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COORDONAT:                                                                                                                              APROBAT:
Viceprimar al municipiului Chișinău      Primar general al municipiului Chișinău
Angela CUTASEVICI_________________                                 Ion CEBAN ____________________

   

Planul anual de acțiuni 
al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului  

pentru anul  2020 
Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 

produs/rezultat
Costuri și sursele 

financiare
Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Obiectivul nr. I: ASIGURAREA BUNEI FUNCŢIONĂRI A INSTITUŢIEI PRIN DETERMINAREA POLITICILOR  

ŞI STRATEGIILOR DE ACTIVITATE ALE DMPDC ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR  
ŞI CONTROL 

1.1. Îmbunătățirea 
cadrului normativ 
intern și a 
mecanismelor de 
funcționare a 
DMPDC

1.1.1. Modificarea 
Regulamentului de 
organizare și 
funcționare a DMPDC

Regulament revizuit și 
înaintat spre aprobare.

Fondul de retribuire 
a muncii 

personalului 
DMPDC

31.12.2020 1. Neaprobarea în cadrul 
CMC, proiectul de decizie 
privind Regulamentul de 
organizare și funcționare a 
DMPDC.

L. Caciuc
DAJ

1.1.2. Elaborarea și 
revizuirea 
Regulamentelor/ 
mecanismelor interne 
de organizare și 
funcționare a 

Număr de acte 
normative interne 
elaborate și aprobate –
2.
Număr de acte 
normative interne 

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.12.2020 1. Neaprobarea de către 
CMC a regulamentelor-
cadru.
2. Indiferența și reticența 
managerilor serviciilor 
pentru revizuirea cadrului 

L. Caciuc
DAJ, SC
SMSS
Șefii DPDC 
de sectoare
Managerii 

APROBAT:COORDONAT:
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
serviciilor DMPDC: revizuite și aprobate - 5. normativ și metodologic 

intern.
serviciilor

1.2 Organizarea și 
dezvoltarea 
Controlului Intern 
Managerial.

1.2.1 Organizarea 
ședințelor grupului de 
lucru pentru revizuirea 
obiectivelor strategice 
ale DMPDC în 
conformitate cu 
caracteristicile 
metodei SMART.

Număr de ședințe a 
grupului de lucru – 1
Obiective strategice ale 
DMPDC elaborate – 6.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.01.2020 1. Stabilirea obiectivelor şi 
indicatorilor de rezultat 
nerealiste.
2. Apariţia pe parcurs a 
unor circumstanţe care ar 
conduce la necesitatea 
modificării obiectivelor 
strategice.
3. Neglijarea actelor 
legislative și normative din 
domeniul de activitate la 
determinarea obiectivelor.

L. Caciuc
SMSS

1.2.2. Analiza 
rapoartelor de 
activitate pentru anii 
2019-2020 prezentate 
de către angajații 
DMPDC, a 
subdiviziunilor și a 
serviciilor

Număr de rapoarte 
analizate - 36
Număr de instruiri 
organizate pentru 
asigurarea calității 
rapoartelor elaborate –
2.
Gradul de 
implementare a 
acțiunilor planificate

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC”

29.02.2020 1. Nerespectarea 
indicațiilor PMC și ale 
DMPDC.
2. Timp insuficient pentru 
analiză.
3. Lipsa angajaților la 
instruiri.

SMSS

1.2.3. Analiza 
planurilor de acțiuni 
pentru anul 2020 

Număr de planuri 
analizate – 35
Număr de planuri 

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

29.02.2020 1. Neprezentarea în termen 
a planurilor de acțiuni.
2. Prezentarea planurilor 

SMSS



3 | Planul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului 3

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
prezentate de către 
specialiștii DMPDC, 
subdiviziunile și 
serviciile DMPDC

elaborate și prezentate 
– 1
Număr de planuri 
perfecționate.

de acțiuni în neconcordanță 
cu rigorile stabilite.
3. Nerespectarea 
indicațiilor PMC și ale 
DMPDC.

1.2.4. Elaborarea 
Planului de acțiuni al 
DMPDC conform 
obiectivelor stabilite 
pentru anul 2020 şi a 
prevederilor Strategiei 
pentru protecţia 
copilului pe anii 2014-
2020 și planului de 
acțiuni pentru anii 
2016-2020

Plan elaborat şi aprobat 
de primarul general.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

23.01.2020 1. Planificarea defectuoasă 
a obiectivelor / indicatorilor 
/ acţiunilor.
2. Planificarea de către 
angajați a acțiunilor fără o 
analiză SWOT (specialiști 
DMPDC, PDC de sector, 
servicii).
3. Imposibilitatea de a 
prevedea toate activităţile 
la începutul anului şi 
necesitatea de a revizui 
Planul pe parcurs.
4. Stabilirea incorectă a 
termenelor de executare a 
acţiunilor
5. Lipsa surselor pentru 
implementarea Planului.

L. Caciuc
SMSS 

1.2.5. Elaborarea unei 
Strategii de dezvoltare 
organizațională a 
DMPDC pe termen 

Plan strategic elaborat 
și aprobat.

Finanțare externă 30.06.2020 1. Lipsa unui plan strategic 
municipal.
2. Neaprobarea planului de 
către CMC.

L. Caciuc
Grupul de 
lucru.

2

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
serviciilor DMPDC: revizuite și aprobate - 5. normativ și metodologic 

intern.
serviciilor

1.2 Organizarea și 
dezvoltarea 
Controlului Intern 
Managerial.

1.2.1 Organizarea 
ședințelor grupului de 
lucru pentru revizuirea 
obiectivelor strategice 
ale DMPDC în 
conformitate cu 
caracteristicile 
metodei SMART.

Număr de ședințe a 
grupului de lucru – 1
Obiective strategice ale 
DMPDC elaborate – 6.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.01.2020 1. Stabilirea obiectivelor şi 
indicatorilor de rezultat 
nerealiste.
2. Apariţia pe parcurs a 
unor circumstanţe care ar 
conduce la necesitatea 
modificării obiectivelor 
strategice.
3. Neglijarea actelor 
legislative și normative din 
domeniul de activitate la 
determinarea obiectivelor.

L. Caciuc
SMSS

1.2.2. Analiza 
rapoartelor de 
activitate pentru anii 
2019-2020 prezentate 
de către angajații 
DMPDC, a 
subdiviziunilor și a 
serviciilor

Număr de rapoarte 
analizate - 36
Număr de instruiri 
organizate pentru 
asigurarea calității 
rapoartelor elaborate –
2.
Gradul de 
implementare a 
acțiunilor planificate

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC”

29.02.2020 1. Nerespectarea 
indicațiilor PMC și ale 
DMPDC.
2. Timp insuficient pentru 
analiză.
3. Lipsa angajaților la 
instruiri.

SMSS

1.2.3. Analiza 
planurilor de acțiuni 
pentru anul 2020 

Număr de planuri 
analizate – 35
Număr de planuri 

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

29.02.2020 1. Neprezentarea în termen 
a planurilor de acțiuni.
2. Prezentarea planurilor 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
lung conform 
obiectivelor naționale 
și municipale în 
domeniul protecției
drepturilor copilului.
1.2.6. Planificarea şi 
prezentarea bugetului 
DMPDC pentru anul 
2020.

Buget planificat şi 
prezentat spre aprobare 
Direcţiei Generale 
Finanţe.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

30.06.2020
31.12.2020

1. Neprezentarea în 
termenele stabilite a notelor 
metodologice pentru 
elaborarea bugetului

L. Caciuc
Contabilitate

1.2.7. Elaborarea 
planului activităţilor 
subdiviziunilor 
DMPDC pentru 
includerea în 
Programul de acţiuni 
al Comisiei municipale 
pentru prevenirea şi 
combaterea traficului 
de fiinţe umane pe 
anul 2020.

Plan elaborat şi 
prezentat spre aprobare 
Comisiei municipale din 
cadrul Primăriei mun. 
Chişinău – 2.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

30.06.2020
31.12.2020

1.Planificarea defectuoasă 
a obiectivelor / indicatorilor 
/ acţiunilor.
2. Imposibilitatea de a 
prevedea toate activităţile 
la începutul anului şi 
necesitatea de a revizui 
documentul pe parcursul 
anului.

DAJ

1.2.8. Planificarea, 
organizarea şi 
monitorizarea 
activităţilor de 
informare şi instruire a 
specialiştilor din 
domeniu în contextul 

Număr de planuri 
elaborate – 1.
Număr de persoane 
instruite - 350
Număr de rapoarte 
elaborate – 4
(trimestrial).

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC
Finanțare externa

31.03.2020
30.06.2020
30.09.2020
31.12.2020

Transfera

1. Neidentificarea 
formatorilor.
2. Indisponibilitatea 
angajaților de a participa la 
instruiri.
3. Delegarea repetată a 
unor specialişti la unul şi 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
strategiilor naţionale şi
municipale în 
domeniu.

t acelaşi curs.
4. Lipsa surselor bănești.

1.2.9. Instituirea 
procedurii de raportare 
şi examinare a 
incidentelor de 
integritate la Comisia 
de disciplină.

Raport elaborat. Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.12.2020 1. Neasigurarea 
transparenței privind 
incidentele de integritate.

L. Caciuc
DAJ, RU,
Membrii 
Comisiei de 
disciplină

1.2.10. Dezvoltarea 
unui sistem de 
monitorizare și 
raportare a încălcărilor 
Codului de conduită şi 
a acuzaţiilor de 
corupţie. Promovarea 
modalităţilor de 
informare privind 
depunerea plângerilor 
împotriva oricărei 
abateri sau activităţi 
ilegale întreprinse de 
angajații DMPDC

Sistem de monitorizare 
și raportare a 
încălcărilor Codului de 
conduită şi a acuzaţiilor 
de corupţie creat.
Grup de monitorizare 
creat.
Număr de ședințe de 
lucru a grupului - 5

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

30.06.2020 1. Nerespectarea 
termenului de elaborare a 
registrelor.
2. Neraportarea și 
neînregistrarea încălcărilor.

L. Caciuc
DAJ
SRU 
Șefii DPDC 
de sectoare
Managerii 
serviciilor

1.2.11. Evaluarea 
performanţelor 
profesionale conform 
HG 201/2009 și a 

Număr de angajați 
evaluați – 749. 
Din ei - 49 funcționari 
publici.

În baza bugetului 
disponibil

Ianuarie 1. Unii angajați pot să nu 
se prezinte din anumite 
motive în perioada de 
evaluare.

L. Caciuc
DAJ,SRU
Șefii DPDC 
de sectoare

4

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
lung conform 
obiectivelor naționale 
și municipale în 
domeniul protecției
drepturilor copilului.
1.2.6. Planificarea şi 
prezentarea bugetului 
DMPDC pentru anul 
2020.

Buget planificat şi 
prezentat spre aprobare 
Direcţiei Generale 
Finanţe.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

30.06.2020
31.12.2020

1. Neprezentarea în 
termenele stabilite a notelor 
metodologice pentru 
elaborarea bugetului

L. Caciuc
Contabilitate

1.2.7. Elaborarea 
planului activităţilor 
subdiviziunilor 
DMPDC pentru 
includerea în 
Programul de acţiuni 
al Comisiei municipale 
pentru prevenirea şi 
combaterea traficului 
de fiinţe umane pe 
anul 2020.

Plan elaborat şi 
prezentat spre aprobare 
Comisiei municipale din 
cadrul Primăriei mun. 
Chişinău – 2.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

30.06.2020
31.12.2020

1.Planificarea defectuoasă 
a obiectivelor / indicatorilor 
/ acţiunilor.
2. Imposibilitatea de a 
prevedea toate activităţile 
la începutul anului şi 
necesitatea de a revizui 
documentul pe parcursul 
anului.

DAJ

1.2.8. Planificarea, 
organizarea şi 
monitorizarea 
activităţilor de 
informare şi instruire a 
specialiştilor din 
domeniu în contextul 

Număr de planuri 
elaborate – 1.
Număr de persoane 
instruite - 350
Număr de rapoarte 
elaborate – 4
(trimestrial).

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC
Finanțare externa

31.03.2020
30.06.2020
30.09.2020
31.12.2020

Transfera

1. Neidentificarea 
formatorilor.
2. Indisponibilitatea 
angajaților de a participa la 
instruiri.
3. Delegarea repetată a 
unor specialişti la unul şi 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Dispozițiilor Primarului 
general interimar nr. 
514-dc din 21.12.2018 
și nr. 525-dc din 
28.12.2018.

Managerii 
serviciilor

1.2.12. Monitorizarea 
eficienței procedurii 
obligatorii de 
informare a angajaţilor 
despre incidentele de 
integritate în cadrul 
DMPDC, a 
subdiviziunilor și a 
serviciilor. 

Număr de ședinţe cu 
angajații petrecute - 1;
Număr de incidente de 
integritate identificate, 
înregistrate în cadrul 
DMPDC raportate.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Semestrul I
Transfera

t

1. Competențe reduse de 
identificare a incidentelor.
2. Neraportarea și 
neînregistrarea incidentelor 
de integritate. 

L. Caciuc
DAJ,SRU
Grup de 
monitorizare

1.2.13. Sistematizarea 
datelor şi prezentarea 
raportului statistic al 
DMPDC semestrial şi 
anual.

Număr de rapoarte 
sistematizate 26
Număr de rapoarte 
statistice elaborate şi 
prezentate – 1.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

15.01.2020
10.07.2020

1. Admiterea erorilor / 
greşelilor mecanice în 
actele perfectate.
2. Nerespectarea 
termenelor de prezentare a 
rapoartelor.
3. Omiterea unor date 
relevante.
4. Nerespectarea formei 
stabilite pentru diverse 
rapoarte.

SMSS

1.2.14. Analiza 
rapoartelor 

Număr de rapoarte 
analizate, sistematizate 

Fondul de retribuire 
a personalului 

28.02.2019 1. Nerespectarea 
termenelor de prezentare a 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
subdiviziunilor şi 
perfectarea raportului 
analitic anual de 
activitate al DMPDC.

– 36
Număr de Rapoarte 
analitice elaborate şi 
prezentate - 1

DMPDC rapoartelor.
2. Omiterea unor date 
relevante
3. Nerespectarea formei 
stabilite pentru diverse 
rapoarte.

1.2.15. Elaborarea şi 
prezentarea (de două 
ori pe an, sau la 
cererea instanţei 
ierarhic superioare) 
rapoartelor de 
activitate ale Direcţiei.

Număr de rapoarte 
elaborate și prezentate 
– 2

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Ianuarie
Iulie

SMSS

1.2.16. Monitorizarea  
implementării de către 
subdiviziunile şi 
serviciile DMPDC a 
cadrului normativ în 
domeniul protecţiei 
copilului de violenţă, 
neglijare, exploatare şi 
trafic și prezentarea 
rapoartelor PMC în 
baza Dispoziției 
Primarului general al 
mun. Chișinău nr. 
1015-d din 

Număr de rapoarte 
elaborate și prezentate 
- 2

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Semestrial 1. Imposibilitatea de a 
colecta toate datele 
statistice;

SMSS

6

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Dispozițiilor Primarului 
general interimar nr. 
514-dc din 21.12.2018 
și nr. 525-dc din 
28.12.2018.

Managerii 
serviciilor

1.2.12. Monitorizarea 
eficienței procedurii 
obligatorii de 
informare a angajaţilor 
despre incidentele de 
integritate în cadrul 
DMPDC, a 
subdiviziunilor și a 
serviciilor. 

Număr de ședinţe cu 
angajații petrecute - 1;
Număr de incidente de 
integritate identificate, 
înregistrate în cadrul 
DMPDC raportate.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Semestrul I
Transfera

t

1. Competențe reduse de 
identificare a incidentelor.
2. Neraportarea și 
neînregistrarea incidentelor 
de integritate. 

L. Caciuc
DAJ,SRU
Grup de 
monitorizare

1.2.13. Sistematizarea 
datelor şi prezentarea 
raportului statistic al 
DMPDC semestrial şi 
anual.

Număr de rapoarte 
sistematizate 26
Număr de rapoarte 
statistice elaborate şi 
prezentate – 1.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

15.01.2020
10.07.2020

1. Admiterea erorilor / 
greşelilor mecanice în 
actele perfectate.
2. Nerespectarea 
termenelor de prezentare a 
rapoartelor.
3. Omiterea unor date 
relevante.
4. Nerespectarea formei 
stabilite pentru diverse 
rapoarte.

SMSS

1.2.14. Analiza 
rapoartelor 

Număr de rapoarte 
analizate, sistematizate 

Fondul de retribuire 
a personalului 

28.02.2019 1. Nerespectarea 
termenelor de prezentare a 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
17.09.2014.
1.2.17. Perfectarea 
raportului statistic 
CER 103 și CER 103 
A şi prezentarea 
acestora MSMPS.

Număr de rapoarte 
elaborate și prezentate 
– 2

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Ianuarie -
Februarie

1. Admiterea 
erorilor/greşelilor comise în 
raportul perfectat.
2. Nerespectarea 
termenilor de prezentare a 
rapoartelor.

DAJ, SRFA

1.2.18. Perfectarea 
rapoartelor financiare, 
în conformitate cu 
cerinţele în domeniu.

Număr de rapoarte 
perfectate 40

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Lunar
Realizat

Trimestrial
Semestrial

Anual

SC

1.2.19. Organizarea 
şedinţei de dare de 
seamă anuală a 
DMPDC (publică).

Activitate realizată Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Februarie –
Martie

1. Depășirea termenului de 
realizare a ședinței.
2. Volum exagerat de lucru.

L. Caciuc
SMSS

1.3 Dezvoltarea unui 
sistem comprehensiv 
de monitorizare a 
activității DMPDC

1.3.1 Evaluarea 
activității psihologilor 
din cadrul instituțiilor 
din subordine conform 
programului de 
activitate al DMPDC.

Număr de evaluări - 1 Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

La solicitare Suprapuneri în planurile de 
activitate ce pot întârzia 
evaluarea.

