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 1.1.1.3. 

Operaționalizarea 

sistemului online de 

depunere și examinare 

a petițiilor și 

plângerilor pentru toate 

serviciile și deciziile 

individuale și de 

reglementare. 

Sistem 

funcțional. 

Nr. de plângeri. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

31.03.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

Ganga Kumar, șef 

Serviciu relații cu 

publicul. 

 Volum majorat de 

muncă. 

 Dificultăți tehnice. 

 Tergiversarea examinării 

petițiilor. 

1.1.1.4. Evaluarea 

necesităților de 

colectare și digitalizare 

a datelor administrative 

privind activitatea 

prestatorilor de servicii, 

completarea sistemului 

de e-management de 

caz cu indicatorii și 

datele necesare de a fi 

generate, colectate. 

Caiet de sarcini 

(inclusiv date și 

indicatori), 

modificări 

funcționale în 

sistemul e-

management de 

caz. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Sergiu Oceretnîi,            

șef DGPDC.  

 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

 Eventuale defecțiuni 

tehnice a platformei e-

management. 

 Tergiversarea elaborării 

operative a 

documentelor. 

 Volum majorat de 

muncă. 

1.1.1.5. Elaborarea 

rapoartelor anuale 

privind situația copiilor 

din mun. Chișinău în 

baza datelor statistice 

colectate. 

Nr. de rapoarte 

elaborate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie.  

Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

 Admiterea erorilor la 

perfectarea rapoartelor. 

 Nerespectarea 

termenelor de prezentare 

a rapoartelor de către 

specialiști. 

1.1.1.6. Perfectarea 

raportului statistic CER 

103 și CER 103-A. 

Nr. de rapoarte 

elaborate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

 Admiterea erorilor la 

perfectarea rapoartelor. 

 Nerespectarea 

termenelor de prezentare 

a rapoartelor de către 
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separării de familie. specialiști. 

 Defecțiuni tehnice. 

1.1.1.7. Acreditarea 

Serviciilor Sociale Casă 

de copii de tip familial 

și Casă Comunitară 

pentru copii în situație 

de risc. 

Rapot elaborat. 

Recomandări 

elaborate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

01.11.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Cristina Vlad, specialist 

principal 

 Tergiversarea 

procesului din cauza 

situației pandemice. 

 Volum mare de lucru. 

1.1.1.8. Acreditarea 

Serviciului social 

,,Asistența Stradală”. 

Raport elaborat. 

Recomandări 

elaborate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

31.05.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Tergiversarea 

procesului din cauza 

situației pandemice. 

 Volum mare de lucru. 

1.1.1.9. Elaborarea 

reperelor metodologice 

de activitate a 

psihologului din cadrul 

centrelor de plasament 

a DGPDC. 

Nr. de acte 

elaborate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

31.05.2022 Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 
 Tergiversarea 

procesului din cauza 

situației pandemice. 

 Volum mare de lucru. 

 

1.1.2. 

Redimensionarea 

sistemului de protecție 

a copilului: structura, 

servicii, regulamente 

de funcționare, 

organigrame, cadru 

strategic de 

dezvoltare. 

1.1.2.1. Elaborarea 

Regulamentelor 

structurilor DGPDC și 

a fișelor de post a 

angajaților. 

Regulamentele 

structurilor și 

fișele de post ale 

angajaților 

elaborate și 

aprobate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

31.03.2022 Veronica Sitaru, șef 

Direcție resurse umane. 

 

 Nerespectarea 

obligațiunilor fișei de 

post. 

 Divergențe dintre cadrul 

legislativ și normativ. 

1.1.2.2. Elaborarea și 

aprobarea Acordului de 

colaborare cu 

organizația AOPD în 

scopul extinderii  

Serviciului social 

,,Echipa Mobilă”. 

Acord de 

colaborare 

elaborat și 

aprobat. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.06.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

 Tergiversarea examinării 

și aprobării Acordului de 

colaborare de către 

CMC. 

 Dificultăți în recrutarea 

personalului. 

1.1.2.3. Elaborarea și 

aprobarea Acordului de 

Acord de 

colaborare 

Fondul de 

retribuire a 

30.06.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 
 Tergiversarea examinării 

și aprobării Acordului de 
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colaborare cu AO 

,,Copiii Ploii” în scopul 

creării Serviciului 

social Centrul de zi 

pentru copii cu boli 

rare. 

elaborat și 

aprobat. 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

separării de familie. 

 

Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

colaborare de către 

CMC. 

 Dificultăți în recrutarea 

personalului. 

1.1.3. Implementarea 

principiilor necesității 

și potrivirii în 

îngrijirea alternativă, 

inclusiv prin 

revizuirea 

regulamentelor de 

funcționare a 

serviciilor de îngrijire 

alternativă. 

 

1.1.3.1. Evaluarea 

Regulamentelor de 

funcționare a serviciilor 

de îngrijire alternativă 

din Serviciile sociale 

APP, AP, CCTF, 

Serviciu maternal, 

Serviciu sprijin pentru 

familie cu copil, CCCT, 

Tutelă/ Curatelă și 

elaborarea în redacție 

nouă a Regulamentelor. 

Rapoarte de 

evaluare 

elaborate. 

Regulamente 

elaborate și 

aprobate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Tergiversarea depunerii 

actelor de către 

reprezentanții legali. 

1.1.3.2. Revizuirea și 

completarea 

Regulamentului de 

activitate a Comisiei 

municipale pentru 

protecția drepturilor 

copilului aflat în 

dificultate. 

Regulament 

modificat și 

aprobat. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

31.03.2022 Octavian Nirca, manager 

al Serviciului sprijin 

familial/ Secretarul 

Comisiei. 

 Tergiversarea procesului 

din cauza situației 

pandemice. Volum mare 

de lucru. 

1.1.3.3. Revizuirea și 

elaborarea 

Regulamentului de 

funcționare  a Centrelor 

de zi pentru copii în 

situație de risc.  

Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

decizia CMC. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

01.11.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Tergiversarea procesului 

din cauza situației 

pandemice. 

 Tergiversarea aprobării 

Regulamentului de către 

CMC. 

1.1.3.4. Revizuirea și 

elaborarea 

Regulamentului 

Serviciului de asistența 

parentală profesionistă.  

Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

decizia CMC. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.06.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Cristina Vlad, specialist 

 Tergiversarea examinării 

și aprobării 

Regulamentului de către 

CMC. 

 Indiferența și reticența 
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 principal. 

 

Managerul Serviciului 

APP. 

specialiștilor din cadrul 

SAPP pentru revizuirea 

cadrului normativ și 

metodologic intern. 

1.1.3.5. Revizuirea și 

elaborarea 

Regulamentului de 

funcționare  a Centrului 

de recuperare activă și 

reintegrare socială a 

copiilor și tinerilor cu 

handicap fizic 

(reorganizat în Centru 

de zi pentru copii cu 

dizabilități „Traian”). 

Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

decizia CMC. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.05.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Victoria Cecan, 

Managerul Centrului. 

 Tergiversarea aprobării 

Regulamentului de către 

CMC. 

 Divergențe dintre cadrul 

legislativ și normativ. 

 Deficiențe 

organizatorice. 

1.1.3.6. Revizuirea și 

elaborarea 

Regulamentului de 

funcționare  a Centrului 

de reabilitare socială a 

copiilor „Casa 

Gavroche”. 

Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

decizia CMC. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Cristina Vlad, specialist 

principal. 

 

Nina Dodon, managerul 

Centrului. 

 

 Tergiversarea aprobării 

Regulamentului de către 

CMC. 

 Indiferența și reticența 

specialiștilor din cadrul 

Centrului  pentru 

revizuirea cadrului 

normativ intern. 

 Deficiențe 

organizatorice. 

1.1.3.7. Revizuirea și 

elaborarea 

Regulamentului de 

funcționare  a Centrului 

pentru Copilărie, 

Adolescență și Familie. 

 

Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

decizia CMC. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Cristina Vlad, specialist 

principal. 

 

Cristina Cojocaru, 

managerul Centrului. 

 Tergiversarea aprobării 

Regulamentului de către 

CMC. 

 Indiferența și reticența 

specialiștilor din cadrul 

Centrului  pentru 

revizuirea cadrului 

normativ intern. 

1.1.3.8. Revizuirea și 

elaborarea 

Regulamentului de 

funcționare  a 

Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

decizia CMC. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

30.06.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

 Tergiversarea aprobării 

Regulamentului de către 

CMC. 

 Deficiențe 
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Serviciului social Casă 

Comunitară pentru 

copii în situație de risc 

,,Romanița”. 

 DGPDC. Veronica Andronache, 

managerul Serviciului. 

 

organizatorice. 

1.1.3.9. Elaborarea și 

aprobarea conceptului 

de reorganizare a 

Centrului de resurse și 

suport pentru copii și 

tineri. 

Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

decizia CMC. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.06.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Ala Vîrlan, managerul 

Centrului. 

 Refuzul tinerilor de a 

merge la conlucrare spre 

succesul lor. 

 Refuzul părinților de a 

comunica. 

1.1.3.10. Modificarea și 

completarea 

Regulamentului 

Centrului de plasament 

pentru copii separați de 

părinți „Lumina”. 

 

Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

decizia CMC. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.06.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Cristina Vlad, specialist 

principal. 

 

Managerul Centrului. 

 Tergiversarea aprobării 

Regulamentului de către 

CMC. 

 Indiferența și reticența 

specialiștilor din cadrul 

Centrului  pentru 

revizuirea cadrului 

normativ intern. 

1.1.3.11. Modificarea și 

completarea 

Regulamentului 

Complexului de servicii 

sociale pentru copii în 

situație de stradă. 

Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

decizia CMC. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.06.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Mariana Frunze, manager 

SAS. 

 

 Tergiversarea aprobării 

Regulamentului de către 

CMC. 

 Indiferența și reticența 

specialiștilor din cadrul 

Centrului  pentru 

revizuirea cadrului 

normativ intern. 

1.1.3.12. Elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului privind 

sistemul de supervizare 

profesională. 

Regulament 

elaborat și 

aprobat. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Doina Munteanu, șef 

Serviciu. 
 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemia de Covid-19. 

1.1.3.13. Operarea unor 

modificări în 

Regulamentul cadru de 

activitate și funcționare 

a Comisiei specializate 

în domeniul adopţiei 

Regulament 

elaborat și 

aprobat. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.03.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Irina Poplavscaia, 

specialist principal.  

 Tergiversarea examinării 

și aprobării 

Regulamentului de către 

Consiliul de 

Administrație. 

 Indiferența și reticența 
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din cadrul DGPDC.  

Olga Scurtu, specialist 

principal.  

specialiștilor pentru 

revizuirea cadrului 

normativ intern. 

 

1.1.4. Acordarea 

suportului necesar 

specialiștilor de 

ramură în scopul 

asistenței copiilor din 

evidență. 

1.1.4.1. Organizarea 

activităţilor instructiv-

metodice pentru 

specialiştii din 

instituțiile subordonate 

DGPDC şi asistenţii 

sociali din suburbii. 

Nr. de activități. 

Nr. de 

participanți. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

Lunar pe 

parcursul 

anului 2022 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Fluctuația personalului 

calificat. 

 Suprasarcină. 

 Tergiversarea termenului 

de elaborare. 

1.1.4.2. Organizarea 

ședințelor de 

supervizare cu actorii 

sociali din sectoarele 

mun. Chişinău din 

domeniile: medical, 

educaţional, asistenţă 

socială privind 

identificarea, referirea 

și asistența copiilor din 

evidență.  

Nr. de ședințe. 

Nr. de procese-

verbale. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

Februarie – 

mai 2022. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Lipsa formatorilor în 

domeniu. 

 Feed-back negativ al 

participanților din 

motivul neînsușirii 

subiectului. 

1.1.4.3. Organizarea 

ședințelor de lucru cu 

specialiștii de ramură 

privind modificările 

legislative, crearea 

noilor servicii, 

dezvoltarea în domeniul 

de prevenire. 

Nr. de ședințe. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Lipsa formatorilor în 

domeniu. 

 Feed-back negativ al 

participanților din 

motivul neînsușirii 

subiectului. 

1.1.4.4. Evaluarea 

activităţii specialistului 

în protecția copilului 

din Secția prevenirea 

separării de familie din 

sector din cadrul 

DPDC: 

 sect. Ciocana 

Nr. de Rapoarte 

elaborate privind 

evaluarea 

activității 

specialiștilor. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

Februarie – 

noiembrie 

2022 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Lipsa specialistului și 

fluctuația de cadre. 

 Tergiversarea termenelor 

evaluării. 

 Evaluare subiectivă  din 

motivul innformației 

insuficiente. 
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 sect. Râșcani 

 sect. Buiucani 

 sect. Centru 

 sect. Botanica 

1.1.4.5. Evaluarea 

calității prestării 

Serviciilor sociale din 

domeniul prevenirea 

separării copilului de 

familie: 

,,Serviciul social de 

sprijin pentru familiile 

cu copii”, ,,CCCT”. 

Nr. de Rapoarte 

privind 

evaluarea 

activității 

specialiștilor. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

31.05.2022 

30.09.2022 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Lipsa specialistului și 

fluctuația de cadre. 

 Tergiversarea termenelor 

evaluării. 

 Evaluare subiectivă  din 

motivul innformației 

insuficiente. 

1.1.4.6. Evaluarea 

activităţii Serviciului 

SAS. 

Raport elaborat. 

Recomandări 

elaborate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

31.05.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Lipsa specialistului și 

fluctuația de cadre. 

 Tergiversarea termenelor 

evaluării. 

 

1.1.5. Dezvoltarea 

unui sistem 

comprehensiv de 

monitorizare a 

activității DGPDC. 

1.1.5.1. Actualizarea 

bazei de date în formă 

electronică și scrisă a 

copiilor plasați în 

Serviciile de plasament 

din mun. Chișinău. 

Nr. de copii 

plasați. 

Baza de date 

actualizată. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Dina Baban, specialist 

principal. 

Cristina Vlad, specialist 

principal. 

 Eventuale defecțiuni 

tehnice a platformei e-

management. 

Monitorizare ineficientă. 

 Volum majorat de 

muncă. 

1.1.5.2. Completarea 

listei electronice a 

copiilor plasați de 

urgență în serviciile de 

plasament din mun. 

Chișinău. 

Nr. de copii 

plasați. 

Baza de date 

actualizată. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Dina Baban, specialist 

principal. 

Cristina Vlad, specialist 

principal. 

 Prezența unor erori în 

prezentarea datelor. 

 Volum majorat  de 

muncă. 

 Eventuale defecțiuni 

tehnice a platformei e-

management. 

1.1.5.3. Evaluarea 

activității psihologilor 

din cadrul instituțiilor 

din subordinea 

DGPDC. 

Nr. de evaluări. 

Nr. de Rapoarte. 

  

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

La 

necesitatate 

Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 
 Suprapuneri în planurile 

de activitate ce pot 

întârzia evaluarea. 
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1.1.5.4. Realizarea 

vizitelor în instituțiile 

din subordine în 

vederea  evaluării 

situației copiilor și 

elaborării programelor 

personalizate de 

consiliere a copiilor 

care beneficiază de o 

măsură de protecție. 

Nr. de vizite 

realizate. 

Nr. de cazuri 

evaluate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 
 Posibilitatea unor 

decalaje în programele 

de activitate ce pot 

influența ritmicitatea 

consultărilor. 

1.1.5.5. Evaluarea 

pregătirii Centrelor 

comunitare pentru copii 

și tineri și Serviciilor 

sociale pentru sezonul 

toamnă-iarnă. 

Nr. de vizite 

realizate. 

Nr. de rapoarte 

elaborate. 

Nr. de fișe de 

evaluare. 

