapoartelor financiare, în conformitate cu 
cerinŃele în domeniu 

număr de rapoarte 
perfectate 

E. Şevcenco  în 
conformitate 
cu orarul 
prezentării 
pe tipuri de 
rapoarte 

 

7. Perfectarea rapoartelor statistice privind evidenŃa 
personalului 

număr de rapoarte 
perfectate 

N. Bostan, 
M. Morar 

 anual, 
semestrial, 
trimestrial 
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VII. ActivităŃi organizatorice 
 

Obiective:  Eficientizarea activităŃii specialiştilor din domeniu.  

Abordarea multidisciplinară  a cazurilor în procesul 

de instrumentare a dosarelor 

 
Nr 
d/o 

ActivităŃi Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarcă 

1. Evaluarea psihologică primară a copiilor şi 
întocmirea avizului corespunzător pentru şedinŃele 
Comisiei pentru determinarea situaŃiei copilului în 
dificultate şi instanŃa de judecată 
 

număr de copii 
evaluaŃi 

A. Pospai  la necesitate  

2. EvidenŃa Ńinerii lucrărilor de secretariat  număr de rapoarte 
perfectate şi 
prezentate 

N. Bostan  trimestrial  

3. MenŃinerea serviciului „Echipa mobilă pe lîngă 
Centrul comunitar pentru copii şi tineri” . 
 

serviciu aprobat N. Terteac 
I. Nenov 

AsociaŃia 
Obştească 
„Keystone 
Human Services 
International 
Moldova”  

trimestrul I  

4 Recrutarea, evaluarea, instruirea şi aprobarea 
solicitanŃilor la postul de asistent parental 
profesionist. 

număr de asistenŃi 
parentali profesionişti 
recrutaŃi şi aprobaŃi  

N. Terteac 
O. Zaharia 

 pe parcursul 
anului 

 

5. Instruirea şi aprobarea solicitanŃilor la adopŃie. 
 

număr de solicitanŃi 
la adopŃie aprobaŃi 

V. Catan  pe parcursul 
anului 
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VIII.  Monitorizarea respectării drepturilor copilului în municipiul Chişinău 
 

Obiective: Eficientizarea prestării serviciilor sociale destinate copiilor în dificultate 
 

Nr 
d/o 

Tipul activităŃii 
ActivităŃi 

Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarcă 

1. Monitorizarea, acordarea asistenŃei şi protecŃia copiilor 
rămaşi fără îngrijirea părinŃilor plecaŃi peste hotare, care 
necesită intervenŃie în situaŃii de urgenŃă/criză 
 

numărul de 
copii asistaŃi 

DPDC din 
sectoare 

 permanent  

2. Monitorizarea organizării şi desfăşurării odihnei şi 
întremării sănătăŃii copiilor din evidenŃă, în sezonul 
estival 2012. 

număr de 
copii 
beneficiari de 
odihnă, 
număr de 
vizite în 
taberele de 
odihnă 
 

N. Terteac  iunie-august  

3. Monitorizarea activităŃii de depistare şi evidenŃă a 
copiilor în dificultate de către centrele de plasament 
temporar pentru copii. 
 
 

număr de 
vizite de 
documentare 
în centrele 
comunitare 

F. Cireş  permanent  

4. Monitorizarea situaŃiei copiilor aflaŃi în dificultate din 
toate formele de protecŃie (tutelă, adopŃie, plasament etc.) 
 
 

numărul de 
copii 
monitorizaŃi 

Specialiştii 
de ramură 

 semestrial  
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IX. ActivităŃi culturale şi de caritate 
 

Obiective: SusŃinerea copiilor aflaŃi în dificultate 

Socializarea copiilor aflaŃi în situaŃii de risc 

 

Nr 
d/o 

ActivităŃi Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarcă 

1 Concursul „Alo, căutăm talente” activitate 
realizată 

F. Cireş 
Centrele comunitare 
pentru copii şi tineri 
 

 
 

 
 

 

  

Festivalul „Cântecul popular pascal”.  

 

 
 
număr de 
activităŃi, 
număr de 
copii, tineri 
participanŃi la 
acŃiunile 
respective 

 
DPDC din sectoare, 
Centrele de 
plasament temporar a 
copiilor, 
Centrele comunitare 
pentru copii şi tineri 

 
DirecŃia generală 
educaŃie, tineret şi 
sport, 
 
DirecŃia municipală 
pentru protecŃia 
drepturilor copilului, 
 
Comisariatul general 
de poliŃie, 
 
InstituŃiile de 
învăŃământ 

 
aprilie 

 

2. Festivalul familiei.  
� ExpoziŃie-vânzare a lucrărilor 

confecŃionate de copii din Centrele de 
plasament şi de zi, cât şi Centrele 
comunitare pentru copii şi tineri. 

� Evaluarea colectivelor de copii din 
Centrele comunitare pentru copii şi 
tineri, centrele de plasament şi de zi, 
centrele nestatale. 

 

număr de 
activităŃi, 
număr de 
copii, tineri 
participanŃi la 
acŃiunile 
respective 

DPDC din sectoare, 
Centrele de 
plasament temporar a 
copiilor, 
Centrele comunitare 

DirecŃia generală 
educaŃie, tineret şi 
sport, 
DirecŃia municipală 
pentru protecŃia 
drepturilor copilului, 
 
Comisariatul general 
de poliŃie, 
InstituŃiile de 
învăŃământ 

mai  
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3. Întâlnirea Primarului General de Chişinău 
cu copiii orfani absolvenŃi ai cl. XII. 
 