SRFA,
psiholog

1.3.2 Realizarea 
vizitelor în instituţiile 
din subordine în 
vederea  evaluării 

Număr de vizite 
realizate
Număr de cazuri 
evaluate -7

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

La solicitare Posibilitatea unor decalaje 
în programele de activitate 
ce pot influența ritmicitatea 
consultărilor

SRFA,
psiholog
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
situației copiilor și 
asigurării, în 
cooperare cu 
specialiștii instituției, a 
programelor 
personalizate de 
consiliere a copiilor 
care beneficiază de o 
măsură de protecție.
1.3.3 Participarea, în 
calitate de membru, în 
activitățile planificate 
ale comisiilor din 
cadrul DMPDC care 
implică componenta 
psihologică.

Număr de ședințe al 
fiecărei comisii - 5

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

La solicitare Posibilitatea de amânare a 
ședințelor Comisiilor.

psiholog

1.3.4 Evaluarea 
activităţii specialistului 
în protecția familiei 
DPDC:
sect. Ciocana
sect. Rîșcani
sect. Buiucani
sect. Centru
sect. Botanica

Raportul privind 
evaluarea activității 
specialistului.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Mai 2020 

Iunie 2020 
Iunie 2020 
Iulie 2020 
Iulie 2020

Nerespectarea termenelor 
evaluării.
Lipsa specialistului și 
fluctuația de cadre.

SRFA
SAP

1.3.5 Evaluarea 
pregătirii CCCT pentru 

Număr de vizite 
realizate – 30

Fondul de retribuire 
a personalului 

Septembrie 1. Modificarea graficului 
vizitelor.

SMSS,
DPDC de 

8

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
17.09.2014.
1.2.17. Perfectarea 
raportului statistic 
CER 103 și CER 103 
A şi prezentarea 
acestora MSMPS.

Număr de rapoarte 
elaborate și prezentate 
– 2

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Ianuarie -
Februarie

1. Admiterea 
erorilor/greşelilor comise în 
raportul perfectat.
2. Nerespectarea 
termenilor de prezentare a 
rapoartelor.

DAJ, SRFA

1.2.18. Perfectarea 
rapoartelor financiare, 
în conformitate cu 
cerinţele în domeniu.

Număr de rapoarte 
perfectate 40

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Lunar
Realizat

Trimestrial
Semestrial

Anual

SC

1.2.19. Organizarea 
şedinţei de dare de 
seamă anuală a 
DMPDC (publică).

Activitate realizată Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Februarie –
Martie

1. Depășirea termenului de 
realizare a ședinței.
2. Volum exagerat de lucru.

L. Caciuc
SMSS

1.3 Dezvoltarea unui 
sistem comprehensiv 
de monitorizare a 
activității DMPDC

1.3.1 Evaluarea 
activității psihologilor 
din cadrul instituțiilor 
din subordine conform 
programului de 
activitate al DMPDC.

Număr de evaluări - 1 Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

La solicitare Suprapuneri în planurile de 
activitate ce pot întârzia 
evaluarea.

SRFA,
psiholog

1.3.2 Realizarea 
vizitelor în instituţiile 
din subordine în 
vederea  evaluării 

Număr de vizite 
realizate
Număr de cazuri 
evaluate -7

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

La solicitare Posibilitatea unor decalaje 
în programele de activitate 
ce pot influența ritmicitatea 
consultărilor

SRFA,
psiholog
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
sezonul toamnă-iarnă 
„Trecerea în revistă”.

Număr de rapoarte/fișe 
de evaluare / Acte de 
recepții perfectate și 
prezentate – 1/ 30 / 30

DMPDC 2. Incompatibilitatea 
membrilor comisiei de 
evaluare.
Apariția discrepanţelor 
dintre prevederile 
documentelor de politici 
elaborate la nivel central și 
local.

sector

1.3.6 Organizarea și 
realizarea atestării 
managerilor 
serviciilor, pedagogilor 
organizatori şi a 
conducătorilor de 
cerc.

Număr de persoane 
instruite – 40
Număr de persoane 
evaluate / atestate – 4
Număr de portofolii 
evaluate - 4

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Noiembrie -
Martie

L. Caciuc,
SMSS

1.4. Asigurarea unui 
management eficient 
al resurselor umane.

1.4.1. Perfectarea 
proceselor verbale 
privind vechimea în 
muncă a angajaţilor 
DMPDC.

Nr. liste perfectate şi 
aprobate - 12

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Lunar Poate să se defecteze 
calculatorul cu toată 
informaţia electronică.

L. Caciuc, 
RU

1.4.2. Organizarea 
concursurilor pentru 
funcţiile publice 
vacante și 
implementarea 

Numărul concursurilor 
organizate - 8
Număr de persoane 
angajate - 13

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.12.2020 1. Refuzul solicitanților de a 
se prezenta la concurs.
2. Lipsa candidaţilor la 
funcţii publice din motivul 
salariilor mici şi volumului 

L. Caciuc,
RU
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
procedurilor de 
personal legate de 
recrutare, selectare şi 
integrare profesională.

exagerat de lucru.
3. Aplicarea la concurs a 
persoanelor care nu 
corespund cerinţelor 
funcţiei.

1.4.3. Întocmirea 
proceselor verbale ale 
ședințelor operative cu 
șefii DPDC de sector 
și managerii centrelor 
de plasament și de zi.

Nr. procese verbale 
întocmite - 20

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.12.2020 Neprezentarea 
colaboratorilor la ședință.

ASRU

1.4.4. Normarea 
eficientă a resurselor 
umane în baza 
rezultatelor analizei 
muncii și elaborarea 
proiectelor de ordine 
privind 
numirea/eliberarea, 
încetarea, modificarea 
sau suspendarea 
raportului de 
serviciu/de muncă, 
sancţionarea, 
acordarea concediilor, 
etc. pentru angajaţii 
DMPDC.

Liste tarifare perfectate 
şi aprobate – 4
Număr de acte 
perfectate – 1200.
Număr de contracte 
individuale de muncă 
încheiate – 300.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.12.2020 1. Deficiențe de normare 
eficace.
2. Erori în listele 
perfectate.
3. Omiterea unor date.
4. Erori în listele 
perfectate.
5. Omiterea unor date.
6. Volum foarte mare de 
lucru și depășirea 
termenelor de emitere a 
ordinelor/ contracte 
individuale de muncă 
încheiate.

L. Caciuc
SRU

10

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
sezonul toamnă-iarnă 
„Trecerea în revistă”.

Număr de rapoarte/fișe 
de evaluare / Acte de 
recepții perfectate și 
prezentate – 1/ 30 / 30

DMPDC 2. Incompatibilitatea 
membrilor comisiei de 
evaluare.
Apariția discrepanţelor 
dintre prevederile 
documentelor de politici 
elaborate la nivel central și 
local.

sector

1.3.6 Organizarea și 
realizarea atestării 
managerilor 
serviciilor, pedagogilor 
organizatori şi a 
conducătorilor de 
cerc.

Număr de persoane 
instruite – 40
Număr de persoane 
evaluate / atestate – 4
Număr de portofolii 
evaluate - 4

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Noiembrie -
Martie

L. Caciuc,
SMSS

1.4. Asigurarea unui 
management eficient 
al resurselor umane.

1.4.1. Perfectarea 
proceselor verbale 
privind vechimea în 
muncă a angajaţilor 
DMPDC.

Nr. liste perfectate şi 
aprobate - 12

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Lunar Poate să se defecteze 
calculatorul cu toată 
informaţia electronică.

L. Caciuc, 
RU

1.4.2. Organizarea 
concursurilor pentru 
funcţiile publice 
vacante și 
implementarea 

Numărul concursurilor 
organizate - 8
Număr de persoane 
angajate - 13

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.12.2020 1. Refuzul solicitanților de a 
se prezenta la concurs.
2. Lipsa candidaţilor la 
funcţii publice din motivul 
salariilor mici şi volumului 

L. Caciuc,
RU
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
1.4.5 Organizarea și 
efectuarea procesului 
de evaluare a 
performanțelor 
funcţionarilor publici și 
a angajaților din cadrul 
DMPDC, din 
subdiviziuni și servicii.

Număr de funcționari 
publici evaluați – 49.
Număr de angajați 
evaluați – 625.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.01.2020 1. Stabilirea obiectivelor şi 
indicatorilor de rezultat 
exagerate sau scăzute.
2. Apariţia pe parcurs a 
unor circumstanţe care ar 
conduce la necesitatea 
modificării obiectivelor / 
indicatorilor stabiliţi.
3. Neglijarea actelor 
legislative și normative din 
domeniul de activitate la 
determinarea obiectivelor.

L. Caciuc
SRU

1.4.6. Perfectarea 
raportului statistic 
„Relațiile cu publicul”.

2 rapoarte Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Semestrial Informaţia de la sectoare în 
unele compartimente poate 
să fie incorectă.

SRU

1.4.7. Perfectarea 
rapoartelor operative 
nr. 8 privind statele şi 
efectivul de personal 
din 
autorităţile/instituţiile 
bugetare.

Nr. de rapoarte 
perfectate - 12

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Lunar Poate să fie perfectat cu 
greşeli.

SRU

1.4.8. Perfectarea 
raportului privind 
aplicarea Legii 158-
XVI din 04.07.2008 şi 
a Hotărârii de Guvern 

1 raport Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

25.01.2020 Admiterea erorilor/greşelilor 
comise în raportul 
perfectat.

SRU
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
nr. 201 din 11.03.2009 
în anul 2019.

1.5 Asigurarea 
evidenţei copiilor din 
cadrul serviciilor 
DMPDC. 

1.5.1 Actualizarea 
bazei de date a 
copiilor plasaţi în 
serviciile de plasament 
în formă electronică şi 
scrisă

Numărul de copii 
introduşi în registrul de 
evidenţă a copiilor 
plasaţi în serviciile de 
plasament din 
municipiul Chişinău şi 
în baza de date – 200
Registru – 230.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

30000 lei

Pe parcursul 
anului.

1. Omiterea datelor şi/sau 
comiterea greşelilor 
mecanice.

2. Defectarea 
calculatoarelor şi în 
consecinţă, pierderea 
datelor din baza de date 
electronică.

3. Neprezentarea la timp a 
cotoarelor şi a 
actualizărilor de către 
serviciile de plasament.

SRFA
SAP

1.8 Asigurarea 
evidenţei copiilor 
rămaşi temporar fără 
ocrotire părintească, 
care dispun de acte 
ce confirmă statutul 
juridic.

1.8.1 Verificarea 
corectitudinii actelor 
ce confirmă statutul 
juridic al copilului. 
Emiterea dispoziţiilor 
cu privire la stabilirea 
statutului de copil 
rămas fără ocrotire 
părintească.

Numărul de dispoziţii 
emise – 20.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Comiterea greşelilor în 
actele ce confirmă 
statutul juridic al 
copilului.

2. Neprezentarea în termen 
a documentelor ce 
confirmă statutul juridic 
al copilului conform, art. 
14 alin. (1) din Legea 
Republicii Moldova nr. 
140 din 14.06.2013 

SRFA
SAP

12

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
1.4.5 Organizarea și 
efectuarea procesului 
de evaluare a 
performanțelor 
funcţionarilor publici și 
a angajaților din cadrul 
DMPDC, din 
subdiviziuni și servicii.

Număr de funcționari 
publici evaluați – 49.
Număr de angajați 
evaluați – 625.

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

31.01.2020 1. Stabilirea obiectivelor şi 
indicatorilor de rezultat 
exagerate sau scăzute.
2. Apariţia pe parcurs a 
unor circumstanţe care ar 
conduce la necesitatea 
modificării obiectivelor / 
indicatorilor stabiliţi.
3. Neglijarea actelor 
legislative și normative din 
domeniul de activitate la 
determinarea obiectivelor.

L. Caciuc
SRU

1.4.6. Perfectarea 
raportului statistic 
„Relațiile cu publicul”.

2 rapoarte Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Semestrial Informaţia de la sectoare în 
unele compartimente poate 
să fie incorectă.

SRU

1.4.7. Perfectarea 
rapoartelor operative 
nr. 8 privind statele şi 
efectivul de personal 
din 
autorităţile/instituţiile 
bugetare.

Nr. de rapoarte 
perfectate - 12

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

Lunar Poate să fie perfectat cu 
greşeli.

SRU

1.4.8. Perfectarea 
raportului privind 
aplicarea Legii 158-
XVI din 04.07.2008 şi 
a Hotărârii de Guvern 

1 raport Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC

25.01.2020 Admiterea erorilor/greşelilor 
comise în raportul 
perfectat.

SRU
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
„Privind protecţia 
specială a copiilor aflaţi 
în situaţie de risc şi a 
copiilor separaţi de 
părinţi”.

1.9 Asigurarea 
evidenței copiilor la 
care a fost retras 
statutul de copil 
rămas temporar fără 
ocrotire părintească 
sau copil rămas fără 
ocrotire părintească.

1.9.1 Verificarea 
actelor ce confirmă 
retragerea statutului 
de copil rămas 
temporar fără ocrotire 
părintească.

Emiterea dispoziţiilor 
cu privire la retragerea 
statutului de copil 
rămas temporar fără 
ocrotire părintească.

Numărul de dispoziţii 
emise – 5.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Ne întreprinderea  
acţiunilor necesare în 
vederea posibilităţii 
stabilirii statutului de copil 
rămas fără ocrotire 
părintească.

2. Cooperare ineficientă 
între autorităţile tutelare 
locale şi cele de resort, 
conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare.

SRFA
SAP

1.10. Asigurarea 
calităţii documentelor 
emise de DMPDC.

1.10.1. Redactarea 
documentelor oficiale 
perfectate de 
specialiştii DMPDC.

Număr de documente 
redactate - 930

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Verificarea necalitativă a 
actelor.
2. Comiterea erorilor de 
unii specialişti condiţionată 
de lipsa experienţei / 
volumul mare de lucru / 
termeni restrânşi / date 
eronate prezentate de 
specialişti, beneficiari.

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
1.10.2. Perfectarea 
legitimaţiilor pentru 
specialiştii din cadrul 
sistemului de protecţie 
a drepturilor copilului.

Număr de legitimaţii 
perfectate şi semnate -
60

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Erori mecanice în 
procesul de perfectare a 
actelor.

SMSS

1.10.3. Organizarea 
instruirilor privind 
Corespondența 
documentelor oficiale. 

Număr de instruiri - 2
Număr de specialiști 
formați - 60

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.07.2020
31.12.2020

1. Fluctuaţia cadrelor / 
plecarea cadrelor 
experimentate din sistemul 
social / protecţie a copilului 
şi familiei.
2. Lipsa motivaţiei de 
dezvoltare profesională din 
partea personalului 
angajat.

SMSS

1.10.4. Organizarea 
instruirilor privind 
Elaborarea actelor 
normative.

Număr instruiri - 2
Număr de specialiști 
formați - 60

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.07.2020
31.12.2020

SMSS

1.11. Implementarea 
și monitorizarea 
sistemului de 
management 
financiar și control.

1.11.1 Elaborarea și 
aprobarea planurilor 
anuale și trimestriale 
de achiziții.

Număr de planuri 
elaborate și aprobate -
1

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.01.2020 1. Planificarea acțiunilor 
fără o analiză SWOT 
(specialiști DMPDC, DPDC 
de sector, servicii).
2. Imposibilitatea de a
prevedea toate activităţile 
la începutul anului şi 
necesitatea de a modifica / 
completa Planul de achiziții 
pe parcurs.
3. Stabilirea incorectă a 
termenelor de executare a 

Contabilitate/
planificare

1.11.2. Formalizarea 
corespunzătoare a 
procedurii de estimare 
a necesităților și 
planificare a 
achizițiilor.

Număr de planuri 
elaborate și aprobate -
1

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.01.2020 Contabilitate/
planificare
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
„Privind protecţia 
specială a copiilor aflaţi 
în situaţie de risc şi a 
copiilor separaţi de 
părinţi”.

1.9 Asigurarea 
evidenței copiilor la 
care a fost retras 
statutul de copil 
rămas temporar fără 
ocrotire părintească 
sau copil rămas fără 
ocrotire părintească.

1.9.1 Verificarea 
actelor ce confirmă 
retragerea statutului 
de copil rămas 
temporar fără ocrotire 
părintească.

Emiterea dispoziţiilor 
cu privire la retragerea 
statutului de copil 
rămas temporar fără 
ocrotire părintească.

Numărul de dispoziţii 
emise – 5.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Ne întreprinderea  
acţiunilor necesare în 
vederea posibilităţii 
stabilirii statutului de copil 
rămas fără ocrotire 
părintească.

2. Cooperare ineficientă 
între autorităţile tutelare 
locale şi cele de resort, 
conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare.

SRFA
SAP

1.10. Asigurarea 
calităţii documentelor 
emise de DMPDC.

1.10.1. Redactarea 
documentelor oficiale 
perfectate de 
specialiştii DMPDC.

Număr de documente 
redactate - 930

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Verificarea necalitativă a 
actelor.
2. Comiterea erorilor de 
unii specialişti condiţionată 
de lipsa experienţei / 
volumul mare de lucru / 
termeni restrânşi / date 
eronate prezentate de 
specialişti, beneficiari.

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
acţiunilor prevăzute.

1.11.3. Elaborarea 
planului de procurări a 
bunurilor materiale în 
baza informațiilor 
colectate din cadrul 
subdiviziunilor cu 
implicarea nemijlocită 
a managementului de 
linie și argumentarea 
corespunzătoare a 
priorității procurărilor 
solicitate. 

Număr de planuri 
elaborate și aprobate -
1

În limita bugetului 
aprobat

29.02.2020 1. Admiterea procedurilor 
de achiziții neplanificate și 
haotice.

Contabilitate/
planificare

1.11.4. Elaborarea 
graficului circuitului 
documentar necesar 
pentru evidența 
contabilă și control, 
aprobarea.

Graficul circuitului 
documentar elaborat și 
aprobat.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.01.2020 1. Admiterea neclarităților 
în documentația de 
evidență financiară și 
control.