Nr. de acte de 

recepție 

perfectate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

31.10.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

Șefii DPDC de sectoare. 

 Modificarea graficului 

vizitelor. 

 Apariția discrepanțelor 

dintre prevederile 

documentelor de politici 

elaborate la nivel central 

și local. 

Obiectivul specific  1. 2. Asigurarea unui sistem eficient de control intern managerial și audit intern  

 

1.2.1. Planificarea și 

organizarea 

activităților de audit 

intern. 

1.2.1.1. Elaborarea 

Planului de activitate de 

audit intern pentru anul 

2022. 

Plan de acțiuni 

elaborat. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

Ianuarie -

februarie  

2022 

Vasili Tataru, șef 

Serviciu auditor intern 
 Insuficiența resurselor 

financiare. 

1.2.2. Raportarea 

semestrială a 

activității de audit 

intern. 

1.2.2.1. Elaborarea 

rapoartelor semestriale 

privind auditul intern. 

Rapoarte 

elaborate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

Iunie, 

Decembrie 

2022 

 

Vasili Tataru, șef 

Serviciu auditor intern 
 Insuficiența resurselor 

financiare. 
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1.2.3. Evaluarea 

controlului intern 

managerial din cadrul 

DGPDC. 

1.2.3.1. Evaluarea 

procesului de circulație 

a documentelor în 

Sistemul Informațional 

e-Management din 

cadrul DGPDC. 

 

 

 

Raport de audit 

intern elaborat 

și prezentat în 

termen. 

Recomandări 

elaborate și 

incluse în 

Raportul de 

audit. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

Martie -

aprilie 

2022 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 

Riscuri externe: 

 Restricțiile impuse în 

contextul pandemiei de 

Covid-19. 

 Fluctuația necontrolată a 

personalului calificat. 

 Schimbări în 

preocupările 

managementului de vârf 

cu referință la domeniile 

de activitate ce necesită a 

fi auditate. 

 Neconcordanțe 

semnificative dintre 

componența 

subdiviziunii de audit 

intern (numărul de 

auditori interni) și 

procesele operaționale 

din cadrul DGPDC ce 

necesită a fi auditate. 

 Schimbări/ 

actualizări recente și 

multiple a cadrului 

legislativ și normativ ce 

reglementează 

procesele interne, 

necesare a fi auditate 

(inclusiv procese 

financiare). 

Riscuri interne:  

 Reticența unităților 

auditate față de 

schimbări, implicit 

1.2.3.2. Evaluarea 

procesului de 

salarizare/ acordarea 

indemnizațiilor sau 

ajutorului material a 

angajaților din cadrul 

DGPDC. 

Raport de audit 

intern elaborat 

și prezentat în 

termen; 

 Recomandări 

elaborate, 

aprobate și 

incluse în 

Raportul de 

audit. 

 

 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

 

 

 

 

 

Iunie -

August 

2022 

 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 



 11 

1.2.3.3. Evaluarea 

conformității cu cadrul 

normativ de 

reglementare a 

procedurilor de achiziții 

publice. 

 

Raport de audit 

intern elaborat 

și prezentat în 

termen. 

Recomandări 

elaborate, 

aprobate și 

incluse în 

Raportul de 

audit. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

 

 

 

Octombrie -

noiembrie 

2022 

 

 

 

 

 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 

recomandările de audit 

oferite. 

 Conflict de interese 

între auditorul intern și 

personalul unităților 

auditate. 

 Lipsa unei specializări 

corespunzătoare a 

auditorilor necesare 

pentru derularea unor 

misiuni de audit intern 

(auditul performanței și 

IT). 

 Planificarea incorectă a 

termenelor de realizare 

a misiunilor de audit. 

 Acumularea probelor 

de audit insuficiente  și 

nerelevante întru 

susținerea constatărilor 

formulate. 

1.2.3.4. Efectuarea 

misiunilor de audit ad-

hoc. 

Raport elaborat. 

Recomandări 

elaborate, 

aprobate și 

incluse în 

Raportul de 

audit. 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

La 

solicitarea 

conducerii 

DGPDC 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 

1.2.4. Monitorizarea 

implementării 

recomandărilor de 

audit. 

1.2.4.1. Monitorizarea 

implementării 

recomandărilor emise 

în urma evaluării 

procesului de circulație 

a documentelor în 

Sistemul Informațional 

e-Management din 

cadrul DGPDC. 

Raport privind 

urmărirea 

implementării 

recomandărilor 

de audit 

elaborată și 

prezentată în 

termen șefului 

DGPDC. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.03.2022 

 

30.06.2022 

 

30.09.2022 

 

30.12.2022 

 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 

Riscuri externe: 

 Nerespectarea 

termenului de realizare a 

acțiunilor privind 

implementarea 

recomandărilor de audit. 

 Responsabilitatea 

scăzută  a managerilor 

operaționali privind 

termenele de raportare a 

implementării 

recomandărilor de audit. 

1.2.4.2. Monitorizarea 

implementării 

recomandărilor emise 

în urma evaluării 

Raport privind 

urmărirea 

implementării 

recomandărilor 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

30.03.2022 

 

30.06.2022 

 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 
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procesului de 

salarizare/ acordarea 

indemnizațiilor sau 

ajutorului material a 

angajaților din cadrul 

DGPDC. 

de audit 

elaborată și 

prezentată în 

termen șefului 

DGPDC. 

DGPDC 30.09.2022 

 

30.12.2022 

 

 Reticența unităților 

auditate față de 

schimbări, față de 

recomandările emise. 

 Neimplementarea exactă 

a măsurilor de control 

specifice recomandărilor 

de audit emise. 

Riscuri interne: 

 Elaborarea acțiunilor ce 

nu contribuie la 

implementarea 

recomandărilor de audit. 

 Analiza 

necorespunzătoare a 

documentelor 

recepționate, anexe la 

formularul privind 

implementarea 

recomandărilor de audit. 

1.2.4.3. Evaluarea 

conformității cu cadrul 

normativ de 

reglementare a 

procedurilor de achiziții 

publice. 

 

Raport privind 

urmărirea 

implementării 

recomandărilor 

de audit 

elaborată și 

prezentată în 

termen șefului 

DGPDC. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.03.2022 

 

30.06.2022 

 

30.09.2022 

 

30.12.2022 

 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 

1.2.5. Perfecționarea 

profesională continuă 

a angajaților. 

1.2.5.1. Participarea la 

diferite seminare, 

ateliere de lucru, 

ședințe organizate 

pentru manageri, 

angajați și auditori 

interni din sectorul 

public. 

 

Activități de 

instruire 

realizate în 

proporție de 

100% din 

numărul 

solicitărilor 

recepționate. 

Certificatele de 

participare 

prezentate 

Serviciului 

resurse umane. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

Conform 

solicitărilor 

parvenite 

din partea 

DAI și MF 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 
 Nesatisfacerea 

așteptărilor solicitanților 

cu privire la tematicile și 

problemele abordate în 

cadrul seminarelor, 

atelierelor de lucru și 

ședințelor. 

 Rata de participare 

scăzută. 

 Neasimilarea informației 

și înțelegerea greșită a 

acesteia. 

 Necoordonarea 

activităților operaționale 

ale subdiviziunii cu 

perioada de desfășurare a 

instruirilor. 
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1.2.6. Dezvoltarea 

sistemului de control 

intern managerial în 

DGPDC. 

 

 

 

 

 

1.2.6.1. Acordarea de 

consiliere la etapa de 

autoevaluare a 

sistemului de control 

intern managerial. 

 

Consilieri 

oferite în 

proporții de 

100% din 

numărul 

solicitărilor 

parvenite. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

La 

solicitarea 

șefului 

DGPDC și a 

managerilor 

subdiviziuni

lor DGPDC 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 

Riscuri interne: 

 Arderea profesională 

(timp insuficient și 

program de activități 

încărcat). 

 Lipsă de personal. 

 

Riscuri externe: 

 Subiectivitatea 

rezultatelor obținute în 

urma autoevaluării 

sistemului de control 

intern managerial. 

 Cunoștințe insuficiente a 

coordonatorilor privind 

autoevaluarea sistemului 

de CIM. 

1.2.6.2. Elaborarea 

Ordinului cu privire la 

desemnarea 

responsabililor și 

stabilirea termenelor de 

autoevaluare a CIM. 

Ordin elaborat 

și semnat. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 

1.2.6.3. Exprimarea 

opiniei auditului intern 

la compartimentele 

CIM. 

Opinie obiectivă 

și concis 

exprimată. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 

1.2.7. Revizuirea și 

asigurarea 

funcționalității  

sistemului de 

management financiar 

și control în cadrul 

SAI. 

1.2.7.1. Actualizarea 

Cartei de audit intern. 

(Regulament de 

organizare și 

funcționare al SAI).   

Revizuirea grafică și 

narativă a proceselor de 

bază din cadrul SAI. 

 

Descrieri 

grafice și 

narative 

actualizate. 

Carta de audit 

intern aprobată. 

 

 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

Noiembrie -

decembrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 
 Abilități insuficiente de 

elaborare a descrierilor 

grafice și narative a 

proceselor. 

 Descrierea proceselor 

operaționale contrar 

succesiunii logice, 

procedurilor și omiterea 

unor activități a 

proceselor. 

 Funcționalitatea scăzută 

a SAI din cauza 

conformării parțiale cu 

SNAI. 

1.2.7.2. Revizuirea și 

actualizarea Registrului 

riscurilor din SAI. 

Registrul 

riscurilor 

actualizat. 

 Noiembrie -

decembrie 

2022 

Vasili Tataru, Serviciu 

audit intern 

Obiectivul specific 1.3. Dezvoltarea managementului resurselor umane 

 

1.3.1. Asigurarea unui 

management eficient 

1.3.1.1. Organizarea 

concursurilor pentru 

Nr. de 

concursuri 

Fondul de 

retribuire a 

30.12.2022 Sergiu Oceretnîi,            

șef DGPDC. 
 Refuzul solicitanților de 

a se prezenta la concurs. 
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al resurselor umane. funcțiile publice 

vacante și 

implementarea 

procedurilor de 

personal legate de 

recrutare, selectare şi 

integrare profesională. 

organizate. 

Nr. de persoane 

angajate. 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

 

Veronica Sitaru, șef 

interimar al Direcției 

resurse umane. 

 

 Lipsa candidaţilor la 

funcţii publice din 

motivul salariilor mici şi 

volumului exagerat de 

lucru. 

 Aplicarea la concurs a 

persoanelor care nu 

corespund cerinţelor 

funcţiei. 

1.3.1.2. Normarea 

eficientă a resurselor 

umane în baza 

rezultatelor analizei 

muncii și elaborarea 

ordinelor cu privire la 

numirea/eliberarea, 

încetarea, modificarea 

sau suspendarea 

raportului de serviciu, 

sancţionarea, acordarea 

concediilor, etc. pentru 

angajaţii din subordinea 

DGPDC. 

Liste tarifare 

perfectate şi 

aprobate. 

Nr. de acte 

perfectate. 

Nr. de contracte 

individuale de 

muncă 

încheiate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Sergiu Oceretnîi,            

șef DGPDC. 

 

Veronica Sitaru, șef 

interimar al Direcției 

resurse umane. 

 

 Deficiențe de normare 

eficace. 

 Erori în listele perfectate. 

 Omiterea unor date. 

 Volum foarte mare de 

lucru și depășirea 

termenelor de emitere a 

ordinelor/ contracte 

individuale de muncă 

încheiate. 

1.3.1.3. Evaluarea 

performanțelor 

funcţionarilor/ 

angajaților din cadrul 

DGPDC conform 

Hotărârii Guvernului 

nr. 201/2009, 

Dispozițiilor Primarului 

General interimar nr. 

514-dc din 21.12.2018 

și nr. 525-dc din 

28.12.2018. 

Nr. de 

funcționari 

publici evaluați. 

Nr. de angajați 

evaluați. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.01.2022 Sergiu Oceretnîi,            

șef DGPDC. 

 

Veronica Sitaru, șef 

interimar al Direcției 

resurse umane. 

 

Șefii DPDC de sectoare. 

 

Managerii serviciilor. 

 Stabilirea obiectivelor şi 

indicatorilor de rezultat 

exagerate. 

 Apariţia pe parcurs a 

unor circumstanţe care ar 

conduce la necesitatea 

modificării obiectivelor / 

indicatorilor stabiliţi. 

 Neglijarea actelor 

legislative și normative 

din domeniul de 

activitate la determinarea 

obiectivelor. 

 Neprezentarea 
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angajaților în perioada 

de evaluare. 

1.3.2. Eficientizarea 

organizării activității 

resurselor umane.  

1.3.2.1.  Implementarea 

procedurilor de 

personal legate de 

recrutare, reducerea 

statelor de personal în 

legătură cu 

reorganizarea Direcției, 

selectare şi integrare 

profesională.  

Nr. de funcții 

reduse. 

Nr. de 

concursuri 

organizate.  

Nr. de persoane 

angajate.  

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

La 

necesitate 

Sergiu Oceretnîi, șef 

DGPDC. 

 

Veronica Sitaru, șef 

interimar al Direcției 

resurse umane. 

 

 Prezentarea unor 

documente false.  

1.3.2.2. Elaborarea 

ordinelor privind 

numirea/eliberarea, 

încetarea, modificarea 

sau suspendarea 

raportului de 

serviciu/de muncă, 

preavizarea, 

sancţionarea, acordarea 

concediilor, etc.  

Nr. de acte 

perfectate. 

Nr. de contracte 

individuale de 

muncă 

încheiate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

La 

necesitate 

Sergiu Oceretnîi, șef 

DGPDC. 

 

Veronica Sitaru, șef 

interimar al Direcției 

resurse umane. 

 

 Comiterea unor erori din 

partea executorilor 

datorită volumului mare 

de lucru. 

1.3.2.3. Identificarea 

/analiza necesităţilor de 

instruire a 

funcţionarilor publici și 

elaborarea Planului 

anual de dezvoltare 

profesională a 

funcţionarilor publici. 

Nr. de planuri 

elaborate. 

Nr. de angajați 

delegați la 

cursuri de 

perfecționare. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.02.2022 

 

 

Sergiu Oceretnîi, șef 

DGPDC. 

 

Veronica Sitaru, șef 

interimar al Direcției 

resurse umane. 

 

 Neprezentarea 

specialiștilor la cursuri 

din motive de boală, etc. 

1.3.2.4. Coordonarea 

procesului de evaluare 

a performanțelor 

trimestriale ale 

angajaților DGPDC și 

sistematizarea lor. 

Nr. de evaluări 

realizate și 

sistematizate – 

3200. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.03.2022 

30.06.2022 

30.09.2022 

30.12.2022 

Sergiu Oceretnîi, șef 

DGPDC. 

 

Veronica Sitaru, șef 

interimar al Direcției 

resurse umane. 

 Neprezentarea în termen 

a informațiilor. 

1.3.2.5. Dezvoltarea 

unui sistem de 

Sistem de 

monitorizare și 

Fondul de 

retribuire a 

30.06.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 
 Nerespectarea 

termenului de elaborare 
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monitorizare și 

raportare a încălcărilor 

Codului de conduită şi 

a acuzaţiilor de 

corupţie.  

raportare a 

încălcărilor 

Codului de 

conduită şi a 

acuzaţiilor de 

corupţie creat. 

Grup de 

monitorizare 

creat. 

Nr. de ședințe 

de lucru a 

grupului. 

muncii 

personalului 

DGPDC 

 

Veronica Sitaru, șef 

interimar al Direcției 

resurse umane. 

 

a registrelor. 

 Neraportarea și 

neînregistrarea 

încălcărilor. 

1.3.2.6. Monitorizarea 

eficienței procedurii 

obligatorii de informare 

a angajaţilor despre 

incidentele de 

integritate în cadrul 

DGPDC, a 

subdiviziunilor și a 

serviciilor.  