 
 

DMPDC, 
DPDC din sectoare, 
Centrele de 
plasament temporar a 
copiilor, 
 

 mai  

4. Întâlnirea Primarului General al 
municipiului Chişinău cu copii orfani 
absolvenŃi ai cl. IX. 
 

număr de 
acŃiuni 
realizate,  

A. Cuşnir  mai  

5.  Concert de dare de seamă a cercurilor 
artistice din Centrele comunitare pentru 
copii şi tineri. 

activitate 
realizată 

F. Cireş 
 

 mai  

6. „Bună ziua, şcoală!” Întâlnirea Primarului 
General al municipiului Chişinău cu copiii 
orfani care merg în clasa I.  
 

număr de 
participanŃi,  
 

A. Cuşnir  mai  

 Concursul „Pedagogul – organizator al 
anului”. 
 

număr de 
participanŃi,  

F. Cireş  iunie  

7. Concursul „Sărbătoarea străzii”.  
 

număr de 
participanŃi,  
 

DPDC de sector  octombrie 
 
 

 

8. AcŃiune de caritate „Cadoul lui Moş 
Crăciun”.  
 

număr de 
activităŃi, 
număr de 
beneficiari, 
 volumul 
ajutorului 
acordat. 
 
 

F. Cireş  decembrie  
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X. Consolidarea, dezvoltarea şi îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor sociale prestate 

Obiective: ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii copiilor aflaŃi în dificultate.  

Micşorarea numărului de copii separaŃi de familie 

 
Nr 
d/o 

ActivităŃi Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarcă 

1 Consolidarea capacităŃilor centrelor comunitare pentru 
copii şi tineri, în vederea sporirii accesului categoriei 
respective de copii/tineri la servicii, diversificarea  
serviciilor prestate: 

� dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare 
existente; 

� crearea a 5 spaŃii de acces  INTERNET pentru copii, 
părinŃii cărora sunt plecaŃi peste hotare (crearea 
condiŃiilor de comunicare cu părinŃii);   

� crearea centrelor de consultanŃă psihologică pentru 
copii şi părinŃi în dificultate. 

 

numărul de centre 
renovate, 
numărul de servicii 
create 

DMPDC ONG trimestrul 
IV 

 

2 PerfecŃionarea mecanismelor de identificare a copiilor 
rămaşi fără îngrijirea părinŃilor şi sporirea capacităŃilor 
echipelor multidisciplinare la nivel de municipiu şi sector 
pentru identificarea, referirea şi asistenŃa acestor copii 

număr de documente 
perfecŃionate, 
număr de participanŃi 
în cadrul formărilor de 
specialitate 
 

SecŃia 
reintegrare 
familială şi 
adopŃii 

 permanent  
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XI.  Activitatea gospodărească 
Obiective: Asigurarea bunei funcŃionări a subdiviziunilor DirecŃiei 

 
Nr 
d/o 

ActivităŃi Indicatori Responsabili Parteneri Termene Remarcă 

1. Încheierea contractelor anuale de 
furnizare/recepŃionare a resurselor 
energetice şi comunale cu toate 
organizaŃiile ce prestează servicii 
subdiviziunilor DMPDC 

contracte 
încheiate 

L. Spînu  ianuarie  

2.  Elaborarea mecanismului de economisire, 
în vederea reducerii cheltuielilor de resurse 
energetice şi comunale 

mecanism 
elaborat şi 
difuzat în 
sistem 

A. HaruŃă  trimestrul I  

3. Perfectarea şi prezentarea dării de seamă cu 
privire la patrimoniu 

raport 
prezentat 

angajaŃii 
contabilităŃii 

 ianuarie  

4. Evaluarea şi întocmirea documentelor 
pentru trecerea la pierderi a mijloacelor 
fixe uzate 

mijloace 
evaluate şi 
trecute la 
pierderi 

angajaŃii 
contabilităŃii 

 trimestrul I  

5. Inventarierea anuală a bunurilor în toate 
subdiviziunile DMPDC 

liste de 
inventariere 
perfectate şi 
aprobate 

angajaŃii 
contabilităŃii 

 trimestrul IV  

6. Repartizarea limitelor bugetare a resurselor 
energetice 

limite 
distribuite 

L. Spînu UNION Fenosa ianuarie  

7. Evaluarea sistematică a stării încăperilor 
Centrelor pentru copii şi tineri, planificarea 
şi supravegherea lucrărilor de reparaŃie 
curentă a imobilelor 

număr de 
centre 
reparate 

A. HaruŃa  pe parcursul 
anului 

 

8. Precizarea şi respectarea termenelor de 
deservire tehnică a unităŃilor de transport 
auto. 
 

orar elaborat, 
unităŃi de 
transport auto  
în funcŃiune 

A. HaruŃă    

9. Organizarea tenderelor pentru prestarea 
serviciilor de internet, alimentaŃia copiilor, 
alimentaŃia automobilelor. 

număr de 
tendere 
organizate 

L. Spînu  pe parcursul 
anului 
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