Contabilitate

1.11.5. Organizarea 
activității  comisiilor 
specializate din cadrul 
Direcției.

Număr de comisii – 5.
Număr de ședințe – 46.
Număr de procese-
verbale – 46.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Activitate  ineficientă a 
comisiilor.
2.Refuzul 
angajaților/beneficiarilor de 
a se prezenta la ședințe
3. Pregătirea insuficientă a 
raportorilor.
4. Erori în perfectarea 

L. Caciuc
DAJ, SRU
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
dosarelor examinate

1.11.6. Organizarea 
şedinţelor Comisiei 
municipale pentru 
protecţia copilului aflat 
în dificultate.

Număr de  şedinţe 
organizate – 13.
Număr decizii 
perfectate – 1050.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Neprezentarea 
persoanelor invitate 
(beneficiarilor) la şedinţele 
Comisiei.
2. Luarea unei decizii care 
nu ar prevedea interesul 
superior al copilului.

SRFA

1.12. Consolidarea 
sistemului achiziţiilor 
publice în cadrul 
DMPDC

1.12.1. Asigurarea 
bunei desfășurări a 
procedurii corecte și 
legale de achiziții 
publice în cadrul 
Direcției, revizuirea 
ordinului de creare a 
grupului de lucru 
pentru achiziții publice 
și suplinirea atribuțiilor 
membrilor cu 
activitățile necesare 
desfășurării conforme 
a procesului achizițiilor 
publice.

Diagramă a funcționării 
procedurii corecte de 
achiziții publice 
elaborate și aplicată.
Număr de 
regulamentele interne 
privind achiziţiile 
elaborate – 12
Număr de şedinţe a 
grupului de lucru pentru 
achiziţii publice cu 
participarea 
specialiştilor din 
domeniu organizate şi 
desfăşurate - 28
Ordin „Cu privire la 
formarea grupului de 
lucru pentru achiziţii 
publice” emis. 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.01.2020 1. Admiterea unor 
proceduri de achiziții 
trucate și rezultat final 
necalitativ. 
2. Nerespectarea 
procedurii de depunere a 
declarațiilor.
3. Scurgerea informației. 
Tergiversarea termenului 
de elaborare a 
documentelor.
4. Neprezentarea la timp a 
documentelor.
5. Nerespectarea regulilor 
de coasere a 
documentelor.

Contabilitate
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
acţiunilor prevăzute.

1.11.3. Elaborarea 
planului de procurări a 
bunurilor materiale în 
baza informațiilor 
colectate din cadrul 
subdiviziunilor cu 
implicarea nemijlocită 
a managementului de 
linie și argumentarea 
corespunzătoare a 
priorității procurărilor 
solicitate. 

Număr de planuri 
elaborate și aprobate -
1

În limita bugetului 
aprobat

29.02.2020 1. Admiterea procedurilor 
de achiziții neplanificate și 
haotice.

Contabilitate/
planificare

1.11.4. Elaborarea 
graficului circuitului 
documentar necesar 
pentru evidența 
contabilă și control, 
aprobarea.

Graficul circuitului 
documentar elaborat și 
aprobat.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.01.2020 1. Admiterea neclarităților 
în documentația de 
evidență financiară și 
control.

Contabilitate

1.11.5. Organizarea 
activității  comisiilor 
specializate din cadrul 
Direcției.

Număr de comisii – 5.
Număr de ședințe – 46.
Număr de procese-
verbale – 46.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Activitate  ineficientă a 
comisiilor.
2.Refuzul 
angajaților/beneficiarilor de 
a se prezenta la ședințe
3. Pregătirea insuficientă a 
raportorilor.
4. Erori în perfectarea 

L. Caciuc
DAJ, SRU
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Număr de declaraţii de 
confidenţialitate şi 
imparţialitate, depuse 
de către toţi membrii 
Grupului de lucru - 5

1.12.2. Asigurarea 
elaborării, prezentării 
şi sistematizării 
rapoartelor privind 
achiziţiile efectuate.

Număr de documente 
cusute separat pentru 
fiecare achiziţie – 26

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Tergiversarea termenului 
de elaborare a 
documentelor.
2. Neprezentarea la timp a 
documentelor.
3. Nerespectarea regulilor 
de coasere a 
documentelor.

Contabilitate

1.12.3. Revizuirea 
procesului de 
organizare a 
achiziţiilor publice de 
lucrări.

Procedura transparentă 
a procesului de 
organizare a achiziţiilor 
publice revizuită 
conform solicitării 
Ministerului Finanţelor 
al RM nr. 29/74-376 din 
19.04.2018 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Neasigurarea operativă 
a transparenței în sistemul 
de achiziţii electronice 
Tender pe platforma 
www.achiziţii.gov.md

Contabilitate

1.12.4. Elaborarea 
listei de bunuri 
standarde (produse 
alimentare, 
combustibil, rechizite 
de birou etc.) care pot 

Număr de liste 
elaborate, aprobate – 6. 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

29.02.2020 1. Omiterea elaborării unor 
liste de bunuri.

Contabilitate
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
fi achiziţionate 
centralizat:

- produse 
alimentare;

- combustibil;
- rechizite de 

birou;
- bunuri 

materiale;
- materiale de 

construcţie;
- servicii.

1.12.5. Monitorizarea 
procesului de 
implementare a 
contractelor de 
achiziţii în 
conformitate cu pct. 20 
din regulamentul cu 
privire la activitatea 
grupului de lucru 
pentru achiziţii aprobat 
prin HG nr. 667 din 
27.05.2016.

Procedura de 
monitorizare a 
procesului de 
implementare a 
contractelor de achiziţii 
instituită. 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Monitorizare insuficientă 
de către grupul de lucru a 
executării conforme a 
contractelor de achiziţii 
publice

Contabilitate

1.12.6. Identificarea 
responsabililor în 
cadrul grupului de 

Număr de contracte 
neperformante reziliate.
Număr de agenţi 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

31.12.2020 1. Admiterea contractelor 
neperformante.

Contabilitate

18

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Număr de declaraţii de 
confidenţialitate şi 
imparţialitate, depuse 
de către toţi membrii 
Grupului de lucru - 5

1.12.2. Asigurarea 
elaborării, prezentării 
şi sistematizării 
rapoartelor privind 
achiziţiile efectuate.

Număr de documente 
cusute separat pentru 
fiecare achiziţie – 26

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Tergiversarea termenului 
de elaborare a 
documentelor.
2. Neprezentarea la timp a 
documentelor.
3. Nerespectarea regulilor 
de coasere a 
documentelor.

Contabilitate

1.12.3. Revizuirea 
procesului de 
organizare a 
achiziţiilor publice de 
lucrări.

Procedura transparentă 
a procesului de 
organizare a achiziţiilor 
publice revizuită 
conform solicitării 
Ministerului Finanţelor 
al RM nr. 29/74-376 din 
19.04.2018 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Neasigurarea operativă 
a transparenței în sistemul 
de achiziţii electronice 
Tender pe platforma 
www.achiziţii.gov.md

Contabilitate

1.12.4. Elaborarea 
listei de bunuri 
standarde (produse 
alimentare, 
combustibil, rechizite 
de birou etc.) care pot 

Număr de liste 
elaborate, aprobate – 6. 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

29.02.2020 1. Omiterea elaborării unor 
liste de bunuri.

Contabilitate
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
lucru privitor la 
obligaţia rezilierii 
contractelor 
neperformante, cu 
iniţierea obligatorie a 
procedurii de includere 
a agentului economic 
în lista de interdicţie.

economici incluşi în 
lista de interdicţie.

destinate conform 
actelor normative

1.13. Eficientizarea 
activității 
gospodărești pentru 
asigurarea bunei 
funcționări a Direcției:

1.13.1. Încheierea 
contractelor anuale de 
furnizare / 
recepţionare a 
resurselor energetice 
şi comunale cu toate 
organizaţiile ce 
prestează servicii 
subdiviziunilor 
DMPDC.

Număr de  contracte 
anuale de furnizare / 
recepţionare a 
resurselor energetice şi 
comunale cu toate 
organizaţiile ce 
prestează servicii 
subdiviziunilor DMPDC 
încheiate - 6

În baza bugetului 
aprobat

31.01.2020 1. Neaprobarea la timp a 
bugetului anual al instituţiei 
creează dificultăţi în 
repartizarea limitelor 
bugetare, precum şi în 
încheierea contractelor cu 
furnizorii de mărfuri şi 
prestatorii de servicii.
2. Comiterea greşelilor în 
acte.
3. Volumul mare de lucru şi 
insuficienţa cadrelor.
4. Depăşirea termenelor de 
utilizare a bunurilor, 
mijloacelor fixe.
5. Nealocarea surselor 
financiare planificate în 
buget. 
6. Îndeplinirea necalitativă 

L. Caciuc
Contabilitate,
Șefii DPDC 
de sectoare

1.13.2. Organizarea 
tenderelor pentru 
prestarea serviciilor de 
Internet, alimentaţia 
copiilor, alimentaţia 
automobilelor ş.a.

Număr de tendere 
pentru prestarea 
serviciilor de Internet, 
alimentaţia copiilor, 
alimentaţia 
automobilelor 
organizate – 23.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.07.2020

1.13.3. Evaluarea 
patrimoniului.

Număr de rapoarte 
întocmite – 1.

Fondul de retribuire 
a personalului 

31.12.2020
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

a lucrărilor.
7. Lipsa resurselor 
financiare pentru 
efectuarea reparaţiilor 
necesare

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

Număr de documente 
întocmite - 1

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.11.2020

1.13.5. Evaluarea 
sistematică a stării 
imobilelor aflate în 
gestiunea DMPDC, 
planificarea şi 
supravegherea 
lucrărilor de reparaţie 
curentă şi capitală a 
edificiilor.

Număr de documente 
întocmite – 56 (1 pentru 
fiecare imobil)
Număr de imobile 
evaluate sistematic - 56
Număr de edificii 
reparate – 3

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020

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

Număr de dări de 
seamă prezentate - 1

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Comiterea greşelilor în 
acte.
2. Volumul mare de lucru şi 
insuficienţa cadrelor.
3. Depăşirea termenelor de 
utilizare a bunurilor, 
mijloacelor fixe.

SC

1.13.8. Precizarea şi 
respectarea 
termenelor de 

Deservire tehnică 
efectuată conform 
termenelor stabilite de 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

31.12.2020 1. Lipsa resurselor 
financiare pentru 
efectuarea reparaţiilor 

SC
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
lucru privitor la 
obligaţia rezilierii 
contractelor 
neperformante, cu 
iniţierea obligatorie a 
procedurii de includere 
a agentului economic 
în lista de interdicţie.

economici incluşi în 
lista de interdicţie.

destinate conform 
actelor normative

1.13. Eficientizarea 
activității 
gospodărești pentru 
asigurarea bunei 
funcționări a Direcției:

1.13.1. Încheierea 
contractelor anuale de 
furnizare / 
recepţionare a 
resurselor energetice 
şi comunale cu toate 
organizaţiile ce 
prestează servicii 
subdiviziunilor 
DMPDC.

Număr de  contracte 
anuale de furnizare / 
recepţionare a 
resurselor energetice şi 
comunale cu toate 
organizaţiile ce 
prestează servicii 
subdiviziunilor DMPDC 
încheiate - 6

În baza bugetului 
aprobat

31.01.2020 1. Neaprobarea la timp a 
bugetului anual al instituţiei 
creează dificultăţi în 
repartizarea limitelor 
bugetare, precum şi în 
încheierea contractelor cu 
furnizorii de mărfuri şi 
prestatorii de servicii.
2. Comiterea greşelilor în 
acte.
3. Volumul mare de lucru şi 
insuficienţa cadrelor.
4. Depăşirea termenelor de 
utilizare a bunurilor, 
mijloacelor fixe.
5. Nealocarea surselor 
financiare planificate în 
buget. 
6. Îndeplinirea necalitativă 

L. Caciuc
Contabilitate,
Șefii DPDC 
de sectoare

1.13.2. Organizarea 
tenderelor pentru 
prestarea serviciilor de 
Internet, alimentaţia 
copiilor, alimentaţia 
automobilelor ş.a.

Număr de tendere 
pentru prestarea 
serviciilor de Internet, 
alimentaţia copiilor, 
alimentaţia 
automobilelor 
organizate – 23.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.07.2020

1.13.3. Evaluarea 
patrimoniului.

Număr de rapoarte 
întocmite – 1.

Fondul de retribuire 
a personalului 

31.12.2020
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
deservire tehnică a 
unităţilor de transport 
auto aflate în 
gestiunea DMPDC.

legislaţia în vigoare. destinate conform 
actelor normative

necesare.

1.14. Consolidarea 
parteneriatelor 
intersectoriale și 
civile în vederea 
fortificării sistemului 
de protecţie a 
copilului.

1.14.1. Elaborarea 
unei politici interne 
privind implicarea și 
colaborarea cu actori 
publici, societate 
civilă, agenți 
economici, beneficiari, 
mediul academic, etc., 
în vederea atingerii 
obiectivelor DMPDC.

Document elaborat, 
consultat, aprobat.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.07.2020 1. Iniţiativa scăzută / 
indisponibilitatea altor 
organizaţii / instituţii de a 
conlucra cu autoritatea 
tutelară.

L. Caciuc
DAJ

1.14.2. Revizuirea şi 
modificarea, 
completarea la 
necesitate a 
Acordurilor de 
colaborare cu 
instituţiile partenere. 
Elaborarea şi 
semnarea acordurilor 
de colaborare cu 
diverse instituţii 
/organizaţii statale şi 
neguvernamentale.

Număr de acorduri 
revizuite / semnate –
11.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Iniţiativa scăzută / 
indisponibilitatea altor 
organizaţii / instituţii de e 
conlucra cu autoritatea 
tutelară.

2. Neprezentarea la 
şedinţele / mesele rotunde 
şi alte evenimente 
organizate.

L. Caciuc
DAJ
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
1.14.3. Participarea la 
şedinţe de lucru, 
mese rotunde, instruiri 
organizate de 
instituţiile de stat sau 
organizaţiile 
neguvernamentale.

Numărul de participări -
35

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Modificarea graficului de 
realizare.
2. Imposibilitatea de a 
participa.

Specialiştii 
DMPDC

1.15. Dezvoltarea 
performanțelor 
profesionale la nivel 
individual, de grup și 
organizațional.

1.15.1. Elaborarea 
chestionarelor privind 
necesităţile / 
solicitările specialiştilor 
ce activează în 
sistemul de protecţie a 
copilului.

Număr de chestionare 
realizate, repartizate -
1, Număr de 
chestionare completate 
şi analizate - 18.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.01.2020 1. Feed-back negativ a 
colaboratorilor la 
chestionarele propuse.
2. Motivarea scăzută a 
angajaţilor de a participa la 
instruiri. 
3. Indisponibilitatea  altor 
instituţii / organizaţii care 
operează în domeniul 
social / protecţiei copilului 
de a împărtăşi experienţa.
4. Neaplicarea în practică a 
experienţei / cunoştinţelor 
obţinute în cadrul 
instruirilor.

SMSS, SRU

1.15.2. Identificarea şi 
analiza necesităţilor 
de instruire a 
funcţionarilor publici în 
colaborare cu şefii de 

2 planuri semestriale 
elaborate.
Nr. de angajați delegați 
la cursuri de 
perfecționare - 80

Fondul de retribuire 
a personalului 

DMPDC.
Surse destinate 
conform actelor 

31.06.2020 1. Lipsa interesului din 
partea funcţionarilor faţă de 
temele propuse pentru 
instruire.  
2. Fluctuaţia cadrelor.

SRU
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
deservire tehnică a 
unităţilor de transport 
auto aflate în 
gestiunea DMPDC.

legislaţia în vigoare. destinate conform 
actelor normative

necesare.

1.14. Consolidarea 
parteneriatelor 
intersectoriale și 
civile în vederea 
fortificării sistemului 
de protecţie a 
copilului.

1.14.1. Elaborarea 
unei politici interne 
privind implicarea și 
colaborarea cu actori 
publici, societate 
civilă, agenți 
economici, beneficiari, 
mediul academic, etc., 
în vederea atingerii 
obiectivelor DMPDC.

Document elaborat, 
consultat, aprobat.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.07.2020 1. Iniţiativa scăzută / 
indisponibilitatea altor 
organizaţii / instituţii de a 
conlucra cu autoritatea 
tutelară.

L. Caciuc
DAJ

1.14.2. Revizuirea şi 
modificarea, 
completarea la 
necesitate a 
Acordurilor de 
colaborare cu 
instituţiile partenere. 
Elaborarea şi 
semnarea acordurilor 
de colaborare cu 
diverse instituţii 
/organizaţii statale şi 
neguvernamentale.

Număr de acorduri 
revizuite / semnate –
11.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Iniţiativa scăzută / 
indisponibilitatea altor 
organizaţii / instituţii de e 
conlucra cu autoritatea 
tutelară.

2. Neprezentarea la 
şedinţele / mesele rotunde 
şi alte evenimente 
organizate.

L. Caciuc
DAJ
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
subdiviziuni interioare 
și elaborarea 
planurilor semestriale 
de dezvoltare 
profesională a 
funcţionarilor publici.

normative

1.15.3. Planificarea, 
organizarea şi 
monitorizarea 
activităţilor de 
informare şi instruire a
specialiştilor din 
domeniu în contextul 
strategiilor naţionale şi 
municipale în 
domeniu.

Număr de planuri 
elaborate – 1;
Număr de persoane 
instruite - 350

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.06.2020 1. Neidentificarea 
formatorilor;
2. Indisponibilitatea 
angajaților de a participa la 
instruiri;
3. Delegarea repetată a 
unor specialişti la unul şi 
acelaşi curs;
4. Lipsa surselor bănești.

SMSS, SRU

1.15.4. Organizarea 
procesului de 
identificare, analiză și 
evaluare a 
necesităților de 
dezvoltare 
profesională 
individuală, 
organizaţională și de 
grup.