Nr. de ședinţe 

cu angajații 

petrecute. 

Nr. de incidente 

de integritate 

identificate, 

înregistrate în 

cadrul DGPDC 

și raportate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.06.2022 

 

30.12.2022 

Sergiu Oceretnîi, șef 

DGPDC. 

 

Veronica Sitaru, șef 

interimar al Direcției 

resurse umane. 

 

Grupul de monitorizare. 

 Competențe reduse de 

identificare a 

incidentelor. 

 Neraportarea și 

neînregistrarea 

incidentelor de 

integritate. 

1.3.3. Asigurarea 

formării continuă a 

angajaților DGPDC. 

 

 

1.3.3.1. Instruirea 

specialiștilor cu privire 

la implementarea 

politicilor sociale. 

Nr. de 

specialiști 

instruiți. 

Nr. de seminare, 

ateliere de lucru 

desfășurate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Incapacitatea de a instrui 

toți specialiștii. 

 Lipsa unor angajați de la 

activitățile de formare 

planificate. 

 Lipsa surselor financiare 

pentru organizarea 

seminarelor/pentru 

experți externi. 

1.3.3.2. Organizarea și 

desfășurarea atestării 

managerilor serviciilor, 

pedagogilor 

organizatori şi a 

conducătorilor de cerc. 

Nr. de persoane 

instruite. 

Nr. de persoane 

evaluate / 

atestate. 

Nr. de portofolii 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

15.04.2022 Sergiu Oceretnîi,            

șef DGPDC. 

 

Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

 Lipsa/insuficiența 

transparenței organizării 

și evaluării procesului de 

atestare. 

 Lipsa/ambiguitatea 

procedurilor 
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evaluate. managementul calității. administrative. 

 Conflict de interese 

și/sau favoritism. 

1.3.3.3. Instruirea 

continuă a asistenților 

parentali profesioniști. 

Program de 

instruire 

elaborat. 

Nr. de asistenți 

parentali 

instruiți. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

 

 Restricții în legătură cu 

situația epidemiologică 

 Neidentificarea 

formatorilor conform 

necesităților de instruire 

 Lipsa surselor financiare, 

pentru remunerarea  

formatorilor. 

1.3.3.4. Organizarea 

ședințelor de instruire a 

specialiștilor și schimb 

de experiență în cadrul 

DPDC de sector cu 

privire la aplicarea 

metodei 

managementului de 

caz/ regimul juridic al 

adopției. 

Nr. de activități 

desfășurate. 

Buget 

municipal: 

3,2 mii lei 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Irina Poplavscaia, 

specialist principal. 

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

 Lipsă de cadre /fluctuația 

cadrelor.  

 Lipsa motivației de 

dezvoltare profesională. 

 Restricțiile impuse în 

contextul pandemiei 

1.3.3.5. Organizarea 

ședințelor de instruire 

privind corectitudinea 

elaborării Planurilor de 

acțiuni/ Rapoartelor/ 

Regulamentelor de 

funcționare. 

Nr. de instruiri. 

Nr. de 

specialiști 

formați. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.06.2022 

 

30.12.2022 

Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității.  

 

 Fluctuaţia cadrelor / 

plecarea cadrelor 

experimentate din 

sistemul social/ protecţie 

a copilului şi familiei. 

 Lipsa motivaţiei de 

dezvoltare profesională 

din partea personalului 

angajat. 

1.3.3.6. Organizarea şi 

menținerea unui proces 

continuu de instruire şi 

supervizare 

profesională a 

specialiștilor din cadrul 

Nr. de ore/ 

supervizări. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului

DGPDC 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemia de covid-19. 
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DÎAA/ Centrelor de 

plasament/ Serviciilor 

familiale  și a 

psihologilor. 

alternativă și adopție. 

 

Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 

1.3.3.7. Organizarea 

şedinţelor de 

supervizare pentru 

părinții educatori. 

Nr. de şedinţe. 

Nr. de procese-

verbale. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Anastasia Radu,  

asistent social. 
 Insuficienţa 

specialiştilor. 

 Neaprobarea numărului 

prevăzut de părinți 

educatori. 

 Receptivitatea scăzută a 

părinților educatori. 

1.3.4. Asigurarea 

dezvoltării și 

consolidării 

capacităților 

profesionale ale 

personalului 

Serviciului asistență 

socială comunitară. 

1.3.4.1. Asigurarea 

aplicării mecanismului 

de supervizare 

profesională. 

Nr. de ședințe 

de supervizare 

individuală 

realizate. 

Nr. de ședințe 

de supervizare 

în grup 

realizate.  

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Doina Munteanu, șef 

Serviciu. 

 Insuficiența 

specialiștilor. 

 Lipsa psihologului. 

 Fluctuația de cadre. 

 Numărul redus al APP. 

1.3.4.2. Asigurarea 

desfășurării acțiunilor 

de control intern 

privind activitatea 

Serviciului asistență 

socială comunitară. 

Nr. de controale 

interne 

organizate și 

desfășurate. 

Nr. de rapoarte 

de control 

întocmite. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Doina Munteanu, șef 

Serviciu. 

 Lipsa transportului. 

 Lipsa de cadre. 

 Volumul mare de lucru. 

Obiectivul specific 1.4. Asigurarea transparenței achizițiilor publice     

 

1.4.1. Elaborarea și 

implementarea 

contractelor de 

achiziţii publice 

destinate satisfacerii 

necesităţilor de bunuri, 

lucrări sau servicii 

pentru anul 2022.  

1.4.1.1. Organizarea și 

desfășurarea achizițiilor 

publice în conformitate 

cu prevederile legale. 

 

 

Planul anual al 

achizițiilor 

publice 

elaborat/aprobat 

și publicat. 

Nr. de contracte 

atribuite/ 

realizate. 

Nr. de ședințe 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Sergiu Oceretnîi,            

șef DGPDC. 

 

Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

Grupul de lucru privind 

achizițiile publice. 

 

 Număr insuficient de 

oferte. 

 Fraudarea achizițiilor. 

 Conflict de interese 

nedeclarat. 

 Nerespectarea atribuțiilor 

contractuale. 

 Contracte 

neperformante/ 
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de grup 

organizate. 

executarea neadecvată. 

1.4.2. Consolidarea 

sistemului achiziţiilor 

publice în cadrul 

DGPDC. 

1.4.2.1. Asigurarea 

bunei desfășurări a 

procedurii corecte și 

legale de achiziții 

publice în cadrul 

Direcției.  

Diagramă a 

funcționării 

procedurii 

corecte de 

achiziții publice 

elaborată și 

aplicată. 

Nr. de şedinţe a 

grupului de 

lucru. 

Declaraţii de 

confidenţialitate 

şi imparţialitate 

depuse de către 

toţi membrii 

Grupului. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC, 

surse 

destinate 

conform 

actelor 

normative 

30.12.2022 Sergiu Oceretnîi,            

șef DGPDC. 

 

Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

E. Şevcenco,  șef 

Direcție evidență 

contabilă. 

 

Grupul de lucru privind 

achizițiile publice. 

 

 Admiterea unor 

proceduri de achiziții 

trucate și rezultat final 

necalitativ. 

  Nerespectarea 

procedurii de depunere a 

declarațiilor. 

 Scurgerea informației. 

 Tergiversarea termenului 

de elaborare a 

documentelor. 

 Neprezentarea la timp a 

documentelor. 

 Nerespectarea regulilor 

de perfectare a 

documentelor. 

1.4.2.2. Asigurarea 

elaborării, prezentării şi 

sistematizării 

rapoartelor privind 

achiziţiile efectuate. 

Nr. de 

documente 

cusute separat 

pentru fiecare 

achiziţie. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Sergiu Oceretnîi,            

șef DGPDC. 

Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

E. Şevcenco,  șef 

Direcție evidență 

contabilă. 

Grupul de lucru privind 

achizițiile publice. 

 Tergiversarea termenului 

de elaborare a 

documentelor. 

 Nerespectarea regulilor 

de perfectare a 

documentelor. 

Obiectivul specific nr. 1.5. Dotarea și asigurarea bazei tehnico-materiale 

 

1.5.1. Optimizarea 

condițiilor de trai și de 

îngrijire în serviciile 

sociale 

1.5.1.1. Reparația 

Serviciului social 

Centrul de reabilitare 

pentru copii cu 

dizabilități „Atenție” și 

consolidarea sprijinului 

pentru serviciile  

educaționale oferite 

Lucrări de 

reparații 

efectuate. 

  30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

 Tergiversarea elaborării 

documentației. 

 Erori la elaborarea 

devizelor de cheltuieli și 

caietelor de sarcini. 
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copiilor cu dizabilități. 

1.5.1.2. Reparația și 

dotarea Serviciului 

social Centrul de zi 

pentru copii în situație 

de risc „Evrica”. 

Lucrări de 

reparații 

efectuate. 

Finanțat de 

Agenţia 

pentru 

Cooperare 

Internaționa

lă Turcă 

TIKA 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 
 Nerespectarea elaborării 

Proiectului de renovare a 

Centrului. 

 Erori la elaborarea 

devizelor de cheltuieli și 

a caietelor de sarcini. 

1.5.1.3. Reparația și 

dotarea Serviciului 

social Centrul de 

reabilitare pentru copiii 

cu dizabilități „Casa 

Speranței”. 

Lucrări de 

reparații 

efectuate. 

Total, mii 

lei: 1330,0 

lei. 

Buget 

municipal: 

130,0 lei. 

Neacoperit: 

1200,00 lei. 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 
 Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici. 

 Nerespectarea legii 

privind calitatea în 

construcții și efectuarea 

necalitativă a lucrărilor. 

 Insuficiența mijloacelor 

financiare. 

1.5.1.4. Dotarea 

Centrelor Comunitare 

pentru Copii și Tineri. 

Nr. de Centre 

evaluate și 

dotate. 

Total, mii 

lei: 13300,0 

lei 

Buget de 

stat: 50,0 lei 

Neacoperit: 

13250,0 lei 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 
 Insuficiența mijloacelor 

financiare. 

 Apariția lucrărilor 

adiționale, în afara 

prevederilor contractuale 

de bază, în procesul de 

dotare a Centrelor. 

1.5.2. Întreprinderea 

măsurilor de control, 

prevenire și răspândire 

a infecției COVID-19. 

1.5.2.1. Dotarea și 

asigurarea instituțiilor 

din subordine cu utilaj 

necesar, echipament, 

inventar conform 

cerințelor actelor 

reglatorii. 

Nr. de instituții 

dotate cu 

calculatoare, 

conectate la 

internet. 

Nr. de 

echipamente 

procurate. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 
 Insuficiența mijloacelor 

financiare. 

 Apariția lucrărilor 

adiționale, în afara 

prevederilor contractuale 

de bază, în procesul de 

dotare a instituțiilor din 

subordine. 

1.5.2.2. Instruirea 

tuturor angajaților 

DGPDC, DPDC din 

Nr. de activități 

de instruire. 

 Nr. de angajați 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

 Nerespectarea regulilor 

tehnicii de securitate a 

muncii (RTSM). 
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sectoare, serviciile 

sociale cu privire la 

responsabilitatea și 

respectarea regulilor 

igienico-sanitare, 

condițiile de organizare 

a procesului 

organizațional în 

securitate maximă, 

precum și comunicarea 

eficientă cu părinții 

privind respectarea cu 

strictețe a măsurilor de 

protecție și prevenire. 

instruiți. buget Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Planificare defectuoasă a 

activităților de instruire. 

 Impact minim al 

instruirii determinat de 

instruirea la distanță. 

1.5.2.3.Monitorizarea 

organizării și 

desfășurării activităților 

de prevenire și 

răspândire a infecției 

COVID – 19 în centrele 

de plasament/serviciile 

familiale. 

Nr. de activități. 

Nr. de persoane 

instruite. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Cristina Vlad, specialist 

principal. 

 

 Restricții impuse de 

pandemia de Covid-19. 

 Dificultăți în coordonarea 

timpului și selectarea 

tematicii activităților. 

Obiectivul general nr. 2. Prevenirea și combaterea violenței, exploatării și traficului de copii în toate mediile 

 

Obiectivul specific 2.1. Informarea, sensibilizarea și educarea societății asupra riscurilor de violență, exploatare și trafic în toate mediile 

 

2.1.1. Evidența 

continuă a 

fenomenelor violenței, 

exploatării și traficului 

în municipiul Chișinău 

2.1.1.1. Examinarea 

cazurilor de abuz, 

violență, exploatare și 

trafic de copii în 

municipiul Chișinău, 

inclusiv (cyber) 

bullying, a factorilor de 

risc și a consecințelor. 

Nr. de rapoarte. 

Nr. de cazuri 

examinate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buge 

30.06.2022 

30.12.2022 

Șefii DPDC din sectoare  Număr mare de sesizări 

per angajat. 

 Informaţii incomplete 

sau date eronate. 

 Refuzul beneficiarilor de 

a conlucra cu ATL. 

 Fluctuaţia de cadre. 

2.1.1.2. Plasarea de 

urgenţă copilului 

identificat în situaţie de 

Nr. de copii 

plasaţi. 

Nr. de dispoziţii 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute 

01.01.2022 

30.01.2022 

DPDC sectorul Botanica 

DPDC sectorul Ciocana 

DPDC sectorul Râșcani 

 Lipsa locurilor 

disponibile în plasament. 

 Lipsa serviciilor 
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risc emise. de buget specializate. 

 Rezilienţa din partea 

familiei şi a copilului. 

2.1.1.3. Asistarea 

copiilor victime ale 

violenței/ abuzului în 

instanțele de drept. 

Nr. de copii 

asistați. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute 

de buget 

01.01.2022 

30.01.2022 

DPDC sectorul Botanica 

DPDC sectorul Ciocana 

DPDC sectorul Râșcani 

 Parvenirea tardivă a 

citaţiilor de la organele 

de drept. 

 Volumul sporit de 

muncă pentru specialişti. 

 Specialiști pregătiți 

insuficient pentru 

exercitarea acestei 

sarcini 

2.1.1.4. Desfășurarea 

ședințelor Consiliului 

Consultativ și 

Consiliului de 

Administrație privind 

examinarea cazurilor de 

violență, exploatare și 

trafic; constatări și 

soluții. 

Nr. de ședințe. 

Nr. de procese –

verbale 

elaborate. 

Nr. de cazuri 

examinate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

Semestrial Sergiu Oceretnîi, șef al 

DGPDC. 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Membrii Consiliului 

Consultativ și Consiliului 

de Administrație. 

 Conlucrarea 

intersectorială 

ineficientă. 

 Furnizarea informației 

despre copia irelevantă 

incomplectă. 

 Restricțiile impuse în 

contextul pandemiei 

Covid-19. 

2.1.1.5. Elaborarea 

Planului de acțiuni al 

DGPDC pentru a fi 

inclus în Planul 

municipal de acțiuni 

privind prevenirea și 

combaterea traficului 

de ființe umane și 

implementarea 

Planului. 

Plan aprobat și 

implementat. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Nerespectarea termenilor 

de prezentare a 

rapoartelor  

 Admiterea erorilor 

comise în raport. 

2.1.3.6. Evaluarea/ 

monitorizarea evidenței 

continuă a fenomenelor 

violenței, exploatării și 

traficului în centrele de 

plasament, 

Nr. de rapoarte. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Specialiștii DÎAA. 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemia de covid-19. 
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tutelă/serviciile 

familiale/adopție. 

2.1.3.7. Evaluarea/ 

monitorizarea 

organizării și 

desfășurării activităților 

de informare și 

prevenire a impactului 

comportamental 

destinate adulților. 

Nr. de evaluări. 

Nr. de activități. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Specialiștii DÎAA. 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemia de covid-19. 

2.1.2. Organizarea 

campaniilor de 

comunicare cu impact 

comportamental 

destinate adulților 

(părinți și actori 

sociali/educaționali 

din toate domeniile).  

2.1.2.1. Desfășurarea 

campaniilor de 

informare și 

sensibilizare a opiniei 

publice prin mass- 

media și rețelele de 

socializare, inclusiv 

(cyber) bullying pentru 

copii și tineri. 

Nr. de campanii 

(anual).  

Nr. de 

vizualizări. 

 

2,4 mii lei 30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Suprapuneri în planuri 

de activitate 

 Restricții impuse de 

pandemie. 

 Insuficiența mijloacelor 

financiare. 

2.1.2.2. Organizarea 

activităților de 

prevenire a TFU cu 

copii din CCCT, 

Serviciile de îngrijire 

alternativă.  

 

Nr. de activități. 

Nr. de copii 

participanți. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare  Resurse financiare 

limitate. 

 Fluctuaţia cadrelor. 

 Refuzul copiilor de a 

participa. 

 Organizarea necalitativă 

a activităţilor. 

2.1.2.3. Evaluarea/ 

monitorizarea 

organizării și 

desfășurării activității 

de informare și 

prevenire a impactului 

comportamental 

destinate adulților. 

Nr. de evaluări. 

Nr. de activități. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Specialiștii DÎAA. 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemia de Covid-19. 

2.1.3. Sporirea 

capacităților 

sistemelor, 

2.1.3.1. Evaluarea/ 

monitorizarea 

organizării și 

Nr. de evaluări. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 
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educațional și cel de 

protecție a copilului, 

privind educația 

bazată pe drepturile 

copilului. 

desfășurării activităților 

de informare privind 

educația bazată pe 

drepturile copilului. 

personalului 

DGPDC 

 

Specialiștii DÎAA. 

pandemia de Covid-19. 

2.1.3.2.Evaluarea/ 

monitorizarea 

organizării și 

desfășurării activității a 

dezvoltării abilităților 

de viață independentă 

la copii și tineri din 

serviciile 

familiale/centre de 

plasament.  

Nr. de evaluări. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Specialiștii DÎAA. 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemie de Covid-19. 

2.1.4. Dezvoltarea 

abilităților de viață 

independentă la copii 

și tineri. 

2.1.4.1. Desfășurarea 

seminarelor de instruire 

a pedagogilor 

organizatori din 

Centrele comunitare 

pentru copii și tineri cu 

tema: „Prevenirea și 

combaterea traficului 

de copii”.  

Nr. de seminare. 

Nr. de 

participanți. 

1,6 mii lei 30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Restricții constrânse de 

Covid-19 

 Insuficiența resurselor 

financiare. 

2.1.4.2. Perfecționarea 

programelor de 

prevenire a abuzului 

față de copiii de diferite 

vârste din Centrele de 

plasament și de zi și 

organizarea instruirilor 

pentru angajați. 

Nr. de programe 

elaborate anual. 

Nr. de activități 

de instruire. 

Nr. de angajați 

instruiți. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemie de Covid-19. 

2.1.4.3. Organizarea 

ședințelor de instruire a 

părinților copiilor ce 

frecventează Centrele 

comunitare pentru copii 

și tineri cu privire la 

Nr. de ședințe. 

Nr. de părinți 

informați. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Resurse financiare 

limitate. 

 Fluctuaţia cadrelor. 

 Refuzul părinților de a 

participa. 

 Organizarea necalitativă 
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protecția drepturilor 

copilului, măsurile de 

prevenire a situațiilor 

de risc pentru copii. 

a activităţilor. 

2.1.4.4. Dezvoltarea 

mecanismelor 

/programelor de 

instruire privind 

formarea abilităților de 

viață independentă din 

cadrul serviciilor 

sociale de îngrijire 

alternativă. 

Raportul cu 

concluziile 

privind 

perfectarea și 

completarea 

programelor. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

 Suprapuneri în 

programele de instruire. 

 Restricții impuse de 

pandemie. 

2.1.4.5. Instruirea 

personalului CRSCT în 

dezvoltarea abilităților 

de viață independentă a 

copiilor și tinerilor 

pentru diferite 

categorii. 

Nr. de instruiri  

organizate. 

Nr. de 

participanți. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

 Suprapuneri în instruirea 

personalului și restricții 

impuse de pandemie 

2.1.8. Implementarea 

acţiunilor în scopul 

protecţiei copiilor 

victime și potenţiale 

victime ale abuzului, 

neglijării, exploatării, 

traficului. 

 2.1.8.1. Asigurarea 

evaluării, referirii, 

asistenței și 

monitorizării copiilor 

victime și potențiale 

victime ale violenței, 

neglijării, abuzului, 

exploatării în contextul 

mecanismului 

intersectorial de 

conlucrare. 

Nr. de sesizări 

parvenite. 

Nr. de sesizări 

remise conform 

competenţei. 

Nr. de cazuri 

examinate. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Suprasolicitare. 

 Riscul îmbolnăvirii de 

Covid – 19. 

 Lipsa actelor necesare. 

 Număr insuficient de 

specialiști calificați. 

 

2.1.8.2. Asistarea 

copiilor victime ale 

violenței /abuzului în 

instanțele de drept. 

Nr. de copii 

asistați. 

Nr. de ședințe. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Greutăți în identificarea 

personalului. 

 Programe de asistență 

insuficiente. 

2.1.8.3. Monitorizarea  

implementării de către 

Nr. de rapoarte 

elaborate și 

În limitele 

alocațiilor 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 
 Greutăți în identificarea 

personalului. 
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subdiviziunile şi 

serviciile DGPDC 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 17.09.2014. 

prezentate. prevăzute în 

buget 

separării de familie. 

 
 Programe de asistență 

insuficiente. 

 Lipsa actelor necesare. 

 Număr insuficient de 

specialiști calificați. 

 

2.1.8.4. Referirea 

cazurilor către CNPAC 

şi SSPP. 

Nr. de cazuri 

referite. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Greutăți în identificarea 

personalului. 

 Programe de asistență 

insuficiente. 

2.1.8.5. Reprezentarea 

minorilor cu 

comportament deviant 

şi în conflict cu legea, 

în instanțele  de 

judecată. 

Nr. de 

participări în 

calitate de 

reprezentant 

legal. 

Nr. de 

participări în 

calitate de 

pedagog. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Specialistul în protecția 

copilului aflat în situație 

de risc din cadrul SPSF. 

 

Specialiștii DPDC de 

sector. 

 Suprapunerea 

activităţilor din agenda 

zilei. 

2.1.9. Acordarea 

suportului necesar 

specialiștilor în 

identificarea, evidența, 

asistența copiilor aflați 

cu comportament 

delicvent, deviant în 

scopul prevenirii 

separării de familie  

2.1.9.1. Organizarea 

ședințelor de instruire și 

suport pentru 

specialiștii responsabili 

de evidența, asistența și 

monitorizarea copiilor 

cu comportament 

delicvent sau deviant 

Nr. de ședințe 

organizate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.06.2022 

 

30.12.2022 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Decalaje în programele 

de activitate ce pot 

influența ritmicitatea 

conlucrării. 

2.1.9.2. Lansarea 

activității Serviciului 

social ,,Centrul de zi 

pentru copii în situație 

Nr. de centre 

funcționale. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

01.09.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Dificultăți în 

identificarea 

personalului. 

 Programe de asistență 
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de risc”. insuficiente. 

2.1.10. Identificarea, 

evidența, asistența și 

monitorizarea 

cazurilor copiilor cu 

comportament 

delincvent sau deviant. 

2.1.10.1. Asigurarea 

bunei funcţionări a 

Serviciului de Asistenţă 

Stradală. 

Nr. de razii 

efectuate. 

Nr. de copii 

identificați în 

stradă. 

Nr. de copii 

asistați în cadrul 

SAS. 

Nr. de vizite 

realizate de 

către copii în 

cadrul 

Serviciului. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Rusu Cristina, specialist 

în protecția copilului 

aflat în situație de risc. 

 

Mariana Frunza, manager 

SAS. 

 

Specialiștii responsabili 

din DPDC de sector. 

 Modificarea graficului 

de realizare a raziilor. 

 Identificarea eronată a 

necesităților. 

 Fals în acte. 

 Divergențe dintre 

necesitățile reale și cele 

financiare. 

 

2.1.10.2. Discuții 

profilactice cu minorii 

identificați, 

reprezentanții legali ai 

copilului și/sau cu 

membrii familiei 

extinse (prevenirea 

vagabondajului, 

cerșitului, abandonului 

școlar/domiciliului, 

comportament deviant). 

Nr. de copii 

depistați. 

 

 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Mariana Frunza, manager 

SAS. 

 

Specialiștii responsabili 

din DPDC de sector. 

 Reticența și refuzul 

copiilor de a participa 

la activități, discuții 

etc. 

 

 2.1.10.3. Implicarea 

copiilor cu 

comportament deviant/ 

delincvent în activitățile 

CCCT din sector. 

Nr. de copii. 

Nr. de activități. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Pedagogii organizatori 

responsabili de 

activitatea CCCT. 

 Respingerea propunerii 

de a participa la 

activităţile CCCT de 

către minori 

 

2.1.11. Analiza şi 

determinarea 

necesităţilor copiilor 

aflaţi în dificultate. 

2.1.11.1. Referirea 

copiilor aflați în situație 

de risc către Serviciul 

Centre de zi pentru 

copii în situație de risc. 

Nr. de copii 

referiți. 

Nr. de programe 

de asistență 

realizate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

Managerii Serviciilor. 

Specialiștii DPDC de 

sector. 

 Decalaje în programele 

de activitate ce pot 

influența ritmicitatea 

conlucrării. 

2.1.11.2. Desfăşurarea Nr. de razii În limitele 30.12.2022 Rusu Cristina, specialist  Lipsa transportului 
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raziilor teritoriale în 

comun cu IP, în scopul 

depistării copiilor care 

cerşesc, vagabondează, 

care sunt fără 

supravegherea 

maturilor . 

efectuate. 

Nr. de 

specialişti 

participanți. 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

în protecția copilului 

aflat în situație de risc. 

 

Mariana Frunza, manager 

SAS. 

 

Specialiștii responsabili 

din DPDC de sector. 

pentru efectuarea raziilor 

şi deplasării EMD pe 

adresele beneficiarilor. 

2.1.11.3. Reprezentarea 

minorilor cu 

comportament deviant 

şi în conflict cu legea, 

celor depistaţi în stradă, 

care practică cerşitul şi 

vagabondajul in 

instituţiile 

statale/nestatale. 

Nr. de copii 

reprezentați. 

Nr. de ședințe. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Rusu Cristina, specialist 

în protecția copilului 

aflat în situație de risc. 

 

Mariana Frunza, manager 

SAS. 

 

Specialiștii responsabili 

din DPDC de sector. 

 Suprapunere a 

activităţilor din agenda 

zilei. 

2.1.1.12. Depistarea, 

evidența, 

monitorizarea copiilor 

cu comportament 

delincvent sau deviant 

2.1.1.12.1. Conlucrarea 

cu societatea civilă și 

instituțiile statale, 

abilitate în apărarea 

drepturilor copiilor 

aflați în situație de risc, 

prevenirea 

infracțiunilor, 

prevenirea abandonului 

de la domiciliu. 

Nr. de ședințe, 

întâlniri.  

Nr. de razii 

comune. 

Nr. de 

specialişti 

participanți. 

Nr. de copii 

depistați. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

 Lipsa finanțelor. 

 Neîndeplinirea 

obligațiunilor de părinte. 

 Insuficiența colaborării 

intersectoriale. 

Obiectivul specific 2.2. Îmbunătățirea mecanismului intersectorial municipal de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și 

monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului 

 

2.2.1. Promovarea 

continuă în toate 

mediile și prin toate 

mijloacele, inclusiv 

prin instruirea 

angajaților din toate 

sistemele, a 

2.2.1.1. Desfășurarea 

periodică a ședințelor 

de instruire a 

membrilor echipelor 

multidisciplinare. 

Nr. de 

participanți. 

Nr. de ședințe. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Fluctuația cadrelor și 

necesitatea sporită de 

instruire inițială. 

 Volum majorat de 

muncă. 

2.2.1.2. Cartografierea 

serviciilor sociale din 

Registru 

electronic 

Buget 

neacoperit:  

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 
 Volum sporit de muncă 

pentru specialiști. 
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instrucțiunilor privind 

mecanismul 

intersectorial de 

cooperare pentru 

identificarea, 

evaluarea, referirea, 

asistența și 

monitorizarea copiilor 

victime și potențiale 

victime ale violenței, 

neglijării, exploatării 

și traficului. 

cadrul DGPDC și a 

organizațiilor non-

guvernamentale. 

elaborat și 

funcțional. 

Nr. de  acorduri 

de parteneriat 

încheiate. 

25,0 mii lei 

 

DGPDC. 

Șefii DPDC din sectoare. 

Managerii Serviciilor 

sociale. 

 Fluctuația cadrelor din 

sistem. 

 Lipsa receptivității din 

partea ONG. 

 Tergiversarea termenului 

de cartografiere a 

serviciilor sociale de 

prestatori. 

 Restricții impuse în 

contextul pandemiei 

Covid-19. 

2.2.1.3. Organizarea și 

desfășurarea 

activităților/campaniilor 

de informare cu privire 

la prevenirea cazurilor 

de violență. 

Nr. de  

activități/ 

campanii 

organizate. 

Nr. de 

participanți.  

4,8 mii lei 30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

2.2.1.3. Instruirea 

specialiștilor din 

domeniul asistenței 

sociale, ordinii publice 

și membrilor echipelor 

multidisciplinare 

privind implementarea 

Hotărârii Guvernului 

nr. 270/2014 „Cu 

privire la aprobarea 

Instrucțiunilor privind 

mecanismul 

intersectorial de 

cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, 

referirea, asistența şi 

monitorizarea copiilor 

victime şi potențiale 

victime ale violenței, 

neglijării, exploatării şi 

traficului”. 

Nr. de instruiri. 

Nr. de 

participanți.  

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Restricții impuse de 

pandemie. 

 Planificarea defectuoasă 

a activităților de 

dezvoltare profesională. 

 Neplanificarea alocațiilor 

pentru dezvoltarea 

profesională. 

2.2.1.4. Examinarea 

cazurilor copiilor aflaţi 

în dificultate în cadrul 

şedinţelor EMD. 

Nr. de cazuri 

examinate. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

31.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Insuficienţa informaţiei 

despre familiile copiilor. 

 Neprezentarea 

reprezentanţilor legali la 

şedinţe. 
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 Volum sporit de muncă. 

 Tergiversarea întocmirii 

proceselor- verbale şi a 

deciziilor. 

2.2.2. Implementarea 

acțiunilor de 

intervenţie în familie 

în scopul prevenirii 

separării copilului de 

familie şi a situaţiilor 

de risc. 

2.2.2.1. Evaluarea 

primară/complexă a 

familiei în vederea 

prevenirii 

instituţionalizării 

copiilor. 

Nr. de copii. 

Nr. de vizite. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Refuzul familiilor de a 

conlucra cu AT. 

 Insuficienţa informaţiei 

despre familiile. 

 Fluctuaţia de cadre. 

2.2.2.2. Prevenirea 

mortalităţii la domiciliu 

a copiilor cu vârsta 0 - 

5 ani. 

Nr. de copii. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Refuzul familiilor de a 

conlucra cu AT. 

 Insuficienţa informaţiei 

despre familiile. 

 Fluctuaţia de cadre. 

2.2.3. Întreprinderea 

măsurilor privind 

protecţia copiilor a 

căror părinţi sunt 

plecaţi peste hotare 

sau locuiesc în altă 

localitate. 