Constituirea comisiei de 
evaluare – 3. 
Număr de beneficiari –
30
Număr de Fișe de 
evaluare / chestionare 
elaborate – 30.
Număr de ședințe de 
lucru / asistență 
metodologică și 
consultativă – 30.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.10.2020 Timp limitat.
Evaluare informală.
Management defectuos la 
alegerea metodelor și 
tehnicilor de evaluare.

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Număr de rapoarte/ 
note informative 
elaborate – 4.

1.15.5. Organizarea 
procesului de 
planificare şi realizare 
a activităţilor de 
dezvoltare 
profesională a 
resurselor umane 
(instruire internă/ 
externă)

Număr de Planuri 
individuale de instruire 
elaborate care conțin 
activități de instruire 
internă/ externă /  de 
autoinstruire) – 2. 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.06.2020 Evaluarea și selecția 
ofertelor prezentate de 
prestatorii serviciilor de 
instruire.
Durată minimă și/sau 
maximă acceptată pentru 
instruire. Număr limitat de 
beneficiari.

SMSS,
DPDC de 
sector.

1.15.6. Organizarea 
procesului de 
monitorizare, analiză 
și evaluare a 
performanţelor 
individuale, 
organizaţionale și de 
grup. 

Fișe de evaluare / 
monitorizare elaborate 
și perfectate - 30
Fișe de asistență la 
activități – 18.
Număr de Rapoarte de 
evaluare – 2.
Număr de Decizii – 6.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.03.2020

31.10.2020

Nerespectarea principiilor 
de bază ale evaluării 
performanțelor. Lipsa unui 
sistem  de evaluare a 
performanțelor individuale, 
organizaţionale și de grup 
la nivel de instituție.

SMSS,
DPDC de 
sector.

1.15.7. Evaluarea 
eficienței și calității 
realizării activităților 
instructiv-educative, 
cultural-sportive și 
profilactice  
desfășurate în 

Plan al evaluărilor 
elaborat – 1.
Număr de asistență 
metodică pedagogilor 
organizatori privind 
corectitudinea 
perfectării 

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.06.2020 1. Imposibilitatea 
respectării planului de 
evaluări.
2. Modificarea planurilor 
zilnice de activitate ale 
pedagogilor, conducătorilor 
de cercuri

SMSS,
DPDC de 
sector.
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
subdiviziuni interioare 
și elaborarea 
planurilor semestriale 
de dezvoltare 
profesională a 
funcţionarilor publici.

normative

1.15.3. Planificarea, 
organizarea şi 
monitorizarea 
activităţilor de 
informare şi instruire a
specialiştilor din 
domeniu în contextul 
strategiilor naţionale şi 
municipale în 
domeniu.

Număr de planuri 
elaborate – 1;
Număr de persoane 
instruite - 350

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.06.2020 1. Neidentificarea 
formatorilor;
2. Indisponibilitatea 
angajaților de a participa la 
instruiri;
3. Delegarea repetată a 
unor specialişti la unul şi 
acelaşi curs;
4. Lipsa surselor bănești.

SMSS, SRU

1.15.4. Organizarea 
procesului de 
identificare, analiză și 
evaluare a 
necesităților de 
dezvoltare 
profesională 
individuală, 
organizaţională și de 
grup.

Constituirea comisiei de 
evaluare – 3. 
Număr de beneficiari –
30
Număr de Fișe de 
evaluare / chestionare 
elaborate – 30.
Număr de ședințe de 
lucru / asistență 
metodologică și 
consultativă – 30.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.10.2020 Timp limitat.
Evaluare informală.
Management defectuos la 
alegerea metodelor și 
tehnicilor de evaluare.

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Centrele comunitare 
pentru copii și tineri.

documentaţiei şi 
elaborării activităţii 
socio-educative și 
comunitare – 85
Număr de vizite - 32
Număr de evaluări 
proiectate / efectuate –
30 / 32

3. Lipsa de conlucrare între 
evaluați și evaluatori
4. Criterii incorecte de 
evaluare

1.15.8. Organizarea 
ședințelor de lucru, 
seminarelor și 
atelierelor de instruire 
pentru personalul din 
subordinea DMPDC.

Număr de ședințe de 
lucru, seminare și 
ateliere de instruire 
desfășurate – 18;
Număr de circulare, 
ordine emise - 15.
Număr de participanți –
700.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Instabilitatea instituțională.
Prezența persoanelor 
responsabile la ședințele 
de lucru, seminare și 
ateliere nu este asigurată.
Fluctuația cadrelor.

SMSS,
DPDC de 
sector.

1.15.9. Organizarea 
vizitelor de studiu 
pentru angajații 
instituției în scopul  
schimbului de 
experiență și 
diseminare a bunelor 
practice.

Număr de vizite – 78. 
Persoane  implicate -
25.
Număr de rapoarte - 35  
Note informative - 12.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Instabilitatea instituțională.
Interes scăzut din partea 
personalului pentru 
dezvoltarea profesională 
continuă.

L. Caciuc,
SMSS

1.15.10. Facilitarea 
dezvoltării 
programelor de 

Număr de programe de 
instruire elaborate și 
aprobate – 1.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

31.12.2020 Informații minimale 
referitoare la cunoștințele 
care trebuie acumulate și 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
formare pe parcursul 
întregii vieți, cu 
prioritate pentru 
dezvoltarea 
competențelor-cheie.

Număr de beneficiari –
600.

destinate conform 
actelor normative

abilitățile care trebuie 
dezvoltate în rezultatul 
participării la  instruire.

1.15.11. Participarea 
la programele și 
proiectele de 
cooperare la nivel 
republican și 
internațional 
promovate de 
organizațiile 
internaționale.

Număr de participanți în 
calitate de beneficiari –
60.
Număr de parteneri – 4.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.06.2020 Număr limitat de 
beneficiari.

L.Caciuc, 
SMSS 

1.15.12. Desfășurarea  
seminarului de 
instruire cu tema: 
„Imaginea copilului în 
mass-media”, destinat 
specialiștilor din 
sistem.

Nr. de seminare 
organizate - 1
Nr. de participanți - 24

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

13.05.2020 1. Neprezentarea 
specialiștilor la seminar
2. Informații complexe care 
creează dificultăți în 
însușirea cunoștințelor

1.15.13. Realizarea 
ședințelor de lucru și 
instructiv-metodice 
pentru angajați.

Număr de ședințe de 
lucru – 35;
Număr de ședințe 
instructiv-metodice –
21.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Indisponibilitatea 
angajaților de a participa la 
ședințe;
2. Neaplicarea în practică a 
experienţei / cunoştinţelor 
obţinute în cadrul 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Centrele comunitare 
pentru copii și tineri.

documentaţiei şi 
elaborării activităţii 
socio-educative și 
comunitare – 85
Număr de vizite - 32
Număr de evaluări 
proiectate / efectuate –
30 / 32

3. Lipsa de conlucrare între 
evaluați și evaluatori
4. Criterii incorecte de 
evaluare

1.15.8. Organizarea 
ședințelor de lucru, 
seminarelor și 
atelierelor de instruire 
pentru personalul din 
subordinea DMPDC.

Număr de ședințe de 
lucru, seminare și 
ateliere de instruire 
desfășurate – 18;
Număr de circulare, 
ordine emise - 15.
Număr de participanți –
700.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Instabilitatea instituțională.
Prezența persoanelor 
responsabile la ședințele 
de lucru, seminare și 
ateliere nu este asigurată.
Fluctuația cadrelor.

SMSS,
DPDC de 
sector.

1.15.9. Organizarea 
vizitelor de studiu 
pentru angajații 
instituției în scopul  
schimbului de 
experiență și 
diseminare a bunelor 
practice.

Număr de vizite – 78. 
Persoane  implicate -
25.
Număr de rapoarte - 35  
Note informative - 12.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Instabilitatea instituțională.
Interes scăzut din partea 
personalului pentru 
dezvoltarea profesională 
continuă.

L. Caciuc,
SMSS

1.15.10. Facilitarea 
dezvoltării 
programelor de 

Număr de programe de 
instruire elaborate și 
aprobate – 1.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

31.12.2020 Informații minimale 
referitoare la cunoștințele 
care trebuie acumulate și 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
instruirilor;
3. Motivarea scăzută a 
angajaţilor de a participa la 
instruiri.

1.15.14. Asistarea şi 
implicarea în 
organizarea 
activităţilor de formare 
continuă organizate de 
alţi specialişti din 
cadrul DMPDC. 

Număr de activităţi 
asistate - 3

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Fluctuaţia cadrelor / 
plecarea cadrelor 
experimentate din sistemul 
social / protecţie a copilului 
şi familiei;
2. Lipsa motivaţiei de 
dezvoltare profesională din 
partea personalului
angajat;
3. Lipsa formatorilor 
naţionali competenţi într-un 
anumit domeniu;
4. Costul exagerat al unor 
activităţi de instruire / 
vizitelor de studiu şi schimb 
de experienţă;

SMSS

1.15.15. Organizarea 
seminarelor destinate 
specialiştilor recent 
angajaţi în sistem.

Număr de seminare - 4; 
Număr de participanţi –
60.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.03.2020

30.06.2020
30.09.2020
31.12.2020

SMSS

1.15.16. Organizarea 
activităţilor instructiv–
metodice în baza 
planului aprobat.

Număr de activităţi 
instructiv-metodice 
organizate de SMSS –
19, inclusiv: 
Seminare – 2, 

Mese rotunde – 1, 
Conferințe -1

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 SMSS

1.15.17Activităţi 
planificate de 

Număr de activități - 1 Fondul de retribuire 
a personalului 

31.12.2020 Greutăți în identificarea 
variantei optimale a 

Psihologul, 
SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
perfecţionare a 
psihologilor din 
instituţiile din 
subordine și altor 
categorii de angajați ai 
sistemului.

DMPDC, surse 
destinate conform 
actelor normative

timpului și modului de 
desfășurare

1.15.18 Activităţi 
instructiv – metodice 
pentru psihologii din 
instituțiile din 
subordine.

Număr de activități - 1 Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Dificultăți în coordonarea 
timpului desfășurării și 
tematicii activității

Psihologul,
SRFA

1.15.18 Organizarea 
activităţilor instructiv-
metodice pentru 
specialiştii din cadrul 
DPDC de sector şi 
asistenţii sociali din 
comune precum și din 
republică.

Număr de şedinţe 
organizate - 2

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 Neprezentarea asistenţilor 
sociali.

SRFA

1.15.19 Şedinţă de 
lucru cu actorii sociali 
din sectoarele mun. 
Chişinău din 
domeniile: medical, 
educaţional, asistenţă 
socială, etc.

Şedinţă  organizată - 1 Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 Neprezentarea factorilor de 
decizii.

SRFA

1.15.20 Organizarea  Număr de vizite Fondul de retribuire 30.06.2020 Lipsa transportului. SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
instruirilor;
3. Motivarea scăzută a 
angajaţilor de a participa la 
instruiri.

1.15.14. Asistarea şi 
implicarea în 
organizarea 
activităţilor de formare 
continuă organizate de 
alţi specialişti din 
cadrul DMPDC. 

Număr de activităţi 
asistate - 3

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Fluctuaţia cadrelor / 
plecarea cadrelor 
experimentate din sistemul 
social / protecţie a copilului 
şi familiei;
2. Lipsa motivaţiei de 
dezvoltare profesională din 
partea personalului
angajat;
3. Lipsa formatorilor 
naţionali competenţi într-un 
anumit domeniu;
4. Costul exagerat al unor 
activităţi de instruire / 
vizitelor de studiu şi schimb 
de experienţă;

SMSS

1.15.15. Organizarea 
seminarelor destinate 
specialiştilor recent 
angajaţi în sistem.

Număr de seminare - 4; 
Număr de participanţi –
60.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.03.2020

30.06.2020
30.09.2020
31.12.2020

SMSS

1.15.16. Organizarea 
activităţilor instructiv–
metodice în baza 
planului aprobat.

Număr de activităţi 
instructiv-metodice 
organizate de SMSS –
19, inclusiv: 
Seminare – 2, 

Mese rotunde – 1, 
Conferințe -1

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 SMSS

1.15.17Activităţi 
planificate de 

Număr de activități - 1 Fondul de retribuire 
a personalului 

31.12.2020 Greutăți în identificarea 
variantei optimale a 

Psihologul, 
SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
vizitelor de studiu  
pentru diferite 
categorii de specialişti 
din cadrul DMPDC, 
având ca scop 
preluarea bunelor 
practici, în Direcţiile de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Familiei din 
unele raioane ale 
republicii.

organizate - 2
Număr de participanţi -
20

a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020

1.16. Organizarea 
stagiilor de practică 
pentru studenții din 
colegii și instituțiile 
superioare de 
învățământ.

1.16.1. Asigurarea 
colaborării cu mediul 
academic (universităţi, 
colegii) întru buna 
desfăşurare a practicii 
studenţilor în sistemul 
de protecţie a 
drepturilor copilului.

Număr de întâlniri, 
ședințe de lucru – 7;
Număr de participanți -
21

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Neprezentarea sau 
întârzierea la ședințe;
2. Nerespectarea cerințelor 
DMPDC

L. Caciuc
SRFA

1.16.2. Perfectarea 
acordurilor de 
colaborare între 
instituţiile din mediul 
academic şi DMPDC 
în comun cu 
administraţia acestora.

Număr de 
contracte/acorduri 
perfectate, semnate –
15.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Nerespectarea 
responsabilităților din 
contracte, acorduri;
2. Expirarea termenelor 
acordurilor încheiate

DAJ,

1.16.3. Asigurarea Număr de ședințe de Fondul de retribuire 31.12.2020 1. Neprezentarea SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
realizării stagiilor de  
practică a studenţilor 
în subdiviziunile 
DMPDC.

repartizare – 13
Număr de studenți care 
realizează stagiile de 
practică-60.

a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

conducătorilor, a studenților 
la ședințe;
2. Prezentarea cu 
întârziere a demersurilor, 
îndreptărilor pentru 
desfășurarea stagiilor de 
practică.

1.17. Asigurarea 
vizibilității, 
promovarea  imaginii 
pozitive şi a valorilor  
DMPDC.

1.17.1 Actualizarea 
sistematică a paginii 
web şi informarea 
societăţii despre 
acţiunile realizate de 
autoritatea tutelară 
teritorială Chişinău pe 
canalele social media. 

Număr de actualizări –
83.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Interdicție la accesul în 
structura site-ului
2. Imposibilitatea realizării 
operațiunilor  necesare din 
cauza cunoștințelor minime
3. Informarea eronată a 
societății despre activitatea 
DMPDC

SMSS

1.17.2  Publicarea 
articolelor în presa 
scrisă.

Număr de articole 
elaborate – 3

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

24.03.2020 1. Refuzul redactorilor de a 
publica articole în ziare
2. Teme neatractive pentru 
public
3. Spațiu minim rezervat 
pentru articole în paginile 
ziarelor

S.MSS

1.17.3 Organizarea 
interviurilor/reportajelo
r cu specialiștii din 
cadrul DMPDC.

Număr de acțiuni 
organizate - 3

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 1. Neprezentarea 
jurnaliștilor sau a 
specialiștilor la interviuri
2. Reticența sau refuzul 
specialiștilor de a răspunde 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
vizitelor de studiu  
pentru diferite 
categorii de specialişti 
din cadrul DMPDC, 
având ca scop 
preluarea bunelor 
practici, în Direcţiile de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Familiei din 
unele raioane ale 
republicii.

organizate - 2
Număr de participanţi -
20

a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020

1.16. Organizarea 
stagiilor de practică 
pentru studenții din 
colegii și instituțiile 
superioare de 
învățământ.

1.16.1. Asigurarea 
colaborării cu mediul 
academic (universităţi, 
colegii) întru buna 
desfăşurare a practicii 
studenţilor în sistemul 
de protecţie a 
drepturilor copilului.

Număr de întâlniri, 
ședințe de lucru – 7;
Număr de participanți -
21

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Neprezentarea sau 
întârzierea la ședințe;
2. Nerespectarea cerințelor 
DMPDC

L. Caciuc
SRFA

1.16.2. Perfectarea 
acordurilor de 
colaborare între 
instituţiile din mediul 
academic şi DMPDC 
în comun cu 
administraţia acestora.

Număr de 
contracte/acorduri 
perfectate, semnate –
15.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Nerespectarea 
responsabilităților din 
contracte, acorduri;
2. Expirarea termenelor 
acordurilor încheiate

DAJ,

1.16.3. Asigurarea Număr de ședințe de Fondul de retribuire 31.12.2020 1. Neprezentarea SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
la întrebări
3. Lipsa experienței, 
precum și necunoașterea 
unor subiecte abordate în 
discuție

1.17.4 Elaborarea și 
expedierea 
comunicatelor de 
presă și a invitaților de 
presă referitor la 
evenimentele pe care 
le desfășoară 
DMPDC.

Număr de comunicate 
de presă - 5
Număr de invitații de 
presă - 5

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.03.2020

30.11.2020

1. Date statistice minime
2. Informații complexe, care 
pot denatura mesajul
3. Adrese electronice 
nevalide
4. Probleme tehnice ce țin 
de rețeaua de internet
5. Lipsa unor informații 
importante în invitații (data, 
ora, locul desfășurării 
evenimentului)

SMSS

1.17.5 Elaborarea 
pliantelor informative 
pentru publicul larg și 
publicarea pe site-ul 
DMPDC și rețelele de 
socializare.

Număr de pliante 
informative - 2

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.05.2020

31.12.2020

1. Programe de design 
complexe
2. Lipsa resurselor 
financiare pentru editarea 
pliantelor

SMSS

1.17.6 Crearea info-
graficelor în scopul 
facilitării transmiterii 
mesajelor pe rețelele 
de socializare.

Număr de info-grafice 
create - 3

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

29.02.2020
30.06.2020
30.09.2020

1.Programe de design 
complexe

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Promovarea culturii 
respectării drepturilor 
copilului prin activități 
de sensibilizare și 
informare.