2.2.3.1. Identificarea şi 

monitorizarea copiilor a 

căror părinţi/ unicul 

părinte sunt plecaţi 

peste hotare. 

Nr. de copii 

identificaţi. 

Nr. de copii 

monitorizaţi. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Refuzul familiilor de a 

conlucra cu AT. 

 Insuficienţa informaţiei 

despre familiile. 

 Fluctuaţia de cadre. 

2.2.3.2. Monitorizarea  

situației copiilor 

separați de părinți 

ocrotiți prin custodie. 

Nr. de dispoziții 

eliberate. 

Nr. de copii în 

evidență. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Conlucrarea 

intersectorială 

ineficientă. 

 Furnizarea informaţiei 

despre copii irelevantă/ 
incompletă. 

2.2.3.3. Acordarea 

ajutorului bănesc pentru 

familiile cu copii în 

procesul prevenirii 

separării copiilor de 

familie. 

100% din 

dosarele 

parvenite 

instrumentate. 

Nr. de 

beneficiari ai 

serviciului de 

sprijin familial 

primar: 500. 

Nr. de 

beneficiari ai 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Deficiențe 

organizatorice. 

 Întocmirea necalitativă a 

listelor. 

 Reticența beneficiarilor 

privind ridicarea plăților 

ajutoarelor decise în 

teremen. 

  Erori tehnice. 
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serviciului de 

sprijin familial 

secundar: 200. 

2.2.3.4. Perfectarea 

Deciziilor de admitere 

sau exmatriculare a 

copiilor în/din 

următoarele servicii:  

 „Echipa Mobilă”; 

 Centrul de 

recuperare pentru 

copii cu dizabilități 

„Casa Speranței”; 

 Centrul de 

recuperare pentru 

copii cu dizabilități 

„Atenție”; 

 Centrul de zi pentru 

copii și tineri cu 

deficiențe mentale 

,,Start”. 

Nr. de decizii 

perfectate: 300. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Termenul de elaborare a 

deciziei extins. 

 Fluctuaţia de cadre. 

 Deficiențe 

organizatorice. 

 

 

2.2.3.5. Conlucrarea cu  

psihologii din 

instituțiile din 

subordinea DGPDC în 

scopul intervenției 

psihologice în cazurile 

copiilor victime ale 

violenței. 

Nr. ședințe/ 

instruiri. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 

 

 Restricții impuse de 

pandemia de Covid-19. 

 Fluctuaţia de cadre. 

 Deficiențe 

organizatorice. 

 

 

2.2.3.6. Evaluarea/ 

monitorizarea referirii 

cazurilor de violență în 

centrele de plasament/ 

Serviciile familiale la 

servicii specializate de 

asistenta psiho-socială 

și de asistență integrată 

Nr. de rapoarte. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Specialiștii DÎAA. 

 

 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemie de Covid-19. 
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a copiilor 

victime/martori ai 

infracțiunilor. 

2.2.4. Acțiuni de 

protecție a copiilor 

aflați în situație de risc 

și a celor separați de 

părinți. 

2.2.4.1. Realizarea 

plasamentului de 

urgență al copiilor aflați 

în situație de risc. 

Nr. de copii 

plasați. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Dina Baban, specialist 

principal. 

 Insuficiența serviciilor 

specializat. 

 Lipsa locurilor 

disponibile în serviciile 

de plasament. 

2.2.5. Acordarea 

asistenței copiilor cu 

nevoi speciale 

2.2.5.1. Perfectarea 

Dispozițiilor privind 

admiterea copiilor în 

Serviciul social 

„Respiro” și Centrul de 

zi pentru copii cu 

dizabilități din cadrul 

CMPCVF. 

Nr. de dispoziții 

perfectate. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Neprezentarea sau 

prezentarea întârziată a 

materialelor / 

informaţiilor de către 

specialiştii de ramură sau 

din subdiviziuni. 

2.2.5.2. Organizarea 

activităților în contextul 

Zilei Internaționale a 

Persoanelor cu 

Dizabilități. 

Nr. de activități 

organizate. 

Nr. de 

participanți. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Numărul scăzut al 

doritorilor de a participa 

în activități. 

 Reducerea sau sistarea 

finanțării. 

 Nerespectarea 

termenelor de de 

finanțare. 

 Activități desfășurate în 

zilele de odihnă. 

2.2.5.3. Publicarea 

articolelor, 

informaţiilor utile 

pentru copii și părinți 

pe site-ul DGPDC. 

Nr. de articole / 

postări. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Ganga Kumar, șef 

Serviciu relații cu 

publicul. 

 

 Lipsa specialiștilor 

calificați în domeniul 

elaborării și publicării 

materialelor. 

 Activități desfășurate în 

zilele de odihnă. 

2.2.5.4. Organizarea 

orelor publice/ 

activităților profilactice 

în cadrul cercurilor pe 

Nr. orelor 

publice 

realizate. 

Nr. de activități. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Restricțiile impuse de 

perioada pandemică. 

 Numărul scăzut al 

doritorilor de a participa 
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interese din CCCT în 

scopul atragerii 

copiilor/ tinerilor ieșiți 

din instituțiile 

rezidențiale în 

activitățile Centrelor și 

a cercurilor/secțiilor 

sportive. 

Nr de copii 

atrași în cercuri  

și secții 

sportive. 

 

în activități. 

 

2.2.5.5. Sistematizarea 

rapoartelor DPDC de 

sector cu privire la 

sesizările parvenite. 

Nr. de rapoarte 

parvenite din 

cadrul DPDC de 

sector. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Neprezentarea sau 

nesistematizarea 

raportului din motivul 

fluctuației de cadre, lipsa 

specialiștilor. 

2.2.6. Informarea 

copiilor și familiilor 

acestora cu privire la 

fenomenul traficului 

de ființe umane. 

2.2.6.1. Organizarea 

activităților de 

prevenire a TFU cu 

copii din CCCT. 

Nr. de activități. 

Nr. de 

participanți. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Restricțiile impuse de 

perioada pandemică. 

 Numărul redus de copii 

și tineri interesați pentru 

participare. 

2.2.7. Crearea unui 

mecanism municipal 

de evidentă 

electronică unică a 

tuturor sesizărilor pe 

cazurile suspecte de 

abuz, neglijare, 

exploatare și trafic al 

copilului, precum și de 

monitorizare lineară a 

managementului 

acestora, precum și a 

managementului 

cazurilor confirmate 

2.2.7.1. Evidența 

cazurilor de ANET, 

prin intermediul 

sistemului e -

management de caz. 

Mecanism 

actualizat. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Specialiștii Secției PSF. 

 Eventuale defecțiuni 

tehnice a platformei e-

management. 

 Tergiversarea elaborării 

operative a 

documentelor. 

2.2.7.2. Monitorizarea 

implementării 

mecanismelor 

intersectoriale de 

cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, 

referirea, asistența și 

monitorizarea copiilor 

victime și potențiale 

victime ale violenței, 

neglijării, abuzului și 

exploatării. 

Nr. de evaluări. 

Nr. de rapoarte. 

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Specialiștii Secției PSF. 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemie de Covid-19. 

 Deficiențe 

organizatorice. 

2.2.8. Dezvoltarea 2.2.8.1. Monitorizarea Mecanism În limitele 30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef  Deficiențe 
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participativă și 

facilitarea adoptării în 

toate instituțiile 

(publice și private, 

servicii sociale, 

inclusiv cele de 

îngrijire alternativă, 

educaționale, de 

sănătate etc.) care 

lucrează cu și pentru 

copii a politicilor 

interne de protecție a 

copilului, inclusiv a 

mecanismelor de 

plângere, și 

promovarea procesului 

de revizuire periodică 

participativă a 

acestora. 

implementării 

mecanismului de 

examinare a plângerilor 

din partea copiilor din 

evidența DGPDC și 

conlucrarea cu 

organizațiile 

neguvernamentale. 

funcțional. 

Nr. de plângeri 

înregistrate și 

examinate. 

Nr. de 

parteneriate cu 

organizațiile 

neguvernamenta

le. 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Specialiștii Secției PSF. 

organizatorice. 

 Reticența specialiștilor 

privind implicarea 

personală în proces. 

 Date oferite incomplet. 

 

2.2.8.2. Consolidarea 

bazei tehnico-materiale 

a serviciilor sociale în 

scopul dezvoltării și 

eficientizării 

activităților prestate. 

Baza tehnico-

materială 

consolidată. 

100,0 mii 

lei 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

 Apariția lucrărilor 

adiționale, în afara 

prevederilor contractuale 

de bază, în procesul de 

demarare a lucrărilor. 

2.2.8.3. Sporirea 

nivelului de informare 

și a accesului familiilor 

și copiilor la servicii 

sociale, în baza 

standardelor de prestare 

a serviciilor pentru 

copii și familiile 

acestora. 

Nr. de activități 

de informare. 

Nr. de copii 

informați. 

Număr de 

familii 

informate.  

Nr. de 

beneficiari ai 

serviciului de 

sprijin familial 

primar: 600. 

Nr. de 

beneficiari ai 

serviciului de 

sprijin familial 

secundar: 300. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Refuzul familiilor de a 

conlucra cu autoritatea 

tutelară. 

 Refuzul familiilor de a 

acumula actele 

necesare pentru a 

beneficia de serviciile 

sociale propuse. 

 Finanțare insuficientă a 

serviciilor sociale. 

2.2.9. Asigurarea 

accesului copiilor 

victime ale violenței, 

inclusiv a copiilor 

victime/martori ai 

2.2.9.1. Dezvoltarea 

serviciilor psihologice 

prin diversificarea și 

îmbunătățirea 

programelor de sprijin 

Nr. de 

beneficiari de 

servicii psiho-

sociale. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Diana Țurcanu, specialist 

 Restricții impuse de 

pandemie Covid -19. 

 Planificare defectuoasă. 

 Planificarea ineficientă  a 

priorităților. 
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infracțiunilor de abuz 

sexual, violență în 

familie și trafic, la 

servicii specializate de 

asistenta psiho-socială 

și de asistență 

integrată a copiilor 

victime/martori ai 

infracțiunilor. 

primar și instruirea 

specialiștilor în 

implementarea 

acestora. 

principal, psiholog.  Nr. redus de specialiști 

interesați pentru 

participare. 

2.2.9.2. Conlucrarea 

intersectorială cu 

DGETS în scopul 

prevenirii și combaterii 

violenței față de copii. 

Nr. ședințe/ 

seminare 

organizate în 

parteneriat. 

Nr. de 

specialiști 

instruiți. 

1,6 mii lei 30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 

 Lipsa nemotivată a 

specialiștilor la instruire.  

 Deficiențe tehnice. 

 Restricții în legătură cu 

situația pandemică. 

2.2.9.3. Consolidarea 

capacităților și calității 

serviciilor psihologice 

individuale în 

conformitate cu 

prevederile HG 

270/2014. 

Nr. de psihologi 

instruiți. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 
 Lipsa formatorilor 

calificați în domeniu. 

 Feed-back negativ al 

participanților din 

motivul neînsușirii 

subiectului. 

 Constrângeri financiare. 

2.2.9.4. Desfășurarea 

acțiunilor de 

mediatizare a serviciilor 

prietenoase copiilor. 

Nr. de acțiuni 

promovate 

media. 

5,0 mii lei 30.12.2022 Ganga Kumar, șef 

Serviciu relații cu 

publicul. 

 

 Intervenția unor factori 

externi. 

Obiectivul general nr. 3. Prevenirea și combaterea excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile/subreprezentate 

 

Obiectivul specific 3.1. Asigurarea accesului echitabil la educație pentru toți copii 

 

3.1.1. Facilitarea 

accesului la educație 

pentru toți copiii, 

inclusiv cu dizabilități, 

copiii în situații de 

stradă sau în 

plasament de urgență, 

copiii din instituții 

penitenciare și alții 

3.1.1.1. Evaluarea 

factorilor care 

contribuie la 

excluziunea accesului 

la educație a tuturor 

categoriilor de copii 

(dizabilități, în situații 

de stradă, plasament de 

urgență, în detenție) în 

municipiul Chișinău. 

Raport anual. În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

 Atitudine rezervată a 

unor copii /tineri vizavi 

de subiectul abordat. 

 Număr redus al copiilor 

din varii categorii de a 

participa la activitățile 

profilactice/ de 

consiliere. 
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3.1.1.2. Evaluarea 

situației  socio -

financiare a familiilor 

ce au copii cu CES, 

inclusiv copii cu 

dizabilități, în situații 

de stradă, plasament de 

urgență, instituțiile 

penitenciare și alții. 

Nr. de copii 

luați în 

evidență. 

Nr. de fişe de 

evaluare socio-

financiară. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Indisponibilitatea 

/refuzul familiilor de a 

conlucra cu Autoritatea 

Tutelară. 

 Conlucrare 

intersectorială 

ineficientă. 

 Cetăţenii /familiile nu 

vor fi receptivi la 

mesajele şi informaţiile 

oferite. 

3.1.1.3. Instruirea 

cadrelor didactice, 

asistenților sociali, 

specialiștilor din 

serviciile sociale în 

facilitarea integrării 

copiilor în instituțiile 

educaționale, formarea 

abilitaților de 

comunicare și mediere. 

Nr. de cadre 

instruite. 

2,0 mii lei 30.12.2022 Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Lipsa formatorilor 

calificați în domeniu. 

 Feed-back negativ al 

participanților din 

motivul neînsușirii 

subiectului. 

 Constrângeri financiare. 

 Impact minim al formării 

continuă determinat de 

instruirea la distanță. 

3.1.1.4. Actualizarea 

evidenței copiilor cu 

dizabilități, în detenție, 

în situații de stradă prin 

intermediul sistemului 

e-management de caz. 

Nr. de copii în 

evidentă: 500.  

E - management 

funcțional. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Specialiștii Secției PSF. 

 Interes scăzut pentru 

actualizarea datelor. 

  Evaluare subiectivă din 

motivul informației 

insufuciente. 

3.1.1.5. Instruirea 

resurselor umane din 

domeniul social/ 

educațional privind 

toleranța, acceptarea, 

nondiscriminarea.  

Nr. de cadre 

instruite: 200.  

2,0 mii lei 30.12.2022 Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Lipsa formatorilor 

calificați în domeniu. 

 Feed-back negativ al 

participanților din 

motivul neînsușirii 

subiectului. 

 Constrângeri financiare. 

 Impact minim al formării 

continuă determinat de 

instruirea la distanță. 
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3.1.1.6. Depistarea 

copiilor în situații de 

stradă, referirea 

cazurilor spre 

instituțiile abilitate și 

facilitarea școlarizării. 

Nr. de copii 

identificați. 

Nr. de cazuri 

examinate 

Nr. de vizite 

inopinate 

efectuate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Fuga copiilor  în 

momentul depistării. 

 Sesizări false, date de 

contact prezentate 

incorect. 

 Dificultăţi în 

identificarea copilului. 

 Limitarea accesului 

specialiştilor DPDC la 

domiciliul copilului. 

 Lipsa serviciilor 

necesare copiilor din 

grupul de risc întru 

reabilitarea acestora şi 

prevenirii riscului de 

recidivă. 

3.1.2. Dezvoltarea de 

programe alternative 

de educație a copiilor 

excluși din sistemul de 

educație, inclusiv a 

copiilor în situații de 

stradă, copiilor cu 

dizabilități, etc. 

 

 

 

 

 

3.1.2.1 Evidența 

prestatorilor de servicii 

educaționale pentru 

copiii în situații de 

stradă, copiilor cu 

dizabilități, etc.  

Registrul 

electronic 

funcțional. 

Nr. de prestatori. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Mariana Frunza, manager 

SAS.  
 Consumul de substanțe 

psihotrope. 

 Perioada scurtă a 

copilului în serviciu. 

 Lipsa serviciilor 

necesare copiilor din 

grupul de risc întru 

reabilitarea acestora şi 

prevenirii riscului de 

recidivă. 

3.1.2.2. Dezvoltarea 

programelor și 

serviciilor de suport 

social în cadrul 

Serviciului social 

Centrul de reabilitare 

pentru copiii cu 

dizabilități „Casa 

Speranței”. 

Nr. de copii 

beneficiari.  

 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Ala Dubineanschi, 

manager SS CRCD 

„Casa Speranței”. 

 Ineficiența programelor 

dezvoltate pentru 

sporirea abilităților 

beneficiarilor. 

 Lipsa asigurării 

continuității programelor 

de către părinți. 

 Lipsa cooperării între 

specialiști. 

3.1.2.3. Evaluarea 

inițială și complexă a 

Nr. de copii 

evaluați. 

În limitele 

alocațiilor 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare. 

 
 Refuzul familiilor de a 

conlucra cu AT. 
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situației copilului cu 

dizabilități, a 

necesităților 

educaționale în vederea 

implementării anexelor 

nr. 1 și nr. 2 din 

Managementul de caz - 

Ghid de suport pentru 

implementare practică, 

aprobat prin ordinul 

MMPSF nr. 96 din 

18.05.2016.  

prevăzute în 

buget 
 Insuficienţa informaţiei 

despre familii. 

 Fluctuaţia de cadre și 

lipsa continuității în 

instrumentarea dosarului. 

 Refuzul beneficiarilor de 

a semna și de a 

implementa acțiunile 

incluse în plan. 

3.1.2.4. Implicarea 

specialiștilor 

Serviciului Social 

Echipa Mobilă în 

consilierea și asistența 

familiei și altor 

persoane implicate în 

procesul de incluziune 

(conform diagnozelor), 

inclusiv privind 

integrarea în școală. 

Nr. de copii 

consiliați. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Managerul Echipei 

Mobile 

 Lipsa transportului. 

 Restricții impuse de 

pandemie. 

3.1.2.5. Perfecționarea 

terapiei de corectare, 

recuperare, 

compensare, adaptare și 

integrare socială în 

vederea îmbunătățirii 

relațiilor dintre 

beneficiari, familia 

acestuia și relația cu 

comunitatea. 

Nr. de copii 

consiliați. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Managerul Echipei 

Mobile 
 Grad sever de 

dizabilitate. 

 Lipsa transportului. 

Obiectivul specific 3.2. Considerarea opiniei copilului la toate etapele procesului decizional 

 

3.2.1. Capacitarea 

actorilor din domeniul 

3.2.1.1. Evaluarea 

proceselor și 

Raport carențe 

și oportunități 

În limitele 

alocațiilor 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 
 Atitudine rezervată a 

unor  specialiști  vizavi 



 39 

protecției drepturilor 

copilului asupra 

modalităților de 

consultare a opiniei 

copilului. 

necesităților în vederea 

asigurării consultărilor 

și participării 

copilului/tânărului la 

toate etapele 

managementului de 

caz. 

 prevăzute în 

buget 

separării de familie. de aplicarea 

managementului de caz. 

 Lipsa specialiștilor 

calificați. 

3.2.1.2. Evaluarea/ 

monitorizarea acțiunilor 

întreprinse de actorii 

din domeniul protecției 

drepturilor copilului 

asupra modalităților de 

consultare a opiniei 

copilului. 

Nr. de evaluări. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Specialiștii DÎAA. 

 

 

 Suprapuneri în planurile 

de activitate. 

 Restricții impuse de 

pandemie de Covid-19. 

3.2.2. Adoptarea la 

nivelul instituțiilor 

(publice și private) 

municipale de 

proceduri și 

instrumente de 

consultare a opiniei, 

inclusiv a copiilor cu 

dizabilități și copiilor 

din grupurile 

vulnerabile/ 

Subreprezentate. 

3.2.2.1. Instruirea 

copiilor în realizarea 

dreptului la participare 

și consultare în cadrul 

CCCT. 

Nr. de copii/ 

tineri instruiți: 

800. 

Nr. de instruiri:  

30. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Lipsa Programelor de 

pregătire a copiilor 

pentru activități. 

 Consultarea opiniei. 

3.2.2.2. Crearea și 

consolidarea 

Consiliului consultativ 

al copiilor. Organizarea 

instruirilor și implicația 

copiilor și tinerilor în 

procesele decizionale 

relevante. 

Regulament 

elaborat și 

aprobat.  

Consiliu 

consultativ al 

copiilor 

constituit. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Tergiversarea elaborării 

și aprobării 

Regulamentului de către 

Consiliul de 

administrație din cauza 

pandemiei. 

3.2.3. Crearea de 

platforme municipale 

de consultare a opiniei 

copiilor și tinerilor. 

3.2.3.1. Elaborarea unei 

platforme privind 

implicarea, consultarea 

și participarea copiilor 

și tinerilor în procesele 

decizionale relevante. 

Platforma 

elaborată și 

funcțională. 

20,0 mii lei 30.12.2022 Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. Olga 

Zaharia, șef Direcție 

îngrijire alternativă și 

 Volum mare de lucru. 

 Lipsa specialiștilor 

calificați. 

 Interes scăzut pentru 

actualizarea datelor. 

 Reticența copiilor și 

tinerilor vizavi de 

subiectul propus. 
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adopție. 

3.2.3.2. Informarea, 

sensibilizarea și 

educarea 

copiilor/tinerilor 

privind implicarea, 

consultarea și 

participarea în 

procesele decizionale 

relevante. 

Nr. de campanii 

organizate. 

Nr. de 

participanți. 

0,8 mii lei 30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Volum mare de lucru. 

 Lipsa specialiștilor 

calificați. 

 Reticența copiilor și 

tinerilor vizavi de 

subiectul propus. 

 

Obiectivul general nr. 4. Asigurarea dreptului la familie pentru fiecare copil 

 

Obiectivul specific 4.1. Sprijinirea și consolidarea familiei 

 

4.1.1. Evaluarea 

periodică a 

problemelor cu care se 

confruntă familiile cu 

copii și adaptarea 

serviciilor municipale 

existente la 

necesitățile acestora 

și/sau instruirea de noi 

servicii. 

 

4.1.1.1. Elaborarea 

raportului anual privind 

situația familiilor și 

copiilor în municipiul 

Chișinău în baza 

datelor statistice 

colectate. 

Raport elaborat 

anual. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Specialiștii din instituțiile 

subordonate DGPDC. 
 Admiterea erorilor în 

raportul elaborat. 

 Nerespectarea 

termenelor de prezentare 

a rapoartelor de către 

specialiști. 

4.1.1.2. Evaluarea 

eficienței și eficacității 

serviciilor sociale 

prestate în cadrul 

municipiului Chișinău, 

inclusiv de către 

Centrele comunitare 

pentru copii și tineri, 

serviciile sociale; 

propuneri de 

îmbunătățire. 

Rapoarte 

elaborate anual 

pentru fiecare 

serviciu. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Specialiștii Secției PSF. 

 Evaluarea subiectivă din 

motivul  informației 

insuficiente. 

 Interes scăzut pentru 

evaluare din partea 

specialiștilor. 

 Tergiversarea termenelor 

de organizare și 

desfășurare a evaluării. 

4.1.1.3. Evaluarea 

implementării 

procedurilor de adopție. 

Elaborarea Ghidului 

privind procesul de 

Nr. de familii în 

baza de date 

pentru adopție, 

ghidul elaborat. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Irina Poplavscaia, 

specialist principal în 

 Volumul mare de lucru. 

 În limitele alocațiilor 

prevăzute de buget. 
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adopție pentru familiile 

potențiale. 

DGPDC domeniul adopției. 

 

4.1.1.4. Monitorizarea 

copiilor rămăși fără 

ocrotirea părintească, 

plasați în serviciul 

tutelă/curatelă. 

Nr. de vizite la 

domiciliu: 300. 

Nr. de copii 

monitorizați: 

300.  

Nr. de dispoziții 

în Serviciul de 

tutelă: 50. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare. 

 
 Nerespectarea 

termenelor de evaluare a 

situației copiilor plasaţi 

în serviciul tutelă/ 

curatelă din cauza 

fluctuaţiei de cadre şi a 

volumului mare de lucru. 

 Indisponibilitatea 

familiei de a primi 

specialistul la domiciliu. 

 Schimbarea locului de 

trai al tutorelui. 

4.1.1.5. Evaluarea 

primară/ complexă a 

familiei în vederea 

prevenirii 

instituționalizării 

copiilor, elaborarea 

concluziilor, referirea 

cazurilor la servicii de 

consiliere psihologică. 

Nr. de copii: 

200.  

Nr. de vizite: 

150.  

Nr.de planuri 

întocmite: 200. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare. 

 
 Refuzul beneficiarilor de 

a conlucra cu AT, de a 

semna planurile 

individualizate de 

asistență și de a  

urma acţiunile incluse în 

plan. 

 Fluctuaţia de cadre şi 

lipsa continuităţii în 

instrumentarea dosarului. 

 Lipsa serviciilor de 

consiliere psihologică. 

4.1.2. Asigurarea la 

timp a accesului 

tuturor familiilor, 

inclusiv a celor cu 

copii și/sau părinți cu 

dizabilități, la servicii 

în funcție de 

necesități. 

4.1.2.1. Instruirea 

părinților/familiilor cu 

copii de 0 - 6 ani în 

vederea prevenirii 

separării copiilor de 

părinți. 

Nr. familii cu 

copii 0 - 6 ani în 

prevenire. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Reziliența familiilor, 

refuzul de a conlucra cu 

autoritatea tutelară. 

 Schimbarea locului de 

trai a familiei. 

4.1.2.2. Asigurarea 

procesului de 

reintegrare familială a 

copiilor 

Nr. de familii 

implicate. 

Nr. de 

interacțiuni. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Reziliența familiilor, 

refuzul de a conlucra cu 

autoritatea tutelară. 

 Lipsa motivației/ 
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instituționalizați prin 

consiliere și ghidare a 

familiilor acestora. 

buget dorinței de schimbare a 

modului de viață și de a 

crea condiții favorabile 

pentru reintegrarea 

copilului 

4.1.2.3. Asigurarea 

sprijinului primar și 

secundar familiilor cu 

copii aflați în situație de 

risc în scopul prevenirii 

separării copiilor de 

familie. Acordarea 

sprijinului familial. 

Nr. de cazuri 

identificate. 

Nr. de sprijin 

primar și 

secundar 

acordat. 

Nr. de 

beneficiari ai 

serviciului de 

sprijin familial 

primar: 600. 

Nr. de 

beneficiari ai 

serviciului de 

sprijin familial 

secundar: 300. 

6116.0 mii 

lei 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare. 

 
 Refuzul familiilor de a 

acumula actele necesare 

pentru a beneficia de 

serviciile sociale 

propuse. 

 Finanțare insuficientă a 

Serviciului Sprijin pentru 

familiile cu copii. 

 Volum majorat de 

muncă, ca rezultat 

tergiversarea examinării 

dosarelor. 

4.1.2.4. Asigurarea 

achitării indemnizațiilor 

lunare pentru copiii 

adoptați, plasați în 

serviciul de 

tutelă/curatelă, APP, 

CCTF. 

100% din 

dosarele 

parvenite 

instrumentate. 

Nr. de copii 

beneficiari ai 

indemnizațiilor 

lunare. 

Buget 

municipal: 

1269,2 mii 

lei. 

Buget de 

stat: 9064,4 

mii lei 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Omiterea datelor şi / sau 

comiterea greşelilor 

mecanice. 

 Dosare incomplete. 

 Deficit bugetar.  

 

 

4.1.2.5. Eliberarea 

abonamentelor pentru 

călătoria în transportul 

public copiilor din 

instituțiile de plasament 

de tip rezidențial, 

rămași temporar și fără 

ocrotire părintească și 

Nr. de copii 

beneficiari de 

abonamente. 

Buget 

municipal: 

302,4 mii 

lei. 

 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Iresponsabilitatea 

beneficiarilor de a se 

prezenta pentru ridicarea 

abonamentelor. 

 Lipsa mijloacelor 

financiare pentru 

acordarea 

abonamentelor. 
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planificarea anuală a 

mijloacelor financiare 

în bugetul DGPDC 

/municipal. 

4.1.2.6. Îmbunătățirea 

condițiilor de trai a 

beneficiarilor 

serviciilor sociale 

Centrul de plasament 

pentru copii separați de 

părinți „Lumina”, 

Centrul de plasament 

„Teritoriul 

Adolescenței”, Centrul 

„Copilărie, Adolescență 

și Familie”, Centrul de 

reabilitare socială a 

copiilor „Casa 

Gavroche”. 

Procese-verbale 

de recepție a 

lucrărilor 

elaborate. 

Portofoliul de 

servicii 

îmbunătățit                                                     

Buget 

municipal: 

1530,0 mii 

lei. 

Buget 

neacoperit: 

8500,0 mii 

lei. 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Specialiștii Secției PSF. 

 Restricții impuse de 

pandemie de Covid -19. 

 Lipsa surselor financiare. 

4.1.2.7. Dezvoltarea 

serviciilor sociale 

prestate în Serviciul 

social Centrul de 

reabilitare pentru copiii 

cu dizabilități „Casa 

Speranței”. 

Program de 

dezvoltare a 

serviciilor 

sociale 

elaborate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Specialiștii Secției PSF. 

 Lipsa cooperării între 

specialiști. 

 Restricții pandemice 

Covid - 19. 

4.1.2.8. Asigurarea 

prestațiilor sociale 

pentru copii plasați în 

serviciile sociale (bani 

de buzunar) conform 

HG 378/2018. 

Nr. de copii 

asigurați cu bani 

de buzunar. 

Buget de 

stat: 1733,8 

mii lei 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare. 

 

Ecaterina Şevcenco,  șef 

Direcție evidență 

contabilă. 

 Omiterea datelor şi / sau 

comiterea greşelilor 

mecanice. 

 Dosare incomplete. 

 Deficit bugetar.  

 

4.1.2.9. Acordarea 

prestațiilor sociale 

pentru copiii plasați în 

serviciile sociale din 

APP, centre de 

Nr. de 

beneficiari de 

indemnizație 

unică la 

plasament. 

Buget de 

stat: 5323,1 

mii lei. 

 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

 Lipsa nemotivată a 

specialiștilor la instruire. 

 Restricții în legătură cu 

situația epidemiologică.  

 Deficiențe tehnice. 
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plasament temporar, 

copii aflați sub  

tutelă/curatelă, case 

comunitare), conform 

prevederilor HG nr. 

132/ 2020 pentru 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la modul de 

stabilire și plată a 

indemnizațiilor pentru 

unele categorii de copii 

și tineri. 

Nr. de 

beneficiari  de 

indemnizație 

lunară. 

Nr. de 

beneficiari  de 

indemnizație 

zilnică. 

Nr. de 

beneficiari de 

indemnizație 

unică la 

împlinirea 

vârstei de 18 

ani. 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Ecaterina Şevcenco,  șef 

Direcție evidență 

contabilă. 

 

 

4.1.2.10. Organizarea 

odihnei de vară a 

copiilor în situație de 

risc. 

Nr. de 

beneficiari.  

Buget de 

stat: 

30850,0 mii 

lei 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

Ecaterina Şevcenco,  șef 

Direcție evidență 

contabilă. 

 Lipsa cadrelor didactice 

disponibile de a fi 

angajate în timpul 

concediului în taberele 

de odihnă. 

 Asigurarea insuficientă a 

taberelor cu sejur de zi în 

cadrul Centrelor 

comunitare cu inventarul 

necesar. 