Număr de campanii – 4
Număr de participanți –
minim 750
Număr de materiale 
elaborate - 6
Număr de activități 
organizate minim 10 
activități.
Plan de acțiuni elaborat

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa resurselor 
financiare pentru editarea 
materialelor 
2. Impact redus în 
asimilarea mesajului de 
către opinia publică
3. Incapacitatea 
beneficiarilor de a se 
implica în activități
4. Refuzul specialiștilor de 
a promova mesajele 
campaniei
5. Refuzul partenerilor de a 
se implica în organizarea 
campaniei
6.Număr limitat de 
beneficiari.

SRFA, SMSS

Obiectivul nr. II: CONTRIBUIREA LA ASIGURAREA CONDIȚIILOR NECESARE  
PENTRU CREȘTEREA ȘI EDUCAȚIA COPILULUI ÎN MEDIUL FAMILIAL 

2.1. Acţiuni de 
responsabilizare a 
părinţilor în vederea 
onorării obligaţiilor 
părinteşti de 
asigurare a 
respectării drepturilor 
copilului

2.1.1 Participarea în 
calitate de intervenient 
accesoriu la 
examinarea judiciară a 
acțiunilor înaintate de 
unul din părinți privind:
- decăderea din 

drepturi asupra 

Număr de
procese/ședințe la 
care a participat –
220/400

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 - Neatragerea de către 
instanța de judecată a 
autorității tutelare în calitate 
de intervenient accesoriu. 
- Aplicarea incorectă prin 
prisma aspectul 
competenței teritoriale a 
regulilor normative ce țin de 

DAJ, 
DPDC de 
sector
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
la întrebări
3. Lipsa experienței, 
precum și necunoașterea 
unor subiecte abordate în 
discuție

1.17.4 Elaborarea și 
expedierea 
comunicatelor de 
presă și a invitaților de 
presă referitor la 
evenimentele pe care 
le desfășoară 
DMPDC.

Număr de comunicate 
de presă - 5
Număr de invitații de 
presă - 5

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.03.2020

30.11.2020

1. Date statistice minime
2. Informații complexe, care 
pot denatura mesajul
3. Adrese electronice 
nevalide
4. Probleme tehnice ce țin 
de rețeaua de internet
5. Lipsa unor informații 
importante în invitații (data, 
ora, locul desfășurării 
evenimentului)

SMSS

1.17.5 Elaborarea 
pliantelor informative 
pentru publicul larg și 
publicarea pe site-ul 
DMPDC și rețelele de 
socializare.

Număr de pliante 
informative - 2

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.05.2020

31.12.2020

1. Programe de design 
complexe
2. Lipsa resurselor 
financiare pentru editarea 
pliantelor

SMSS

1.17.6 Crearea info-
graficelor în scopul 
facilitării transmiterii 
mesajelor pe rețelele 
de socializare.

Număr de info-grafice 
create - 3

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

29.02.2020
30.06.2020
30.09.2020

1.Programe de design 
complexe

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
copilului/încasare
a pensiei de 
întreţinere de la 
părintele decăzut 
din drepturi 
părintești;

atragerea autorității tutelare 
în calitate de intervenient 
accesoriu

2.2 Lucru cu familia 
biologică/ extinsă a 
copilului

2.2.1. Evaluarea 
situației copiilor nou-
născuţi cu risc de 
abandon / refuz în 
maternităţile din mun. 
Chişinău. 

Număr de vizite - 15
Număr de cazuri 
asistate - 5

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Reticența lucrătorilor 
medicali și a mamelor 

SRFA

2.2.2 Consilierea 
părinților copilului şi 
după necesitate 
realizarea discuțiilor cu  
familia extinsă în
scopul prevenirii 
separării copilului de 
familie.

Număr de părinți 
consiliați – 5.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1.Refuzul mamelor de a 
colabora

SRFA, DPDC 
de sector

2.2.3 Referirea 
cazurilor la serviciile 
disponibile din 
comunitate, interpelări 
telefonice.

Număr cazuri referite  -
20.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa/insuficiența serviciilor 
comunitare

SRFA, 
DPDC de
sector
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
2.2.4. Organizarea 
/participarea la 
şedinţele Echipei 
multidisciplinare.

Număr de ședințe ale 
echipei 
multidisciplinare la 
care a participat – 45

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 - Refuzul întemeiat de a 
examina demersul.

DAJ, 
DPDC de 
sector

2.3. Colaborarea cu 
organele de drept și 
alte instituții 
relevante.

2.3.1 Perfectarea  și 
înaintarea adresărilor 
privind neîndeplinirea 
de către părinți a 
obligației de educație 
și întreținere a
copilului în vederea 
tragerii la răspundere 
juridică a acestora;

Număr de adresări, 
demersuri efectuate –
250

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Ne examinarea 
propunerilor înaintate de 
către organele abilitate.

DAJ,
DPDC de 
sector

2.4. Activități 
îndreptate spre 
protejarea drepturilor 
şi intereselor copiilor 
aflaţi în dificultate/ 
copiilor aflați în 
situație de 
risc/separați de 
părinți, în 
conformitate cu 
legislația în vigoare

2.4.1. Instrumentarea 
dosarelor copiilor ai 
căror părinți au inițiat 
acțiuni judiciare cu 
privire la: 
- desfacerea căsătoriei 
și stabilirea domiciliului 
copilului;
- permisiunea plecării 
copilului peste 
hotarele țării fără 
acordul celuilalt 
părinte;

Număr de dosare 
instrumentate, număr 
de procese/ședințe 
judiciare la care a 
participat – 500/1000

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 - Dubii la colectarea 
probatoriului 
(neprezentarea din partea 
părinților a actelor 
necesare pentru 
examinarea acțiunii, lipsa 
accesului la date cu 
caracter personal necesare 
pentru respectarea 
drepturilor copilului).

DAJ, 
DPDC de 
sector
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
copilului/încasare
a pensiei de 
întreţinere de la 
părintele decăzut 
din drepturi 
părintești;

atragerea autorității tutelare 
în calitate de intervenient 
accesoriu

2.2 Lucru cu familia 
biologică/ extinsă a 
copilului

2.2.1. Evaluarea 
situației copiilor nou-
născuţi cu risc de 
abandon / refuz în 
maternităţile din mun. 
Chişinău. 

Număr de vizite - 15
Număr de cazuri 
asistate - 5

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Reticența lucrătorilor 
medicali și a mamelor 

SRFA

2.2.2 Consilierea 
părinților copilului şi 
după necesitate 
realizarea discuțiilor cu  
familia extinsă în
scopul prevenirii 
separării copilului de 
familie.

Număr de părinți 
consiliați – 5.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1.Refuzul mamelor de a 
colabora

SRFA, DPDC 
de sector

2.2.3 Referirea 
cazurilor la serviciile 
disponibile din 
comunitate, interpelări 
telefonice.

Număr cazuri referite  -
20.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa/insuficiența serviciilor 
comunitare

SRFA, 
DPDC de
sector



36 | Planul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului 36

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
- restabilirea în 
drepturi părintești;
- înlăturarea 
obstacolelor în 
comunicarea cu 
părintele care 
locuiește separat;
- etc.
2.4.2. Înaintarea 
cererilor de chemare 
în judecată în 
interesele copiilor aflați 
în situații de risc/a 
copiilor separați de 
părinți.

Număr de acțiuni 
înaintate – 50/100

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 - Insuficiența bazei 
probatorii.

DAJ, DPDC 
de sector

2.4.3. Întocmire şi 
prezentarea avizelor-
concluzii în procesele 
civile examinate în 
instanţele 
judecătoreşti.

Număr  de avize-
concluzii întocmite și 
prezentate în 
instanțele 
judecătorești - 1000

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Tergiversarea prezentării 
avizelor-concluzii sau 
neprezentarea lor.

DAJ, DPDC 
de sector

2.4.4. Efectuarea 
vizitelor la domiciliul 
copiilor aflaţi în 
dificultate.

Număr de vizite
efectuate la domiciliu, 
procese-verbale (note 
informative) perfectate 
- 500

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Refuzul părinților de a 
permite accesul în 
domiciliu.

DAJ,  DPDC 
de sector

2.4.5. Înaintarea Număr de propuneri Fondul de retribuire 31.12.2020 Insuficienta argumentelor. DAJ
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
propunerilor privind 
modificarea legislației 
în vigoare.

înaintate - 15 a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

2.5. Comunicarea și 
inter-relaționarea 
copiilor în 
conformitate cu 
principiile echității de 
gen.

2.5.1 Informarea 
cadrelor didactice în 
vederea prevenirii, 
identificării și acordării 
sprijinului părților 
implicate în 
eventualele cazuri de 
discriminare de gen.

Număr de instruiri – 4
Număr de participanți  -
120
Număr de parteneri 
identificați pentru 
realizarea unor 
acțiuni/activități 
planificate

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Planificarea de către 
pedagogi a acțiunilor fără o 
analiză SWOT. 
Lipsa angajaților la instruiri.
Incapacitatea de 
identificare a riscurilor.
Imposibilitatea partenerilor 
de a contribui operativ la 
realizarea unor 
acțiuni/activități

SMSS,
DPDC de 
sector

2.5.2. Realizarea 
activităților 
extrașcolare favorabile 
dezvoltării echitabile a 
genurilor.

Număr de activități 
proiectate /  realizate -
15/18
Număr de participanți -
500
Număr de parteneri 
identificați pentru 
realizarea unor 
acțiuni/activități 
planificate - 000

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Incapacitatea unor 
pedagogi de a planifica 
activități conform 
obiectivelor stabilite de 
către entitate.
Incapacitatea de 
identificare a riscurilor.
Imposibilitatea partenerilor 
de a contribui operativ la 
realizarea unor 
acțiuni/activități

SMSS,
DPDC de 
sector

2.6 Promovarea 
2.6.1. Organizarea 
Concursului municipal 

Număr de participanți –
90

Fondul de retribuire 
a personalului 

29.02.2020 Depășirea termenului de  
depunere a ofertei de 

SMSS, 
DPDC de 
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
- restabilirea în 
drepturi părintești;
- înlăturarea 
obstacolelor în 
comunicarea cu 
părintele care 
locuiește separat;
- etc.
2.4.2. Înaintarea 
cererilor de chemare 
în judecată în 
interesele copiilor aflați 
în situații de risc/a 
copiilor separați de 
părinți.

Număr de acțiuni 
înaintate – 50/100

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 - Insuficiența bazei 
probatorii.

DAJ, DPDC 
de sector

2.4.3. Întocmire şi 
prezentarea avizelor-
concluzii în procesele 
civile examinate în 
instanţele 
judecătoreşti.

Număr  de avize-
concluzii întocmite și 
prezentate în 
instanțele 
judecătorești - 1000

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Tergiversarea prezentării 
avizelor-concluzii sau 
neprezentarea lor.

DAJ, DPDC 
de sector

2.4.4. Efectuarea 
vizitelor la domiciliul 
copiilor aflaţi în 
dificultate.

Număr de vizite
efectuate la domiciliu, 
procese-verbale (note 
informative) perfectate 
- 500

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Refuzul părinților de a 
permite accesul în 
domiciliu.

DAJ,  DPDC 
de sector

2.4.5. Înaintarea Număr de propuneri Fondul de retribuire 31.12.2020 Insuficienta argumentelor. DAJ
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
valorilor familiei de creație plastică, 

literară și teatrală cu 
genericul „Sunt 
important, nu mă 
ignora!”.

DMPDC, surse 
destinate conform 
actelor normative

participare sector

2.6.2. Organizarea 
Galei Laureaţilor 
Concursului Municipal 
„Sunt important, nu mă 
ignora”, Ediţia a I-a.

Număr de participanți -
50

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

10 000 lei fondul de 
premiere

31.03.2020 Riscuri asociate cu bugetul L. Caciuc
SMSS

2.6.3. Organizarea 
sărbătorii municipale 
„Ziua internațională a 
familiei”.

Număr de participanți -
200

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

22 000 lei

31.05.2020 Lipsa resurselor financiare. SMSS, 
DPDC de 
sector

2.6.4. Organizarea 
Concursului municipal 
de artă plastică, 
interpretare poetică și 
muzicală cu genericul 
„Copilărie, zâmbet și 
culoare”, Ediţia a I-a.  

Număr de participanți -
80

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.05.2020 Depășirea termenului de 
prezentare a lucrărilor.

SMSS, 
DPDC de 
sector

2.6.5. Organizarea Număr de participanți - Fondul de retribuire 30.06.2020 Insuficiența resurselor SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Galei Laureaţilor 
Concursului Municipal 
„Copilărie, zâmbet și 
culoare”,  Ediţia a I-a.

100 a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

3 000 lei

financiare.

2.6.6. Organizarea 
sărbătorii municipale 
„Ziua internațională a 
copilului”.

Număr de participanți -
200

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

6 000 lei

30.06.2020 Interes scăzut a ONG urilor 
față de organizarea 
activității.

SMSS, 
DPDC de 
sector

2.6.7 Organizarea 
activităților în contextul 
Zilei Internaționale a 
Persoanelor cu 
Dizabilități.

Număr de activități 
organizate - 1
Număr de participanți -
18

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa participanților la 
activități.
2. Activități desfășurate în 
zilele de odihnă.

SMSS

2.6.8 Publicarea 
articolelor, informaţiilor 
utile pe pagina 
copilului şi pagina 
părintelui pe site-ul 
DMPDC

Număr de 
articole/postări - 6

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020
1. Neprezentarea sau 
prezentarea întârziată a 
materialelor / informaţiilor 
de către specialiştii de 
ramură sau din subdiviziuni

SMSS

2.7. Asigurarea 
protecţiei copilului 
prin adopţie.

2.7.1. Organizarea și 
realizarea seminarelor 
de instruire a 
solicitanţilor la adopţie 

Număr de instruiri 
organizate – 8
Număr de solicitanți 
instruiți - 50

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 

31.12.2020 1. Indisponibilitatea 
formatorilor şi/ sau a 
solicitanţilor la adopţie.

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
valorilor familiei de creație plastică, 

literară și teatrală cu 
genericul „Sunt 
important, nu mă 
ignora!”.

DMPDC, surse 
destinate conform 
actelor normative

participare sector

2.6.2. Organizarea 
Galei Laureaţilor 
Concursului Municipal 
„Sunt important, nu mă 
ignora”, Ediţia a I-a.

Număr de participanți -
50

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

10 000 lei fondul de 
premiere

31.03.2020 Riscuri asociate cu bugetul L. Caciuc
SMSS

2.6.3. Organizarea 
sărbătorii municipale 
„Ziua internațională a 
familiei”.

Număr de participanți -
200

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

22 000 lei

31.05.2020 Lipsa resurselor financiare. SMSS, 
DPDC de 
sector

2.6.4. Organizarea 
Concursului municipal 
de artă plastică, 
interpretare poetică și 
muzicală cu genericul 
„Copilărie, zâmbet și 
culoare”, Ediţia a I-a.  

Număr de participanți -
80

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.05.2020 Depășirea termenului de 
prezentare a lucrărilor.

SMSS, 
DPDC de 
sector

2.6.5. Organizarea Număr de participanți - Fondul de retribuire 30.06.2020 Insuficiența resurselor SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
în vederea instituirii 
adopţiilor.

actelor normative

2.7.2 Organizarea 
şedinţelor Comisiei 
specializate în 
domeniul adopţiei din 
cadrul DMPDC.

Cel puţin 12 şedinţe Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa cvorumului la 
şedinţă.
2. Lipsa chestiunilor care 
necesită a fi examinate din 
motivul lipsei copiilor cu 
statut adoptabil.
3. Luarea unei decizii 
incorecte de potrivire  a 
copilului cu solicitanții la 
adopție în cadrul Comisiei 
specializate în adopție.

SRFA 

2.7.3 Perfectarea 
deciziilor Comisiei 
specializate în 
domeniul adopţiei din 
cadrul DMPDC şi a 
proceselor-verbale ale 
şedinţelor Comisiei.

Număr de decizii, 
procese-verbale 
elaborate şi aprobate 
de şeful DMPDC.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 SRFA 

2.7.4 Organizarea 
şedinţelor Grupului de 
lucru privind potrivirea 
copiilor adoptabili cu 
solicitanţii la adopţie şi 
elaborarea ordinii de 
zi, şi a proceselor 
verbale a şedinţelor.

Număr de şedinţe 
realizate – 6

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Incompatibilitatea dintre 
copil și solicitantul la 
adopție ce ar putea cauza 
reîntoarcerea copilului în 
sistemul de protecție

SRFA 

2.7.5 Perfectarea 
avizelor privind 
încuviinţarea adopţiei 
copiilor, transmiterea 
lor Autorităţii Centrale 

Număr de avize 
perfectate şi transmise 
MSMPS - 10
Număr de şedinţe de 
judecată - 10

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa cauzelor de 
încuviinţare a adopţiilor în 
Instanţa de Judecată.

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
şi participarea în 
şedinţele de judecată.
2.7.6 Desfăşurarea 
şedinţelor cu 
participarea 
specialiştilor în 
tutelă/curatelă, 
responsabili de 
domeniul adopţiei, din 
cadrul DPDC de 
sectoare la DMPDC în 
vederea acordării 
asistenţei metodice.

1 şedinţă Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa/insuficiența 
specialiştilor în domeniul  
adopţiei.

SRFA,
DPDC de 
sector

2.7.7 Recepţionarea 
dosarelor şi eliberarea 
atestatelor de 
adoptator solicitanţilor 
din mun. Chişinău.

Număr de dosare 
recepţionate/număr de 
atestate eliberate – 20

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa solicitărilor de 
eliberare a atestatelor

SRFA

2.7.8 Recepţionarea 
dosarelor solicitanţilor 
la adopţie naţională 
din alte localităţi ale 
Republicii Moldova şi  
înregistrarea lor la 
DMPDC.