4.1.2.11. Accesul 

copiilor cu dizabilităţi 

în serviciile familiale/ 

centre de plasament 

specializate. 

Nr. de copii 

plasați.  

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție.  

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Refuzul APP, părinte 

educator. 

 Lipsa locurilor pentru 

plasament. 

 Suprasolicitarea 

familiilor. 

4.1.2.12. Asigurarea 

protecției copilului cu 

dizabilități prin adopție. 

Nr. de copii  Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Specialiștii Direcției 

ÎAA. 

    Refuzul solicitanților. 

 Incompatibilitatea  

dintre copil și   solicitant. 
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4.1.4. Diversificarea 

serviciilor de sprijin și 

reabilitare pentru 

familiile cu copii, în 

special a celor cu copii 

cu dizabilități și/sau 

părinți cu dizabilități, 

a familiilor cu copii 

mici, etc. 

 

4.1.4.1. Dezvoltarea 

serviciilor pentru 

familiile cu copii, 

familiile ce au copii cu 

dizabilități în baza 

evaluării necesităților. 

Nr. de servicii 

create. 

Raportul cu 

identificarea 

necesităților. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Restricții pandemice.  

 Volumul mare de lucru. 

4.1.4.2. Dezvoltarea și 

consolidarea 

Serviciului „Respiro” 

din cadrul Centrului 

municipal de plasament 

şi reabilitare a copiilor 

de vârstă fragedă 

(CMPRCVF) pentru 

familiile ce au copii cu 

dizabilități severe. 

Nr. de 

beneficiari 

extins. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Neprezentarea sau 

prezentarea întârziată a 

materialelor. 

 Restricții pandemice 

Covid-19. 

4.1.4.3. Consolidarea și 

extinderea Serviciului 

Asistență Personală 

pentru copii cu 

dizabilități. 

Nr. de 

profesioniști 

implicați. 

Nr. de 

beneficiari. 

Buget 

municipal: 

8344.6 mii 

lei. 

Buget 

neacoperit: 

5953.5 mii 

lei. 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici. 

  Constrângeri financiare. 

4.1.4.4. Crearea a 2 

echipe noi și dotarea 

acestora în vederea 

consolidării și 

extinderii serviciului 

Echipa Mobilă. 

Extinderea 

capacităților 

Echipei Mobile. 

Buget 

neacoperit: 

906,1 mii 

lei. 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici. 

 Apariția lucrărilor 

adiționale, în afara 

prevederilor contractuale 

de bază, în procesul de 

demarare a lucrărilor. 

4.1.4.5. Crearea 

Serviciului Social 

Nr. de centre 

create anual. 

Buget 

municipal: 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 
 Nerespectarea 

obligațiunilor 
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Centrul de zi pentru 

copii în situații de risc 

(2 în fiecare sector). 

8546,3 

mii lei. 

 

separării de familie. 

Specialiștii Secției PSF. 

 

contractuale de către 

agenții economici. 

 Nerespectarea legii 

privind calitatea în 

construcții și efectuarea 

necalitativă a lucrărilor. 

4.1.4.6. Înaintarea 

dosarelor pentru 

acordarea ajutorului 

unic copiilor din 

serviciile de îngrijire 

alternativă la 

înmatricularea în cl. I, 

absolvirea cl. a IX-a și 

a XII-a. 

Nr. de dosare – 

80, 20, 100% 

din dosarele 

parvenite 

instrumentate. 

 

Buget 

municipal: 

269,0 mii 

lei. 

 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare. 

 

Ecaterina Şevcenco, șef 

Direcție evidență 

contabilă. 

Ana Cușnir, specialist 

principal tutelă /curatelă. 

 

 Omiterea datelor şi/ sau 

comiterea greşelilor 

mecanice. 

 Lipsa confirmărilor de la 

instituțiile de 

învățământ. 

 Lipsa resurselor 

financiare, pentru 

acordarea ajutorului 

financiar unic. 

4.1.5. Asigurarea 

activităţii Comisiei 

pentru Protecţia 

Copilului. 

 

4.1.5.1. Acordarea 

şanselor egale copiilor 

de a comunica cu 

familia biologică 

/extinsă. 

Nr. de decizii 

privind 

stabilirea 

graficului de 

întrevederi. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Neprezentarea 

beneficiarilor în cadrul 

şedinţelor, ca rezultat 

tergiversarea examinării 

cazului. 

4.1.5.2. Examinarea 

dosarelor privind 

stabilirea domiciliului 

copilului/ decăderea din 

drepturile părinteşti. 

Nr. de decizii: 

270. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Părerea subiectivă a 

specialistului responsabil 

de caz. 

 Volum majorat de 

muncă, ca rezultat 

tergiversarea examinării 

cazului. 

 Schimbarea locului de 

trai a părintelui care 

pretinde ca domiciliul 

copilului să fie 

determinat cu el. 

Obiectivul specific 4.2. Consolidarea sistemului de îngrijire alternativă 

 

4.2.1. Implementarea 

principiilor necesității 

4.2.1.1. Consultarea 

obligatorie a opiniei 

Nr. de vizite la 

copii. 

În limitele 

alocațiilor 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Instituirea măsurilor de 

carantină în serviciile de 
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și potrivirii în 

îngrijirea alternativă, 

inclusiv prin 

revizuirea 

regulamentelor de 

funcționare a 

serviciilor de îngrijire 

alternativă 

 

copilului, asigurarea 

vizitelor periodice în 

Casele comunitare și 

Centrele de plasament. 

prevăzute în 

buget 

plasament. 

 Incapacitatea copilului 

de a-și expune opinia în 

virtutea vârstei sau a 

stării de sănătate. 

4.2.1.2. Consultarea/ 

consilierea părinţilor 

/altor reprezentanți 

legali ai copiilor care 

beneficiază de o măsură 

de protecție pentru a-i 

pregăti a fi co-terapeuți 

în procesul de 

recuperare și integrare a 

copiilor. 

Nr. de 

beneficiari 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

La 

necesitate. 

Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 
 Tergiversarea prezentării 

la ședințe din cauza 

programului de lucru al 

beneficiarilor. 

4.2.1.3. Evaluarea 

psihologică a 

asistenților parentală 

profesioniști, părinților-

educatori cu 

prezentarea ulterioară a 

raportului 

corespunzător. 

Nr. de evaluări. 

Nr. de Rapoarte. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 
 Posibile greutăți în 

sincronizarea timpului. 

 Restricții impuse de 

pandemia de Covid - 

19. 

4.2.1.4. Emiterea 

dispozițiilor cu privire 

la stabilirea statutului 

de copil rămas 

temporar fără ocrotire 

părintească/ rămas fără 

ocrotire părintească/ 

adoptabil/ la plasarea în 

Serviciul tutelă/ 

curatelă/ plasament 

planificat/ plasament de 

urgență/ încetarea 

plasamentului. 

Nr. de 

dispoziții. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Specialiștii Direcției 

ÎAA. 

 Lipsa surselor financiare. 

 Prezentarea informațiilor 

incomplete sau cu date 

eronate. 

 Tergiversarea depunerii 

actelor de către 

reprezentanții legali. 

4.2.1.5. Conlucrarea cu Nr. de instruiri. Fondul de 30.12.2022 Irina Poplavscaia,  Lipsa solicitărilor 
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specialiștii din cadrul 

Serviciului de Asistență 

Socială a Copilului și 

Familiei privind 

înregistrarea la 

seminarele de instruire 

a solicitanților pentru 

adopție în vederea 

instituirii adopțiilor. 

Nr. de persoane 

instruite. 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

specialist principal.  

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

 

4.2.1.6. Organizarea 

ședințelor Comisiei 

specializate în 

domeniul adopției din 

cadrul DGPDC. 

Nr. de ședințe. 

Nr. de procese-

verbale. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Irina Poplavscaia, 

specialist principal.  

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 

 Lipsa cvorumului la 

ședință. 

 Lipsa chestiunilor care 

necesită a fi examinate 

din motivul lipsei 

copiilor cu statut 

adoptabil. 

 Luarea unei decizii 

incorecte de potrivire a 

copilului cu solicitanții 

pentru adopție. 

4.2.1.7. Organizarea 

ședințelor Grupului de 

lucru privind potrivirea 

copiilor adoptabili cu 

solicitanții pentru 

adopție și perfectarea 

procesului - verbal. 

Nr. de copii.  

Nr. de ședințe. 

Nr. de procese- 

verbale. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Irina Poplavscaia, 

specialist principal.  

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

 

 Incompatibilitatea dintre 

copil şi solicitantul la 

adopţie, ce ar putea 

cauza reîntoarcerea 

copilului în sistemul de 

protecție rezidențială. 

4.2.1.8. Organizarea 

ședințelor de potrivire 

teoretică privind 

potrivirea copiilor cu 

APP/părinți educatori. 

Nr. de copii.  

Nr. de ședințe. 

Nr. de procese- 

verbale. 

Nr. de avize. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Anastasia Radu, asistent 

social. 

 Incompatibilitatea dintre 

copil şi APP/părinte 

educator. 

 Munca la distanță. 

4.2.1.9. Recepționarea 

și perfectarea avizelor 

privind încuviințarea 

adopţiei naționale și 

internaționale a copiilor 

Nr. de ședințe. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Irina Poplavscaia, 

specialist principal.  

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

 

 Lipsa copiilor cu statut 

adoptabil. 

 Lipsa solicitărilor. 
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și transmiterea către 

autoritatea centrală. 

4.2.1.10. Recepționarea 

și evaluarea 

corectitudinii 

instrumentării dosarelor 

copiilor pentru 

stabilirea statutului 

adoptabil, solicitanților 

pentru adopție în 

vederea completării lor 

cu actele necesare 

conform legislației în 

vigoare.  

Nr. de dosare 

/solicitanți. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Irina Poplavscaia, 

specialist principal.  

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

 

 Lipsa copiilor cu statut 

rămas fără ocrotire 

părintească și a 

solicitanților pentru 

adopție. 

4.2.1.11. Recepționarea 

dosarelor şi eliberarea 

atestatelor de adoptator 

solicitanților din 

municipiul Chișinău. 

Nr. de dosare/ 

atestate. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Irina Poplavscaia, 

specialist principal.  

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

 

 Lipsa solicitărilor de 

eliberare a atestatelor. 

4.2.1.12. Recepționarea 

dosarelor solicitanților 

la adopție națională din 

alte localități ale 

Republicii Moldova și 

înregistrarea lor la 

DGPDC. 

Nr. de dosare. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Irina Poplavscaia, 

specialist principal.  

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

 

 Lipsa solicitărilor  de 

înregistrare a dosarelor. 

4.2.1.13. 

Recepționarea, 

dosarelor copiilor 

pentru stabilirea 

statutului, perfectarea 

dispozițiilor cu privire 

la stabilirea statutului 

adoptabil şi 

transmiterea informației 

autorităţii centrale. 

Nr. de 

dosare/dispoziții 

transmise. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Irina Poplavscaia, 

specialist principal.  

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

 

 Lipsa copiilor cu statut 

adoptabil. 

 

4.2.1.14. Recepționarea Nr. de rapoarte. Fondul de 30.12.2022 Irina Poplavscaia,  Indisponibilitatea 
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şi sistematizarea 

rapoartelor de 

monitorizare a copiilor 

aflați în perioada de 

încredințare în vederea 

adopţiei, întocmite de 

către specialiștii DPDC 

de sectoare/ DASPF din 

raioanele Republicii. 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

specialist principal.  

Olga Scurtu, specialist 

principal. 

 

adoptatorilor de a fi 

monitorizați la 

domiciliu. 

4.2.1.15. Organizarea 

şedinţelor și a 

interviurilor iniţiale 

informaţionale cu 

solicitanţii la postura de 

părinte educator. 

Nr. de şedinţe/ 

solicitanţi. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Anastasia Radu, asistent 

social. 
 Receptivitatea scăzută 

a comunităţii. 

 Dificultăţi în realizarea 

şedinţelor online. 

 Refuz din partea 

solicitanţilor. 

4.2.1.16. Organizarea 

interviurilor iniţiale 

pentru solicitanţii la 

postura de părinte 

educator. 

Nr. de 

interviuri/ 

solicitanţi. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Anastasia Radu, asistent 

social. 
 Refuz din partea 

solicitanţilor. 

 Indisponibilitatea 

solicitanţilor. 

 4.2.1.17. Evaluarea 

solicitanţilor la postura 

de asistent parental 

profesionist. 

Nr. de 

solicitanţi/ 

Vizite. 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Anastasia Radu, asistent 

social. 
 Refuz din partea 

Serviciului CCTF. 

 Refuz din partea 

solicitanţilor. 

 Indisponibilitatea 

solicitanţilor. 

4.2.1.18. Organizarea 

cursurilor de formare 

iniţială a solicitanţilor 

în proces de evaluare la 

postura de părinte 

educator. 

Nr. de cursuri. 

Nr. de 

participanți. 

 

 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC  

 

30.12.2022 Anastasia Radu, asistent 

social. 
 Numărul redus al 

solicitanţilor. 

 Restricţii în legătură cu 

situaţia epidemiologică. 

 Indisponibilitatea 

formatorilor 

identificaţi. 

 4.2.1.19. Evaluarea 

corectitudinii 

instrumentării dosarelor 

copiilor plasați în 

Nr. de dosare 

instrumentate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

30.06.2022 Ana Cuşnir, specialist 

principal. 

 

 Fluctuația cadrelor din 

sistem. 

 Restricții impuse de 

pandemia de Covid -
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serviciul de 

tutelă/curatelă DPDC 

Botanica, Buiucani și 

ATL din raza lor. 

DGPDC 19. 

 

4.2.2. Acțiuni de 

protecție a copiilor 

aflați în situație de risc 

și a celor separați de 

părinți prin plasament 

în Serviciile de 

îngrijire alternative și 

adopție.  

4.2.2.1. Evaluarea 

corectitudinii 

instrumentării dosarelor 

copiilor din Centrele de 

plasament nestatale. 

Nr. de dosare 

instrumentate. 

Nr. de Rapoarte 

elaborate.  

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Cristina Vlad, specialist 

principal. 

Diana Guțu, specialist 

principal. 

 Fluctuația cadrelor din 

sistem. 

 Restricții impuse de 

pandemia de Covid-19. 

 Volumul majorat de 

muncă. 

4.2.8.2. Reevaluarea 

situației copiilor din 

plasamentul serviciilor 

de îngrijire alternativă 

și adopție,  

convocarea ședințelor 

echipei 

multidisciplinare. 

Nr. de cazuri 

examinate. 

Nr. de sedințe 

organizate. 

Nr. de Rapoarte 

elaborate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.06.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

Cristina Vlad, specialist 

principal. 

Diana Guțu, specialist 

principal. 

 Fluctuația cadrelor din 

sistem. 

 Restricții impuse de 

pandemia de Covid-19. 

 Volumul majorat de 

muncă. 

 Neprezentarea 

persoanei responsabile 

la ședință. 

4.2.9.1. Completarea 

registrului de evidență a 

dispozițiilor emise 

privind 

stabilirea/retragerea 

statutului juridic. 

Nr. de copii. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Cristina Vlad, specialist 

principal. 
 Admiterea 

erorilor/greșelilor. 

 Defecțiuni tehnice. 

 Volumul mare de lucru. 

4.2.9.2. Completarea 

listei electronice a 

copiilor a cărui 

statutului juridic a fost 

stabilit/retras. 

Nr. de copii. Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Cristina Vlad, specialist 

principal. 
 Admiterea 

erorilor/greșelilor. 

 Volumul mare de lucru. 

4.2.3. Instituirea 

moratoriului la 

instituționalizarea 

copiilor cu vârsta de 0 

- 6 ani. 