Număr de dosare 
recepţionate - 000

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa solicitărilor de 
înregistrare a dosarelor

SRFA 

2.7.9 Recepţionarea, 
păstrarea şi evidenţa 

Număr de dosare 
recepţionate/Număr de 

Fondul de retribuire 
a personalului 

31.12.2020 Lipsa copiilor cu statut 
adoptabil

SRFA 
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
în vederea instituirii 
adopţiilor.

actelor normative

2.7.2 Organizarea 
şedinţelor Comisiei 
specializate în 
domeniul adopţiei din 
cadrul DMPDC.

Cel puţin 12 şedinţe Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa cvorumului la 
şedinţă.
2. Lipsa chestiunilor care 
necesită a fi examinate din 
motivul lipsei copiilor cu 
statut adoptabil.
3. Luarea unei decizii 
incorecte de potrivire  a 
copilului cu solicitanții la 
adopție în cadrul Comisiei 
specializate în adopție.

SRFA 

2.7.3 Perfectarea 
deciziilor Comisiei 
specializate în 
domeniul adopţiei din 
cadrul DMPDC şi a 
proceselor-verbale ale 
şedinţelor Comisiei.

Număr de decizii, 
procese-verbale 
elaborate şi aprobate 
de şeful DMPDC.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 SRFA 

2.7.4 Organizarea 
şedinţelor Grupului de 
lucru privind potrivirea 
copiilor adoptabili cu 
solicitanţii la adopţie şi 
elaborarea ordinii de 
zi, şi a proceselor 
verbale a şedinţelor.

Număr de şedinţe 
realizate – 6

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Incompatibilitatea dintre 
copil și solicitantul la 
adopție ce ar putea cauza 
reîntoarcerea copilului în 
sistemul de protecție

SRFA 

2.7.5 Perfectarea 
avizelor privind 
încuviinţarea adopţiei 
copiilor, transmiterea 
lor Autorităţii Centrale 

Număr de avize 
perfectate şi transmise 
MSMPS - 10
Număr de şedinţe de 
judecată - 10

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa cauzelor de 
încuviinţare a adopţiilor în 
Instanţa de Judecată.

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
dosarelor copiilor 
adoptabili şi 
transmiterea 
informaţiei autorităţii 
centrale.

dispoziţii privind 
stabilirea statutului 
adoptabil transmise 
MSMPS – 10

DMPDC, surse 
destinate conform 
actelor normative

2.7.10 Evaluarea 
dosarelor copiilor cu 
statut adoptabil şi a 
solicitanţilor la adopţie 
în vederea completării 
lor cu actele necesare 
conform legislaţiei în 
vigoare.

Număr de dosare 
evaluate – 10

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa copiilor cu statut 
adoptabil sau a solicitanţilor 
la adopţie

SRFA 

2.7.11 Evaluarea 
dosarelor copiilor din 
cadrul DPDC sectorul 
Râşcani, DPDC 
sectorul Ciocana, a 
căror statut adoptabil 
este în proces de 
stabilire.

Raport elaborat și 
prezentat.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 Lipsa dosarelor copiilor a 
căror statut adoptabil 
urmează să fie stabilit

SRFA 

2.7.12 Evaluarea 
dosarelor copiilor din 
cadrul DPDC sectorul 
Botanica, DPDC 
sectorul Buiucani, 
DPDC sectorul Centru 

Raport elaborat și 
prezentat.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa dosarelor copiilor a 
căror statut adoptabil 
urmează să fie stabilit.

SRFA,
DPDC de 
sector
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
a căror statut adoptabil 
este în proces de 
stabilire.
2.7.13 Evaluarea 
dosarelor copiilor cu 
statut de copil rămas 
temporar fără ocrotire 
părintească din toate 
serviciile.

Raport elaborat și 
prezentat – 5

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020
Botanica
Ciocana

31.12.2020
Râşcani 
Centru

Buiucani

1. Ne întreprinderea 
acţiunilor necesare 
pentru posibilitatea 
stabilirii statutului de copil 
rămas fără ocrotire 
părintească.

2. Lipsa cooperării între 
autorităţile tutelare locale 
şi cele de resort, conform 
prevederilor legislaţiei.

SRFA

2.8 Acțiuni de 
protecţie a copiilor cu 
statut adoptabil, aflaţi 
în proces de 
potrivire, încredinţare 
sau adoptaţi.

2.8.1Recepţionarea şi 
sistematizarea 
rapoartelor de 
monitorizare a copiilor 
aflaţi în perioada de 
încredinţare în 
vederea adopţiei, 
întocmite de 
specialiştii DPDC de 
sectoare sau DASPF 
din raioane.

Număr de rapoarte 
recepţionate - 5

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Indisponibilitatea 
adoptatorilor de a fi 
monitorizaţi la domiciliu.

SRFA 

2.8.2 Recepţionarea, 
sistematizarea şi 
transmiterea MSMPS 

Număr de rapoarte 
recepţionate - 5

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

31.12.2020 Indisponibilitatea 
adoptatorilor de a fi 
monitorizaţi la domiciliu

SRFA 
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
dosarelor copiilor 
adoptabili şi 
transmiterea 
informaţiei autorităţii 
centrale.

dispoziţii privind 
stabilirea statutului 
adoptabil transmise 
MSMPS – 10

DMPDC, surse 
destinate conform 
actelor normative

2.7.10 Evaluarea 
dosarelor copiilor cu 
statut adoptabil şi a 
solicitanţilor la adopţie 
în vederea completării 
lor cu actele necesare 
conform legislaţiei în 
vigoare.

Număr de dosare 
evaluate – 10

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa copiilor cu statut 
adoptabil sau a solicitanţilor 
la adopţie

SRFA 

2.7.11 Evaluarea 
dosarelor copiilor din 
cadrul DPDC sectorul 
Râşcani, DPDC 
sectorul Ciocana, a 
căror statut adoptabil 
este în proces de 
stabilire.

Raport elaborat și 
prezentat.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 Lipsa dosarelor copiilor a 
căror statut adoptabil 
urmează să fie stabilit

SRFA 

2.7.12 Evaluarea 
dosarelor copiilor din 
cadrul DPDC sectorul 
Botanica, DPDC 
sectorul Buiucani, 
DPDC sectorul Centru 

Raport elaborat și 
prezentat.

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa dosarelor copiilor a 
căror statut adoptabil 
urmează să fie stabilit.

SRFA,
DPDC de 
sector
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
a rapoartelor de 
monitorizare a copiilor 
adoptaţi în perioada 
post-adopţie, întocmite 
de specialiştii DPDC 
de sectoare.

destinate conform 
actelor normative

2.8.3 Emiterea 
dispozițiilor cu privire 
la stabilirea 
indemnizaţiilor lunare 
pentru copiii adoptaţi.

Număr de dispoziții 
emise şi prezentate la 
contabilitate DMPDC -
5

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 La necesitate SRFA 

Obiectivul nr. III: REDUCEREA CONTINUĂ A NUMĂRULUI DE COPII AFLAȚI ÎN ÎNGRIJIRE REZIDENȚIALĂ 
3.1 Conlucrarea cu 
reprezentanţii legali 
ai copiilor/asistenţii 
parentali 
profesionişti/special
iştii din sistemul 
municipal de 
protecţie a copilului 
în vederea 
diminuării proporţiei 
traumatizării 
psihologice a 
copiilor aflaţi în 
dificultate.

3.1.1 Evaluarea 
psihologică primară și 
oferirea  serviciilor de 
suport/consiliere 
psihologică  a copiilor 
care beneficiază de o 
măsură de protecție.

Numărul  de copii 
evaluaţi/consiliaţi - 7

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Intervenirea unor 
circumstanțe imprevizibile 
ce pot influența 
desfășurarea ședințelor în 
timpul planificat

SRFA

3.1.2 
Consultarea/consilierea 
părinţilor/altor 
reprezentanți legali a 
copiilor care beneficiază 
de o măsură de 
protecție pentru a-i
pregăti a fi co-terapeuți 

Numărul de persoane 
consiliate - 10

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Tergiversarea prezentării la 
ședințe din cauza 
programului de lucru al 
beneficiarilor

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
în procesul de 
recuperare și integrare a 
copiilor.
3.1.3 Evaluarea 
psihologică a asistenților 
parentală profesioniști, 
părinților-educatori, 
solicitanților la adopție 
cu prezentarea 
ulterioară a raportului 
corespunzător;

Număr de persoane 
evaluate - 12
Număr de rapoarte 
perfectate/prezentate -
12.

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Posibile greutăți în 
sincronizarea timpului de 
prezentare la ședințe

SRFA

3.2 Consolidarea 
serviciilor de tip 
familial.

3.2.1. Oferirea 
suportului informaţional 
despre serviciile 
existente familiilor în 
dificultate, cu risc de 
separare a copilului de 
familie.

Număr de persoane 
primite în audienţă –
3319
Număr de materiale 
informaţionale 
distribuite – 15

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Informarea inadecvată 
sau insuficientă a 
cetăţenilor.
2. Depăşirea termenelor de 
examinare a petiţiilor / 
adresărilor.
3. Indisponibilitatea 
beneficiarilor de a conlucra 
cu autoritatea tutelară.

Specialiștii 
DMPDC

3.2.2. Oferirea 
consilierilor familiilor în 
dificultate în vederea 
asigurării accesului la 
serviciile disponibile din 
comunitate sau cele 
specializate în scopul 

Număr de familii 
asistate – 2421
Număr de cazuri referite 
- 961

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Distorsionarea 
informației.
2. Refuzul familiilor de a 
acumula pachetul de acte 
cu privire la oferirea/ 
acordarea anumitor 
servicii.

Specialiștii 
DMPDC
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
a rapoartelor de 
monitorizare a copiilor 
adoptaţi în perioada 
post-adopţie, întocmite 
de specialiştii DPDC 
de sectoare.

destinate conform 
actelor normative

2.8.3 Emiterea 
dispozițiilor cu privire 
la stabilirea 
indemnizaţiilor lunare 
pentru copiii adoptaţi.

Număr de dispoziții 
emise şi prezentate la 
contabilitate DMPDC -
5

Fondul de retribuire 
a personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 La necesitate SRFA 

Obiectivul nr. III: REDUCEREA CONTINUĂ A NUMĂRULUI DE COPII AFLAȚI ÎN ÎNGRIJIRE REZIDENȚIALĂ 
3.1 Conlucrarea cu 
reprezentanţii legali 
ai copiilor/asistenţii 
parentali 
profesionişti/special
iştii din sistemul 
municipal de 
protecţie a copilului 
în vederea 
diminuării proporţiei 
traumatizării 
psihologice a 
copiilor aflaţi în 
dificultate.

3.1.1 Evaluarea 
psihologică primară și 
oferirea  serviciilor de 
suport/consiliere 
psihologică  a copiilor 
care beneficiază de o 
măsură de protecție.

Numărul  de copii 
evaluaţi/consiliaţi - 7

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Intervenirea unor 
circumstanțe imprevizibile 
ce pot influența 
desfășurarea ședințelor în 
timpul planificat

SRFA

3.1.2 
Consultarea/consilierea 
părinţilor/altor 
reprezentanți legali a 
copiilor care beneficiază 
de o măsură de 
protecție pentru a-i
pregăti a fi co-terapeuți 

Numărul de persoane 
consiliate - 10

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Tergiversarea prezentării la 
ședințe din cauza 
programului de lucru al 
beneficiarilor

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
prevenirii separării 
copilului de mediul 
familial.

3. Neprezentarea în 
termen a actelor solicitate 
de specialişti.

3.2.3. Implementarea  
Serviciului „Sprijin 
pentru familiile cu copii”.

Număr de familii 
evaluate – 1603
Număr de copii – 3232
Număr de dosare -
1603

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Insuficienţa banilor 
alocaţi în buget pentru 
prestarea acestui serviciu.
2. Perfectarea necalitativă 
a dosarelor familiilor 
înaintate pentru acordarea 
asistenţei 

SRFA

3.2.4. Monitorizarea 
eficienței implementării 
Serviciului social 
comunitar.

Numărul de familii 
evaluate – 350
Număr de copii - 480

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1.Fluctuația cadrelor. 
2. Perfectarea necalitativă 
a dosarelor.

SRFA

3.2.5. Consolidarea 
capacităţilor 
profesionale ale APP în 
oferirea serviciilor de 
calitate copiilor din 
plasament.

Număr cursuri de 
formare inițială a 
solicitanților la funcția 
de APP - 2
Număr de ore de 
instruire continuă a 
APP - 30 ore
Număr de ședinţe a 
grupului de suport 
pentru APP – 12
Număr de copii potriviți 

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Imposibilitatea 
identificării formatorilor 
pentru necesitățile de 
instruire ale APP;
2. Insuficiența surselor 
financiare pentru achitarea 
formatorilor, procurarea 
rechizitelor, pauza de 
cafea, pauza de masă.

SRFA
SAP
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
cu APP - 36

3.2.6 Evaluarea 
Serviciului social „Casa 
Comunitară” pentru copii 
cu dizabilităţi severe.

Raport perfectat Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 Intervenirea unor 
circumstanțe imprevizibile SRFA, SAP

3.2.7 Evaluarea calităţii 
serviciilor prestate:
CCCT
Echipa Mobilă
Atenţie
Casa Speranţei
Start

Evaluarea organizată

Raport perfectat

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Intervenirea unor 
circumstanțe imprevizibile SRFA, SAP

3.2.8. Monitorizarea şi 
supervizarea eficacității 
Serviciului de Asistență 
parentală profesionistă.

Număr de APP 
supervizați – 50
Număr de copii 
monitorizați - 59
Număr de ședințe de 
revedere a planurilor de 
îngrijire – 95

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Insuficiența specialiștilor  
și a psihologului.
2. Lipsa mijlocului de 
transport.
3. Lipsa conlucrării dintre 
SAPP și APP.
4. Demisionarea APP 
înainte de revizuirea 
anuală.

SRFA, SAP

3.2.9. Revizuirea anuală 
a competenţelor 
profesionale ale APP.

Număr de asistenți 
parentali profesioniști 
evaluați – 33

Fondul de
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

31.12.2020 1. Lucru insuficient de 
pregătire a familiilor pentru 
preluarea copiilor 
2. Apariția impedimentelor 

SRFA, SAP
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
prevenirii separării 
copilului de mediul 
familial.

3. Neprezentarea în 
termen a actelor solicitate 
de specialişti.

3.2.3. Implementarea  
Serviciului „Sprijin 
pentru familiile cu copii”.

Număr de familii 
evaluate – 1603
Număr de copii – 3232
Număr de dosare -
1603

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Insuficienţa banilor 
alocaţi în buget pentru 
prestarea acestui serviciu.
2. Perfectarea necalitativă 
a dosarelor familiilor 
înaintate pentru acordarea 
asistenţei 

SRFA

3.2.4. Monitorizarea 
eficienței implementării 
Serviciului social 
comunitar.

Numărul de familii 
evaluate – 350
Număr de copii - 480

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1.Fluctuația cadrelor. 
2. Perfectarea necalitativă 
a dosarelor.

SRFA

3.2.5. Consolidarea 
capacităţilor 
profesionale ale APP în 
oferirea serviciilor de 
calitate copiilor din 
plasament.

Număr cursuri de 
formare inițială a 
solicitanților la funcția 
de APP - 2
Număr de ore de 
instruire continuă a 
APP - 30 ore
Număr de ședinţe a 
grupului de suport 
pentru APP – 12
Număr de copii potriviți 

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Imposibilitatea 
identificării formatorilor 
pentru necesitățile de 
instruire ale APP;
2. Insuficiența surselor 
financiare pentru achitarea 
formatorilor, procurarea 
rechizitelor, pauza de 
cafea, pauza de masă.

SRFA
SAP
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
destinate conform 
actelor normative

din partea familiei 
biologice/extinse sau 
adoptive de preluare a 
copilului.

3.2.10 Emiterea 
dispoziţiilor cu privire la 
plasarea în Serviciul de 
tutelă/curatelă a copiilor 
rămaşi temporar fără 
ocrotire 
părintească/rămaşi fără 
ocrotire părintească.

Numărul de dispoziţii 
emise - 000

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Depăşirea termenului de 
plasare în Serviciul de 
tutelă/curatelă, conform 
Codului Civil al Republicii 
Moldova art. 36 alin. (1).

SRFA

3.2.11 Evaluarea 
corectitudinii acordării 
abonamentelor pentru 
călătoria în transportul 
urban copiilor rămaşi 
fără ocrotire 
părintească,  copiilor 
rămaşi temporar fără 
ocrotire părintească şi  
copiilor din familii cu 
mulţi copii, de către 
specialiştii autorităţii 
tutelare din DPDC de 
sector.

Evaluare realizată, 
raport prezentat

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 1. Neprezentarea în 
termen a solicitărilor din 
partea DPDC de sector, 
Centrelor de plasament şi 
şcolilor internat.

SRFA

3.2.12 Evaluarea Evaluare realizată, Fondul de 30.06.2020 1. Depăşirea termenului de 
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
corectitudinii stabilirii şi 
plăţii indemnizaţiei 
zilnice pentru copiii din 
DPDC sect. Botanica. 

raport prezentat retribuire a 
personalului 

DMPDC, surse 
destinate conform 
actelor normative

31.10.2020
emitere a dispoziţiei de 
copil rămas temporar fără 
ocrotire părintească şi de 
copil rămas fără ocrotire 
părintească,  conform Legii 
Republicii Moldova nr. 140, 
art. 17.

SRFA

3.2.13 Acordarea 
abonamentelor de 
circulaţie în transportul 
public.

Circa 750 de 
abonamente acordate

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Neprezentarea în 
termen a solicitărilor din 
partea DPDC de sector, 
Centrelor de plasament şi 
şcolilor internat, conform 
deciziei Consiliului 
Municipal nr. 7/5 din 
29.11.2012.
2. Neprezentarea 
beneficiarilor pentru a 
ridica abonamentele 
oferite.

SRFA

3.2.14 Întâlnirea 
administrației DPDC de 
sector cu copiii rămași 
fără ocrotire părintească 
şi a copiilor rămași 
temporar fără ocrotire 
părintească, absolvenți 
ai cl. IX şi a XII-a cu 

Număr de copii prezenți
-14

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 1. Lipsa resurselor 
financiare pentru 
acordarea ajutorului 
financiar la absolvire
2. dificultăți tehnice, 
logistice în procesul de 
organizare a 
evenimentului.

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
destinate conform 
actelor normative

din partea familiei 
biologice/extinse sau 
adoptive de preluare a 
copilului.

3.2.10 Emiterea 
dispoziţiilor cu privire la 
plasarea în Serviciul de 
tutelă/curatelă a copiilor 
rămaşi temporar fără 
ocrotire 
părintească/rămaşi fără 
ocrotire părintească.

Numărul de dispoziţii 
emise - 000

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Depăşirea termenului de 
plasare în Serviciul de 
tutelă/curatelă, conform 
Codului Civil al Republicii 
Moldova art. 36 alin. (1).

SRFA

3.2.11 Evaluarea 
corectitudinii acordării 
abonamentelor pentru 
călătoria în transportul 
urban copiilor rămaşi 
fără ocrotire 
părintească,  copiilor 
rămaşi temporar fără 
ocrotire părintească şi  
copiilor din familii cu 
mulţi copii, de către 
specialiştii autorităţii 
tutelare din DPDC de 
sector.

Evaluare realizată, 
raport prezentat

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 1. Neprezentarea în 
termen a solicitărilor din 
partea DPDC de sector, 
Centrelor de plasament şi 
şcolilor internat.

SRFA

3.2.12 Evaluarea Evaluare realizată, Fondul de 30.06.2020 1. Depăşirea termenului de 
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
privire la posibilitatea 
orientării profesionale 
după absolvire.

3. Neprezentarea 
beneficiarilor la eveniment.

3.3 Protecţia 
copiilor aflaţi în 
instituţii rezidenţiale 
și reintegrați în 
familie.

3.3.1 Emiterea 
dispozițiilor de 
plasament planificat.

Număr de dispoziții 
emise - 44

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa locurilor 
disponibile în centrele din 
evidența DMPDC
2. Lipsa cadrelor

SRFA

3.3.2 Prelungirea 
termenului de
plasament.

Număr de dispoziții 
emise - 119

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Nerespectarea acțiunilor 
propuse în planul 
individualizat.

SRFA

3.3.3 Emiterea 
dispozițiilor de încetarea 
plasamentului.

Număr de dispoziții 
emise - 27

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa spațiului locativ 
2. Lipsa surselor financiare 
a părinților pentru 
întreținerea copilului
3. Probleme de ă a 
părinților.

SRFA

3.3.4. Evaluarea 
corectitudinii 
instrumentării corecte a 
dosarelor, stabilirii 
statutului de copil rămas 
temporar fără ocrotire 

Evaluarea - 30 dosare
Raport prezentat - 1

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 1. Depășirea termenului de 
stabilire a statutului de 
copil rămas fără ocrotire 
părintească, conform Legii 
Republicii Moldova nr. 140, 
art. 16 alin. (1).

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
părintească şi de copil 
rămas fără ocrotire 
părintească din toate 
serviciile de către 
specialiștii autorității 
tutelare:

• DPDC Râșcani;
3.3.5. Evaluarea 
corectitudinii 
instrumentării dosarelor 
copiilor din Centrele de 
plasament:

• Casa Concordia;
• CRAC;
• Curcubeul 

Speranței;
• Regina Pacis;
• Preafericitul 

Iosif;

Evaluare - 55 dosare
Raport prezentat - 4

Fondul de
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa unor 
acte/informații relevante în 
dosarul copilului
2. Fluctuația cadrelor din 
sistem 

SRFA

3.3.6 Evaluarea situaţiei 
copiilor din instituţiilor 
rezidenţiale, convocarea 
şedinţelor echipei 
multidisciplinare cu toate 
centrele de plasament 
statale – nestatale şi 

Evaluare - 167 de copii
Ședințe organizate - 4
Raport prezentat - 2

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 1. Lipsa cadrelor
2. Neprezentarea 
persoanei responsabile la 
ședință

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
privire la posibilitatea 
orientării profesionale 
după absolvire.

3. Neprezentarea 
beneficiarilor la eveniment.

3.3 Protecţia 
copiilor aflaţi în 
instituţii rezidenţiale 
și reintegrați în 
familie.

3.3.1 Emiterea 
dispozițiilor de 
plasament planificat.

Număr de dispoziții 
emise - 44

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa locurilor 
disponibile în centrele din 
evidența DMPDC
2. Lipsa cadrelor

SRFA

3.3.2 Prelungirea 
termenului de
plasament.

Număr de dispoziții 
emise - 119

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Nerespectarea acțiunilor 
propuse în planul 
individualizat.

SRFA

3.3.3 Emiterea 
dispozițiilor de încetarea 
plasamentului.

Număr de dispoziții 
emise - 27

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa spațiului locativ 
2. Lipsa surselor financiare 
a părinților pentru 
întreținerea copilului
3. Probleme de ă a 
părinților.

SRFA

3.3.4. Evaluarea 
corectitudinii 
instrumentării corecte a 
dosarelor, stabilirii 
statutului de copil rămas 
temporar fără ocrotire 

Evaluarea - 30 dosare
Raport prezentat - 1

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 1. Depășirea termenului de 
stabilire a statutului de 
copil rămas fără ocrotire 
părintească, conform Legii 
Republicii Moldova nr. 140, 
art. 16 alin. (1).

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
specialiştii DPDC de 
sector

3.3.7 Evaluarea situaţiei 
absolvenților instituţiilor 
rezidenţiale privind 
reintegrarea socio-
profesională.

Evaluare - 20 de 
absolvenți
Raport prezentat - 1

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.10.2020 1. Neîncadrarea în instituții 
de învățământ
2. Neprezentarea 
informației de către 
specialiștii responsabili
2. Lipsa monitorizării
absolvenților de către 
autoritatea tutelară locală

SRFA

3.4 Promovarea 
dezinstituționalizării 
copiilor

3.4.1 Întreprinderea 
măsurilor necesare în 
vederea 
dezinstituţionalizării, 
integrării şi incluziunii 
sociale a copiilor cu 
dizabilităţi.

Număr de şedinţe – 2
ședințe
Număr de
procese-verbale - 2

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 Intervenirea unor 
circumstanțe imprevizibile SRFA

3.4.2 Organizarea 
interviurilor/reportajelor 
cu specialiștii din cadrul 
DMPDC referitor la 
prevenirea 
instituționalizării copiilor 
și dezinstituționalizarea 

Număr de acțiuni 
organizate - 3

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Neprezentarea 
jurnaliștilor sau a 
specialiștilor la interviuri
2. Reticența sau refuzul 
specialiștilor de a răspunde 
la întrebări
3. Lipsa experienței, 

L. Caciuc
SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
lor. precum și necunoașterea 

unor subiecte abordate în 
discuție

3.5. Întreprinderea 
acțiunilor de 
incluziune a copiilor 
și tinerilor 
dezinstituționalizați 
în Centrele 
comunitare.

3.5.1 Organizarea 
ședințelor de 
lucru/instruire/planificare 
cu privire la eficiența 
acțiunilor privind 
incluziunea 
copiilor/tinerilor ieșiți din 
instituțiile rezidențiale în 
CCCT.

Număr de ședințe - 6
Număr de participanți –
160
Număr de procese-
verbale - 6

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Fluctuația cadrelor.
2. Insuficiența instruirii 
angajaților din CCCT 
privind impactul 
instituționalizării asupra 
copilului și lucrul cu copiii 
ieșiți din sistemul 
rezidențial de protecție

SMSS, DPDC 
de sector

3.5.2 Organizarea orelor 
publice/ activităților de 
totalizare în cadrul 
cercurilor pe interese din 
CCCT în scopul atragerii 
copiilor/ tinerilor ieșiți din 
instituțiile rezidențiale în 
activitățile centrelor și a 
cercurilor/secțiilor pe 
interese.

Număr de activități – 32
Număr de copii 
dezinstituționalizați 
prezenți la activități  –
620
Număr de copii înscriși -
600

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Insuficienţă de cadre 
didactice, materiale, 
rechizite.
2. Realizarea activităților 
neatractive pentru copii.
3. Lipsa psihologilor în 
CCCT 

SMSS, DPDC 
de sector

Obiectivul nr. IV:  ASIGURAREA PROTECŢIEI COPIILOR ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞI A CELOR SEPARAŢI DE PĂRINŢI 
4.1. Informarea şi 
sensibilizarea 
opiniei publice 
privind problemele 

4.1.1. Conlucrarea cu 
diverse organizaţii în 
vederea participării în 
cadrul proiectelor 

Număr de acorduri, 
memorandumuri 
încheiate /revizuite - 11

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

31.12.2020 Expirarea termenului de 
valabilitate a unor acte;
Nerespectarea 
responsabilităților 

SMSS, DPDC 
de sector
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
specialiştii DPDC de 
sector

3.3.7 Evaluarea situaţiei 
absolvenților instituţiilor 
rezidenţiale privind 
reintegrarea socio-
profesională.

Evaluare - 20 de 
absolvenți
Raport prezentat - 1

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.10.2020 1. Neîncadrarea în instituții 
de învățământ
2. Neprezentarea 
informației de către 
specialiștii responsabili
2. Lipsa monitorizării
absolvenților de către 
autoritatea tutelară locală

SRFA

3.4 Promovarea 
dezinstituționalizării 
copiilor

3.4.1 Întreprinderea 
măsurilor necesare în 
vederea 
dezinstituţionalizării, 
integrării şi incluziunii 
sociale a copiilor cu 
dizabilităţi.

Număr de şedinţe – 2
ședințe
Număr de
procese-verbale - 2

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 Intervenirea unor 
circumstanțe imprevizibile SRFA

3.4.2 Organizarea 
interviurilor/reportajelor 
cu specialiștii din cadrul 
DMPDC referitor la 
prevenirea 
instituționalizării copiilor 
și dezinstituționalizarea 

Număr de acțiuni 
organizate - 3

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Neprezentarea 
jurnaliștilor sau a 
specialiștilor la interviuri
2. Reticența sau refuzul 
specialiștilor de a răspunde 
la întrebări
3. Lipsa experienței, 

L. Caciuc
SMSS



54 | Planul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului 54

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
copiilor în situație 
de risc

sociale destinate 
grupurilor de beneficiari 
ai Direcţiei.

destinate conform 
actelor normative

asumate.

4.1.2. Specializarea 
Centrelor Comunitare 
pentru Copii şi Tineri în 
prestarea serviciilor 
destinate copiilor aflaţi 
în situaţiei de risc şi 
copiilor separaţi de 
părinţi conform 
Raportului de evaluare a 
eficienței și eficacității 
DMPDC.

Număr de ședințe de 
lucru - 5

Fondul de 
retribuire a

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Neprezentarea le ședințe;
Reticența/refuzul de a 
efectua careva schimbări 
în activitate.

SMSS, DPDC 
de sector

4.1.3. Publicarea 
articolelor, informaţiilor 
utile pe site-ul DMPDC
și pe rețelele de 
socializare.

Număr de articole 
publicate pe site – 134
Număr de postări 
publicate pe rețelele de 
socializare – 415

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Absența specialistului 
responsabil de scrierea 
articolelor de la serviciu
2.  Probleme tehnice ce 
țin de rețeaua de internet
3.  Temele abordate nu 
prezintă interes pentru 
societate

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
4.1.4. Organizarea 
campaniilor on-line de 
sensibilizare şi 
informare a societăţii 
despre problemele 
copiilor în situaţie de 
risc, de promovare în 
societatea a culturii 
respectării drepturilor 
copilului şi a serviciilor 
de tip familial.  

Număr de campanii 
organizate - 2
Număr de materiale 
elaborate - 4

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.03.2020

31.10.2020

1. Interes scăzut față de 
tematica campaniilor
2. Lipsa tehnicii care ar 
permite vizualizarea 
mesajelor
3. Lipsa rețelei de internet 

SMSS

4.2 Acțiuni de 
protecție a copiilor 
aflați în situație de 
risc și a celor 
separați de părinți.

4.2.1 Identificarea 
copiilor aflaţi în situaţie 
de risc, luaţi la evidenţă 
conform art.8 al Legii 
140/2013.

Număr de copii luaţi în 
evidenţă - 251

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 1. Neconfirmarea 
sesizării;
2. Indicarea adreselor și a 
informației eronate în 
sesizările/informațiile 
parvenite greșite

SRFA,
specialistul

4.2.2 Asigurarea calităţii 
serviciilor prestate de 
SAPP, CCTF.

Evaluarea SAPP şi 
CCTF
Raport perfectat - 2

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa transportului pentru 
deplasare în fiecare 
familie APP, CCTF.

SRFA, SAP

4.2.3 Raport privind 
înregistrarea sesizărilor 
conform Hotărârii de 
Guvern nr. 270 a

Număr de sesizări 
înregistrate - 744
Rapoarte elaborate - 14

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

31.12.2020 1. Parvenirea informației 
eronate sau incomplete
2. Admiterea 
erorilor/greșelilor comise 

SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
copiilor în situație 
de risc

sociale destinate 
grupurilor de beneficiari 
ai Direcţiei.

destinate conform 
actelor normative

asumate.

4.1.2. Specializarea 
Centrelor Comunitare 
pentru Copii şi Tineri în 
prestarea serviciilor 
destinate copiilor aflaţi 
în situaţiei de risc şi 
copiilor separaţi de 
părinţi conform 
Raportului de evaluare a 
eficienței și eficacității 
DMPDC.

Număr de ședințe de 
lucru - 5

Fondul de 
retribuire a

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Neprezentarea le ședințe;
Reticența/refuzul de a 
efectua careva schimbări 
în activitate.

SMSS, DPDC 
de sector

4.1.3. Publicarea 
articolelor, informaţiilor 
utile pe site-ul DMPDC
și pe rețelele de 
socializare.

Număr de articole 
publicate pe site – 134
Număr de postări 
publicate pe rețelele de 
socializare – 415

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Absența specialistului 
responsabil de scrierea 
articolelor de la serviciu
2.  Probleme tehnice ce 
țin de rețeaua de internet
3.  Temele abordate nu 
prezintă interes pentru 
societate

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
cazurilor copiilor victime 
şi potenţiale victime ale 
violenței, neglijării, 
exploatării şi traficului.

destinate conform 
actelor normative

în raportul perfectat 
3. Nerespectarea 
termenilor de prezentare 
a rapoartelor.

4.2.4 Înaintarea 
cererilor de chemare în 
judecată în interesele 
copiilor aflați în situație 
de risc și a celor 
separați de părinți.

Număr cererilor de 
chemare în judecată 
înaintate maxim - 150

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Tergiversarea 
neîntemeiată a înaintării 
cererilor

DAJ, DPDC 
de sector

4.2.5. Realizarea 
plasamentului de 
urgenţă şi planificat a 
copiilor în situaţii de risc.

Număr de dispoziţii de 
plasament emise – 70
Număr de copii plasați 
de urgență – 48
Număr de copii plasați 
planificat - 22

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Dificultăţi în stabilirea 
identităţii copilului 
depistat pe motivul lipsei 
actelor.
2. Conlucrarea ineficientă 
cu autorităţile tutelare 
locale, alte instituţii.
3. Insuficienţa serviciilor 
specializate, lipsa 
locurilor libere în serviciile 
de plasament.

N. Terteac 
C. Vlad 
Al. Doncenco
DPDC de 
sector

4.2.6. Conlucrarea cu 
alte autorităţi tutelare 
locale şi teritoriale, 
instituţii competente, în 
vederea luării deciziilor 
privind stabilirea formei 

Număr de cazuri 
referite / soluţionate în 
comun - 5

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Dificultăţi în stabilirea 
identităţii copilului 
depistat pe motivul lipsei 
actelor.
2. Conlucrarea ineficientă 
cu autorităţile tutelare 

N. Terteac 
SRFA 
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
de protecţie a copiilor 
din alte localităţi ale 
republicii, depistaţi pe 
teritoriul mun. Chişinău. 
Referirea cazurilor după 
competenţă legală / 
teritorială spre 
examinare şi acordarea 
asistenţei necesare. 

locale, alte instituţii.

Obiectivul nr. V:  DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE DESTINATE COPIILOR CU DIZABILITĂŢI  
ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ŞCOLARE ŞI INCLUZIUNII SOCIALE A ACESTORA 

5.1 Întreprinderea 
acţiunilor de 
conlucrare 
intersectorială cu 
diferite instituţii, în 
scopul protecţiei 
copiilor cu 
dizabilități.

5.1.1 Examinarea 
cazului în comun cu alţi 
actori sociali implicaţi în 
protecţia drepturilor 
copilului, în termenii 
prevăzuţi de legislaţie.

Număr de cazuri 
identificate/evaluate – 5

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020 1. Lipsa specialistului 
necesar din cadrul AMT 
sau BSC al IP, sau alţii.

Specialiștii 
SRFA

5.1.2 Participarea la 
şedinţele CPDC sector, 
comune.

Număr de şedinţe – 2
Număr de cazuri 
examinate – 2

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa organizării CPDC şi 
invitarea la şedinţe.

Specialiștii 
SRFA

5.1.3 Şedinţe ale echipei  
multidisciplinare în 
cadrul Serviciului social 
„Asistenţă Personală”.

Număr de  participări la 
şedinţele echipei 
multidisciplinare – 10

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

31.12.2020 Neprezentarea la ședințe 
a unor  membri ale 
echipei.

Specialiștii 
SRFA
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
cazurilor copiilor victime 
şi potenţiale victime ale 
violenței, neglijării, 
exploatării şi traficului.

destinate conform 
actelor normative

în raportul perfectat 
3. Nerespectarea 
termenilor de prezentare 
a rapoartelor.

4.2.4 Înaintarea 
cererilor de chemare în 
judecată în interesele 
copiilor aflați în situație 
de risc și a celor 
separați de părinți.

Număr cererilor de 
chemare în judecată 
înaintate maxim - 150

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Tergiversarea 
neîntemeiată a înaintării 
cererilor

DAJ, DPDC 
de sector

4.2.5. Realizarea 
plasamentului de 
urgenţă şi planificat a 
copiilor în situaţii de risc.

Număr de dispoziţii de 
plasament emise – 70
Număr de copii plasați 
de urgență – 48
Număr de copii plasați 
planificat - 22

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Dificultăţi în stabilirea 
identităţii copilului 
depistat pe motivul lipsei 
actelor.
2. Conlucrarea ineficientă 
cu autorităţile tutelare 
locale, alte instituţii.
3. Insuficienţa serviciilor 
specializate, lipsa 
locurilor libere în serviciile 
de plasament.

N. Terteac 
C. Vlad 
Al. Doncenco
DPDC de 
sector

4.2.6. Conlucrarea cu 
alte autorităţi tutelare 
locale şi teritoriale, 
instituţii competente, în 
vederea luării deciziilor 
privind stabilirea formei 

Număr de cazuri 
referite / soluţionate în 
comun - 5

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Dificultăţi în stabilirea 
identităţii copilului 
depistat pe motivul lipsei 
actelor.
2. Conlucrarea ineficientă 
cu autorităţile tutelare 

N. Terteac 
SRFA 
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
destinate conform 
actelor normative

5.2. Informarea 
beneficiarilor şi 
promovarea 
serviciilor destinate 
copiilor cu nevoi 
speciale şi familiilor 
lor.

5.2.1. Identificarea, 
asistența și 
monitorizarea familiilor 
cu unul/unicul sau ambii 
părinţi cu grad de 
dizabilitate în care cresc 
şi se educă copii aflaţi în 
situaţie de risc și a 
familiilor în care cresc şi 
se educă copii cu 
dizabilităţi.

Număr de părinți cu 
grad de dizabilitate -
213
Număr de copii cu grad 
de dizabilitate - 1430

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa conlucrării cu 
AMT.

SRFA, SAP

5.2.2. Oferirea 
suportului informaţional 
cetăţenilor care au copii 
cu grad de dizabilitate 
privind serviciile 
specializate ale DMPDC

Număr de persoane 
informate - 961

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Indisponibilitatea 
familiilor/beneficiarilor de 
a conlucra cu AT.
2. Cetăţenii nu vor fi 
receptivi la mesajele şi 
informaţiile oferite.
3. Refuzul copiilor / 
familiilor de a participa la 
activităţi.

SRFA, SAP

5.3 Incluziunea 
socială a 
copiilor/tinerilor cu 
dizabilități în 
activitățile 

5.3.1. Organizarea 
ședințelor de 
lucru/instruire/planificare 
cu privire la 
formele/metodele de 

Număr de ședințe -  2
Număr de participanți -
40

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 

30.06.2020
31.12.2020

Neprezentarea le ședințe;
Reticența/refuzul de a 
efectua careva schimbări 
în activitate.

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
Serviciilor sociale, 
Centrelor de zi 
specializate și a 
Centrelor 
comunitare pentru 
copii și tineri.

atragere a 
copiilor/tinerilor cu 
dizabilități în CCCT.

actelor normative

5.3.2. Organizarea 
activităţilor în CCCT cu 
ocazia Zilei mondiale a 
persoanelor cu 
dizabilităţi.

Număr de activităţi – 15
Număr de participanţi –
450

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Grad de accesibilitate 
redus pentru persoanele 
cu dizabilități în CCCT

SMSS, SRFA

Obiectivul nr. VI:  IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR INTERSECTORIALE MENITE SĂ DIMINUEZE  
FENOMENULUI DELINCVENŢEI JUVENILE 

6.1 Identificarea, 
evidența, asistența 
și monitorizarea 
cazurilor copiilor cu 
comportament 
delincvent sau 
deviant.

6.1.1 Asigurarea bunei 
funcţionări a Serviciului 
de Asistenţa Stradală.

Număr de razii efectuate 
– 48
Număr de copii 
identificați în stradă – 20
Număr de copii asistați 
în cadrul SAS – 30
Număr de vizite 
realizate de către copii 
în cadrul Serviciului –
600

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

1 685 600 lei

31.12.2020 1.În cadrul raziilor pot fi 
identificați copii sub 
influența drogurilor; copii 
cu TBC; scabie; ceea ce 
pune în pericol viața și 
sănătatea angajaților.
2. Lipsa/insuficiența 
informației despre copil 
împiedică determinarea 
obiectivă a necesităților 
copilului și  perfectarea 
formularelor de evaluare.
3. Fluxul mare de copii în 
perioada rece a anului 
determină lipsa condițiilor 
de spălare și de uscare a 

Specialistul /
Strechie M.
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
destinate conform 
actelor normative

5.2. Informarea 
beneficiarilor şi 
promovarea 
serviciilor destinate 
copiilor cu nevoi 
speciale şi familiilor 
lor.

5.2.1. Identificarea, 
asistența și 
monitorizarea familiilor 
cu unul/unicul sau ambii 
părinţi cu grad de 
dizabilitate în care cresc 
şi se educă copii aflaţi în 
situaţie de risc și a 
familiilor în care cresc şi 
se educă copii cu 
dizabilităţi.

Număr de părinți cu 
grad de dizabilitate -
213
Număr de copii cu grad 
de dizabilitate - 1430

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa conlucrării cu 
AMT.

SRFA, SAP

5.2.2. Oferirea 
suportului informaţional 
cetăţenilor care au copii 
cu grad de dizabilitate 
privind serviciile 
specializate ale DMPDC

Număr de persoane 
informate - 961

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Indisponibilitatea 
familiilor/beneficiarilor de 
a conlucra cu AT.
2. Cetăţenii nu vor fi 
receptivi la mesajele şi 
informaţiile oferite.
3. Refuzul copiilor / 
familiilor de a participa la 
activităţi.

SRFA, SAP

5.3 Incluziunea 
socială a 
copiilor/tinerilor cu 
dizabilități în 
activitățile 

5.3.1. Organizarea 
ședințelor de 
lucru/instruire/planificare 
cu privire la 
formele/metodele de 

Număr de ședințe -  2
Număr de participanți -
40

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 

30.06.2020
31.12.2020

Neprezentarea le ședințe;
Reticența/refuzul de a 
efectua careva schimbări 
în activitate.

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
hainelor.

6.1.2 Discuții profilactice 
cu minorii identificați, 
reprezentanții legali ai 
copilului și/sau cu 
membrii familiei extinse 
(prevenire a 
vagabondajului, 
cerșitului, abandon 
școlar/domiciliu, 
comportament deviant.

Număr de copii depistați 
– 20

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Reticența și refuzul 
copiilor de a participa la 
activități, discuții etc.

SRFA, DPDC 
din sector
A.Doncenco 
M. Strechie 

6.1.3 Implicarea copiilor 
cu comportament 
deviant/delincvent în 
activitățile CCCT din 
sector.

Număr de copii – 5 Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Respingerea propunerii 
de a participa la 
activităţile CCCT de către 
minori

SRFA, 
Al. Doncenco
DPDC din 
sector
M. Strechie

6.2 Analiza şi 
determinarea 
necesităţilor copiilor 
aflaţi în dificultate.

6.2.1 Conlucrarea cu 
psihologii din cadrul 
instituțiilor din subordine 
în vederea determinării 
modalităţilor intervenţiei 
psihologice în cazuri 
concrete a copiilor aflaţi 
în dificultate.

Număr de şedinţe de 
lucru realizate -20

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Decalaje în programele 
de activitate ce pot 
influența ritmicitatea 
conlucrării.

Psihologul, 
SRFA

6.3 Organizarea, 
împreună cu alte 

6.3.1 Activități de 
informare a copiilor cu 

Număr de activităţi 
organizate în CCCT - 26 

Fondul de 
retribuire a 

31.12.2020 Planificarea defectuoasă 
a obiectivelor / 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
instituţii statale şi 
neguvernamentale, 
a lucrului profilactic 
şi de prevenire a 
situaţiilor de risc la 
copiii din CCCT în 
scopul prevenirii 
delincvenței 
juvenile

privire la respectarea 
regulilor de circulație 
rutieră, tehnica 
securității, de prevenire 
a situațiilor de risc 
(inundații, cutremure, 
incendii etc.) și de 
acordare a primului 
ajutor.

Număr de copii care au 
participat la aceste 
activităţi - 315

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

indicatorilor / acţiunilor.
Imposibilitatea de a 
prevedea toate activităţile 
la începutul anului şi 
necesitatea de a modifica 
/ completa Planul pe 
parcurs.
Stabilirea incorectă a 
termenelor de executare 
a acţiunilor

6.3.2. Activități de 
informare a cadrelor 
didactice, copiilor și 
părinților asupra 
modalităților de 
prevenire, identificare, 
semnalare, evaluare și 
soluționare a acuzațiilor 
de abuz / neglijare 
asupra copiilor.

Număr de acţiuni 
realizate - 36
Număr de copii 
participanți - 510

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020
31.12.2020

Lipsa interesului din 
partea beneficiarilor faţă 
de temele propuse pentru 
instruire.  
Fluctuaţia cadrelor.

SMSS,
DPDC de 
sector

6.3.3. Activități de 
prevenire și combatere 
a violenței printre minori 
în colaborare cu părinții 
și psihologul DPDC din 
sector.

Număr de acţiuni 
realizate - 28
Număr de copii 
participanți - 412

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Conlucrarea 
intersectorială ineficientă.

SMSS,
DPDC de 
sector
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
hainelor.

6.1.2 Discuții profilactice 
cu minorii identificați, 
reprezentanții legali ai 
copilului și/sau cu 
membrii familiei extinse 
(prevenire a 
vagabondajului, 
cerșitului, abandon 
școlar/domiciliu, 
comportament deviant.

Număr de copii depistați 
– 20

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Reticența și refuzul 
copiilor de a participa la 
activități, discuții etc.

SRFA, DPDC 
din sector
A.Doncenco 
M. Strechie 

6.1.3 Implicarea copiilor 
cu comportament 
deviant/delincvent în 
activitățile CCCT din 
sector.

Număr de copii – 5 Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Respingerea propunerii 
de a participa la 
activităţile CCCT de către 
minori

SRFA, 
Al. Doncenco
DPDC din 
sector
M. Strechie

6.2 Analiza şi 
determinarea 
necesităţilor copiilor 
aflaţi în dificultate.

6.2.1 Conlucrarea cu 
psihologii din cadrul 
instituțiilor din subordine 
în vederea determinării 
modalităţilor intervenţiei 
psihologice în cazuri 
concrete a copiilor aflaţi 
în dificultate.

Număr de şedinţe de 
lucru realizate -20

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Decalaje în programele 
de activitate ce pot 
influența ritmicitatea 
conlucrării.

Psihologul, 
SRFA

6.3 Organizarea, 
împreună cu alte 

6.3.1 Activități de 
informare a copiilor cu 

Număr de activităţi 
organizate în CCCT - 26 

Fondul de 
retribuire a 

31.12.2020 Planificarea defectuoasă 
a obiectivelor / 

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
6.3.4 Organizarea în
colaborare cu instituţiile 
statale şi 
neguvernamentale a 
activităților de informare 
axate pe prevenirea 
situaţiilor de risc la copiii 
din centrele comunitare 
pentru copii şi tineri.

Număr de activităţi 
profilactice organizate în 
CCCT – 33
Număr de copii care au 
participat la aceste 
activităţi – 480

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020
31.12.2020

1. Insuficienţa cadrelor, în 
special a asistenţilor 
sociali
2. Migraţia internă a 
familiilor (în alt sector / 
raion / localitate).
3. Conlucrarea 
intersectorială ineficientă.

SMSS, 
DPDC de 
sector

6.7 Întreprinderea 
acţiunilor de 
conlucrare  
intersectorială, în 
scopul protecţiei 
copiilor în conflict 
cu legea sau cu un 
comportament 
deviant.

6.7.1Desfăşurarea 
raziilor teritoriale în 
comun cu IP, în scopul 
depistării copiilor care 
cerşesc, vagabondează, 
care sunt fără 
supravegherea maturilor 

Număr de razii efectuate
– 300
Număr de specialişti 
participanți – 15

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa transportului pentru 
efectuarea raziilor şi 
deplasării EMD pe 
adresele beneficiarilor

SRFA, 
A.Doncenco,
M.Strechie,
DPDC din 
sector

6.7.2 Reprezentarea 
minorilor cu 
comportament deviant şi 
în conflict cu legea, 
celor depistaţi în stradă, 
care practică cerşitul şi 
vagabondajul in 
instituţiile 
statale/nestatale.

Număr de copii 
reprezentaţi – 100
Număr de ședințe - 25

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Suprapunere a 
activităţilor din agenda 
zilei

SRFA,
A.Doncenco,
DPDC din 
sector

6.7.3.Publicarea 
materialelor de 

Număr de materiale - 3 Fondul de 
retribuire a 

31.12.2020 1. Difuzarea informațiilor 
cu caracter personal.

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
sensibilizare pe site-ul 
DMPDC și pe rețelele 
de socializare în scopul 
informării opiniei publice 
despre delicvența 
juvenilă.  

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

6.8. Depistarea, 
evidența, 
monitorizarea 
copiilor cu 
comportament 
delincvent sau 
deviant

6.8.1.Conlucrarea cu 
societatea civilă și 
instituțiile statale, 
abilitate în apărarea 
drepturilor copiilor aflați 
în situație de risc, 
prevenirea infracțiunilor, 
prevenirea abandonului 
de la domiciliu.

Număr de ședințe, 
întâlniri –
Număr de razii comune 
– 127
Număr de specialişti 
participanți - 7
Număr de copii depistați 
- 22

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Lipsa finanțelor
2. Neonorarea 
obligațiunilor de părinte.
3. Insuficiența colaborării 
intersectoriale.

L. Caciuc,
SRFA,
A.Doncenco,
DPDC din 
sector

6.9. Asigurarea 
realizării Planurilor 
naţionale şi 
municipale de 
prevenire a 
comportamentului 
delicvent și 
combaterii viciilor 
sociale.

6.9.1. Organizarea 
activităţilor de 
combatere a 
fenomenului traficului de 
fiinţe umane.

Număr de acţiuni 
realizate – 4
Număr de copii 
participanți - 100

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020
31.12.2020

Lipsă de colaborare 
intersectorială

SMSS, SRFA

6.9.2. Atragerea și 
implicarea copiilor cu 
comportament 
deviant/delincvent în 
activitățile CCCT din 
sector.

Număr de copii 
participanți - 300

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Respingerea propunerii 
de a participa la 
activităţile CCCT de către 
minori

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
6.3.4 Organizarea în
colaborare cu instituţiile 
statale şi 
neguvernamentale a 
activităților de informare 
axate pe prevenirea 
situaţiilor de risc la copiii 
din centrele comunitare 
pentru copii şi tineri.

Număr de activităţi 
profilactice organizate în 
CCCT – 33
Număr de copii care au 
participat la aceste 
activităţi – 480

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

30.06.2020
31.12.2020

1. Insuficienţa cadrelor, în 
special a asistenţilor 
sociali
2. Migraţia internă a 
familiilor (în alt sector / 
raion / localitate).
3. Conlucrarea 
intersectorială ineficientă.

SMSS, 
DPDC de 
sector

6.7 Întreprinderea 
acţiunilor de 
conlucrare  
intersectorială, în 
scopul protecţiei 
copiilor în conflict 
cu legea sau cu un 
comportament 
deviant.

6.7.1Desfăşurarea 
raziilor teritoriale în 
comun cu IP, în scopul 
depistării copiilor care 
cerşesc, vagabondează, 
care sunt fără 
supravegherea maturilor 

Număr de razii efectuate
– 300
Număr de specialişti 
participanți – 15

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Lipsa transportului pentru 
efectuarea raziilor şi 
deplasării EMD pe 
adresele beneficiarilor

SRFA, 
A.Doncenco,
M.Strechie,
DPDC din 
sector

6.7.2 Reprezentarea 
minorilor cu 
comportament deviant şi 
în conflict cu legea, 
celor depistaţi în stradă, 
care practică cerşitul şi 
vagabondajul in 
instituţiile 
statale/nestatale.

Număr de copii 
reprezentaţi – 100
Număr de ședințe - 25

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Suprapunere a 
activităţilor din agenda 
zilei

SRFA,
A.Doncenco,
DPDC din 
sector

6.7.3.Publicarea 
materialelor de 

Număr de materiale - 3 Fondul de 
retribuire a 

31.12.2020 1. Difuzarea informațiilor 
cu caracter personal.

SMSS
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar 
public)

1 2 3 4 5 6 7
6.9.3. Participarea la 
procese penale în care 
sunt implicați copiii.

Număr de procese și 
ședințe la care s-a
participat - 15

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 1. Contramandarea 
ședințelor de judecată.

DAJ, DPDC 
de sector

6.10. Oferirea 
serviciilor de suport 
pentru promovarea 
unui mod sănătos 
de viață.

6.10.1. Activități de 
profilaxie cu copiii în 
vederea problemelor 
psiho-emoționale în 
colaborare cu psihologul 
DPDC din sector (mese 
rotunde, concursuri, 
sesiuni de terapie prin 
artă, muzică, dans etc.).

Număr de acţiuni 
realizate – 10
Număr de copii 
participanți - 800

Fondul de 
retribuire a 

personalului 
DMPDC, surse 

destinate conform 
actelor normative

31.12.2020 Număr limitat de 
beneficiari.
Migraţia internă a 
familiilor (în alt sector / 
raion / localitate).
Lipsă de colaborare 
intersectorială

SMSS, 
Marin Strechie

Şef interimar al DMPDC      Lucia CACIUC                   ____________                  __________________
                                    (nume, prenume)                          (semnătura)                             (data)  