 

4.2.3.1. Specificarea 

atribuțiilor 

secretariatului Comisiei 

municipale a copilului 

aflat în dificultate, 

utilizarea e-

Resurse alocate 

pentru 

secretariat. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Tergiversarea elaborării 

documentației. 

 Prezentarea cu întărziere 

a propunerilor. 
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management de caz.  

4.2.3.2. Organizarea 

ședințelor de 

supervizare în 

Serviciile APP, CCTF, 

AP. 

Nr. de ședințe 

de lucru 

/supervizare. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 Refuzul specialiștilor de 

a participa la ședințe. 

 Interes scăzut pentru 

participare. 

4.2.3.3. Reducerea 

continuă a numărului 

de copii aflați în 

instituțiile rezidențiale 

și reintegrarea copiilor 

în familia biologică/ 

extinsă sau plasarea 

copiilor în serviciile de 

îngrijire alternativă. 

Nr. de copii 

reintegrați. 

Nr. de copii 

plasați. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Șefii DPDC din sectoare.  Reziliența familiilor, 

refuzul de a conlucra cu 

autoritatea tutelară. 

 Lipsa motivației/ 

dorinței de schimbare a 

modului de viață și de a 

crea condiții favorabile 

pentru reintegrarea 

copilului. 

 Lipsa serviciilor 

necesare pentru plasarea 

copiilor conform 

necesităților acestora. 

4.2.4. Reorganizarea 

Centrului municipal 

de plasament pentru 

copii de vârstă 

fragedă. 

 

4.2.4.1. Evaluarea sau 

revizuirea periodică a 

situației copiilor cu PIS 

în plasament, conform 

standardelor de calitate 

și a managementului de 

caz. 

Nr. de copii 

evaluați. 

Nr. de ședințe 

organizate. 

Nr. de rapoarte 

prezentate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Interesul scăzut datorat 

suprasolicitării 

specialiștilor. 

 Lipsa coeziunii la nivel 

de colectiv și părinți. 

4.2.4.2. Evaluarea 

instrumentării dosarelor 

copiilor din Centrul 

municipal de plasament 

și reabilitare a copiilor 

de vârstă fragedă. 

Nr. de dosare 

evaluate. 

Nr. de rapoarte 

prezentate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

Maria Jechiu, manager 

Centru.  

 Tergiversarea 

instrumentării dosarelor. 

 Prezentarea cu întărziere 

a propunerilor. 

3.2.4.3. Elaborarea 

studiului de fezabilitate 

Studiul elaborat 

cu recomandări 

În limitele 

alocațiilor 

30.12.2022 Sergiu Oceretnîi, șef 

DGPDC. 
 Lipsa motivației de a 

participa la studiu. 
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privind introducerea 

moratoriului la 

instituționalizarea 

copiilor și elaborarea 

recomandărilor privind 

serviciile de îngrijire 

alternativă. 

de gestionare a 

situației. 

prevăzute în 

buget 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Evaluarea subiectivă din 

motivul prezentării 

informațiilor incomplete. 

 

3.2.4.4. Elaborarea 

Regulamentului de 

funcționare a Centrului 

municipal de plasament 

pentru copii de vârstă 

fragedă, în redacție 

nouă, urmare a 

reorganizării.  

Regulament 

elaborat și 

aprobat. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Sergiu Oceretnîi, șef 

DGPDC. 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Maria Jechiu, manager 

Centru.  

 Insuficiența 

documentației necesară 

procesului de 

reorganizare. 

 Atitudine iresponsabilă a 

persoanelor responsabile 

din cadrul Centrului. 

4.2.5. Dezvoltarea 

spectrului de servicii 

alternative de îngrijire 

de tip familial care să 

răspundă necesităților 

copiilor cu dizabilități, 

a copiilor mici, a 

copiilor cu tulburări de 

comportament, 

victime ale violenței și 

alte grupuri. 

 

4.2.5.1. Evaluarea 

serviciilor sociale 

pentru copii cu 

dizabilități (de stat și 

privat), inclusiv de tip 

familial, din subordinea 

DGPDC și diseminarea 

bunelor practici. 

Raport elaborat. 

Practici 

diseminate. 

Buget 

municipal: 

0,8 mii lei. 

 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 

 Insuficiența 

cunoștințelor necesare 

procesului de evaluare. 

 Atitudine iresponsabilă a 

persoanelor 

responsabile. 

  Constrângeri financiare. 

4.2.5.2. Dezvoltarea și 

consolidarea serviciilor 

sociale din subordinea 

DGPDC, inclusiv: 

 Serviciul de 

asistență socială 

comunitară; 

 Serviciul „Asistență 

personală”; 

 Serviciul social 

„Echipa mobilă”; 

 Serviciul social 

„Casă comunitară”; 

Nr. de servicii 

întreținute 

anual. 

 

Buget 

municipal: 

43921,9 mii 

lei. 

 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Deficiențe 

organizatorice. 

 Tergiversarea  

termenului de evaluare a 

Serviciilor. 

 Tergiversarea  

termenului de elaborare 

a bugetului. 
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 Serviciul social 

„Locuința socială 

asistată”. 

4.2.5.3. Întreținerea 

Caselor de copii de tip 

familial, Centrelor de 

asistență socială de zi 

pentru copii, Centrelor 

de asistență socială de 

plasament pentru copii, 

Serviciului de asistență 

parentală profesionistă, 

Serviciului de sprijin 

pentru familii și copii, 

Complexului de servicii 

sociale pentru copii în 

situații de stradă. 

Nr. de servicii 

întreținute 

anual. 

Nr. de 

beneficiari în 

fiecare serviciu 

social. 

Buget 

municipal: 

25818,5 mii 

lei. 

 

30.12.2022 Sergiu Oceretnîi, șef 

DGPDC. 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

 

 Tergiversarea  

termenului de elaborare 

a bugetului. 

 Planificare defectuoasă a  

propunerilor de buget. 

 Erori tehnice. 

 Gestionarea 

necorespunzătoare a 

mijloacelor financiare. 

 

Obiectivul specific 4.3. Asigurarea (re)integrării socio-familiale a copiilor și tinerilor din îngrijirea alternativă 

 

4.3.1. Dezvoltarea și 

implementarea 

programelor de 

pregătire către viața 

independentă a 

copiilor din îngrijirea 

alternativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1. Evaluarea 

necesităților și 

elaborarea Programului 

de formare și pregătire 

a copiilor și tinerilor 

din serviciile sociale 

din subordine către 

viața independentă. 

Raport cu 

privire la 

necesități 

elaborat. 

Program 

elaborat. 

Nr. de tineri 

instruiți. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

 Lipsa programelor 

de pregătire a 

copiilor către viața 

independentă. 

 Prezența copiilor în 

afara ofertelor de 

participare loa 

activități. 

4.3.1.2. Realizarea 

vizitelor în instituțiile 

din subordine în 

vederea  evaluării 

situației copiilor și 

asigurării, în cooperare 

cu specialiștii 

instituției, a 

programelor 

personalizate 

Nr. de vizite. 

 Nr. de evaluări. 

 Nr. de 

specialiști 

implicați. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Specialiștii Direcție ÎAA. 

 

  

 Lipsa necesităților. 

 Volum mare de 

muncă. 

 Lipsa colaborării 

dintre specialiști. 

 Restricţii în legătură 

cu situaţia 

epidemiologică. 
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individuale sau de grup 

de instruire/consiliere a 

copiilor, care 

beneficiază de o măsură 

de protecție. 

 4.3.1.3. Evaluarea 

listelor copiilor, care 

urmează a fi 

(re)integrați, a 

absolvenților, inclusiv a 

celor cu statut de copil 

rămas temporar și 

rămas fără ocrotire 

părintească. 

Nr. de copii 

(re)integrați. 

Nr. de 

absolvenți 

(re)integrați. 

Liste elaborate 

și aprobate. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

29.04.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Valentina Canariov, 

specialist principal. 

 Tergiversarea 

elaborării operative a 

listelor. 

 Admiterea 

incorectitudinilor în 

listele elaborate și 

prezentate. 

4.3.1.4. Evaluarea 

monitorizării post 

plasament a situației 

copiilor/ tinerilor. 

Nr. de copii 

/tineri.  

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

01.02-

30.06.2022 

 

01.07-

30.12.2022 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Valentina Canariov, 

specialist principal. 

 Nerespectarea legislației 

în vigoare privind 

termenele și 

corectitudinea 

monitorizării situației 

post plasament a 

beneficiarilor. 

 Admiterea 

superficialității în 

monitorizare din partea 

persoanelor 

responsabile. 

4.3.1.5. Evaluarea/ 

monitorizarea elaborării 

și realizării Planurilor 

individualizate de 

asistență (PIA) de 

monitorizare a situației 

post plasament. 

Nr. de PIA 

elaborate 

/realizate.  

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.06.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Valentina Canariov, 

specialist principal. 

 Nerespectarea legislației 

în vigoare privind 

termenele și 

corectitudinea elaborării 

PIA. 

 Atitudine superficială în 

planificarea acțiunilor 

din PIA. 

 Admiterea nerealizării 

acțiunilor/PIA. 

4.3.1.6. Evaluarea/ Nr. de PIA Fondul de 30.06.2022 Olga Zaharia, șef  Nerespectarea legislației 
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monitorizarea revizuirii 

PIA și a elaborării 

Rapoartelor de 

monitorizare a situației 

copiilor/tinerilor ieșiți 

din plasament în 

perioada post plasament 

(6 luni), inclusiv din 

CRSCT.  

evaluate. 

Nr. de Rapoarte 

elaborate. 

 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Valentina Canariov, 

specialist principal. 

în vigoare privind 

termenele și 

corectitudinea revizuirii 

PIA. 

 Admiterea 

superficialității în 

revizuirea PIA și a 

elaborării rapoartelor. 

4.3.1.7. Încurajarea și 

asistarea tinerilor în 

integrarea socială, în 

administrarea unui trai 

independent, în 

identificarea unui loc 

de muncă competitiv și 

generator de venituri 

pentru asigurarea 

independenței 

inofensive. 

Nr. de 

beneficiari. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Valentina Canariov, 

specialist principal. 

 Programe ineficiente de 

informare. 

 Atitudine indiferentă a 

beneficiarilor, lipsa 

dorinței de a conlucra. 

4.3.1.7. Dezvoltarea 

parteneriatelor cu 

instituții statale și 

organizații non-

guvernamentale în 

vederea dezvoltării și 

promovării programelor 

de informare, asistență 

și instruire a tinerilor. 

Nr. de 

programe. 

Nr. de activități. 

Nr. de tineri 

instruiți. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Valentina Canariov, 

specialist principal. 

 Programe ineficiente de 

informare. 

 Atitudine indiferentă a 

beneficiarilor, lipsa 

dorinței de a conlucra. 

Obiectivul general nr. 5. Consolidarea sistemului municipal de protecție a copilului 

 

Obiectivul specific 5.1. Dezvoltarea organizațională a autorității tutelare 

 

5.1.1. Cercetarea 

fenomenelor și 

nevoilor în domeniul 

protecției copilului în 

5.1.1.1. Identificarea 

potențialilor parteneri 

în scopul cercetării 

prestațiilor şi serviciilor 

Nr. de acorduri 

încheiate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Vera Pșeneac, șef Secție 

MEPSMC. 

Lidia Cioban, specialist 

principal. 

 Atitudinea rezervată a 

unor specialiști vizavi de 

parteneriatul social și 

educațional. 
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municipiul Chișinău. 

 

 

destinate îngrijirii şi 

dezvoltării copiilor 

rămași fără 

ocrotire părintească, 

încheierea acordurilor 

de parteneriat. 

Ana Arhirii, specialist 

principal. 

 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 Lipsa specialiștilor 

calificați în domeniu 

pentru realizarea 

acțiunii. 

5.1.1.2. Instruirea 

responsabililor din ATL 

de stabilirea și plata 

indemnizațiilor pentru 

unele categorii de 

copii/tineri, conform 

HG nr.132/2020. 

Nr. de instruiri.  Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC. 

30.06.2022 

30.12.2022 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Valentina Canariov, 

specialist principal. 

 Planificarea defectuoasă 

a activităților  de 

dezvoltare profesională. 

 Impact minim al 

formăriii continup 

determinat de instruirra 

la distanță. 

5.1.2. Contractarea de 

servicii necesare de la 

prestatorii privați, 

inclusiv de la OSC 

5.1.2.1. Identificarea 

barierelor și lacunelor 

în procesul de 

contractare a serviciilor 

pentru prestatorii de 

servicii. 

Rapoarte 

elaborate anual. 

Recomandări 

elaborate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al DGPDC. 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

 Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici ce duc 

la comiterea unor lacune/ 

erori. 

5.1.2.2. Elaborarea și 

prezentarea rapoartelor 

cu privire la 

implementarea Planului 

de acțiuni pentru anul 

2022 privind 

implementarea 

Strategiei municipale 

pentru protecția 

drepturilor copilului 

2020 - 2025. 

Rapoarte 

elaborate 

semestrial. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.06.2022 

 

30.12.2022 

Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

 

 Tergiversarea termenului 

de elaborare și 

prezentare a Rapoartelor 

de către specialiști. 

 Întocmirea 

nacalitativă/greșită a 

Rapoartelor. 

 Monitorizarea 

ineficientă vizând 

implementarea Planului 

de acțiuni. 

5.1.2.3. Consolidarea 

capacităților 

specialiștilor din 

domeniul protecției 

drepturilor copilului, 

asistenților sociali 

comunitari în utilizarea 

Program de 

instruire în 

domeniul 

prevenirii 

primare a 

riscurilor 

elaborat și 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 Fluctuația personalului. 

 Planificare defectuoasă. 

 Insuficiența 

cunoștințelor necesare 

domeniului de 

documentare. 

 Atitudine iresponsabilă a 
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instrumentelor de 

colaborare 

intersectorială privind 

prevenirea primară a 

riscurilor de asigurare a 

bunăstării copilului 

(HG 143/2018). 

aprobat.  

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

 

persoanelor 

responsabile. 

 

Obiectivul specific 5.2. Sporirea capacităților personalului din sistemul de protecție a copilului și alte sisteme conexe  

 

5.2.1. Instituirea, la 

nivelul tuturor 

sectoarelor, de sisteme 

de instruire inițială la 

angajare și de formare 

continuă în domeniul 

protecției copilului. 

5.2.1.1. Identificarea 

necesităților de instruire 

a angajaților și 

elaborarea Planului 

anual de formare 

profesională continuă. 

Nr. de planuri 

elaborate. 

Nr. angajați 

instruiți. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

 

 Lipsa programelor de 

instruire necesare în 

cadrul tuturor 

instituțiilor subordonate 

Direcției. 

 Impact minim al 

formării continuă 

determinat de instruirea 

la distanță. 

 Interes scăzut de 

participare. 

5.2.2. Instruirea 

periodică a 

specialiștilor din 

domeniul protecției 

copilului și domeniilor 

conexe asupra 

practicilor și 

procedurilor de 

protecție a copilului. 

5.2.2.1. Elaborarea 

mecanismelor și 

procedurilor de 

supervizare 

profesională și evaluare 

a specialiștilor din 

sistemul de protecție a 

drepturilor copilului din 

municipiul Chișinău.   

Mecanisme/ 

instrumente 

elaborate. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

Anna Bezobrazova, șef 

Secție  prevenirea 

separării de familie. 

Doina Munteanu, șef 

Serviciu asistență 

comunitară. 

Vera Pșeneac, șef Secție 

monitorizare, evaluare, 

proiectare strategică și 

managementul calității. 

 Deficiențe 

organizatorice. 

 Atitudine iresponsabilă a 

persoanelor 

responsabile. 

 Fluctuația personalului. 

 Tergiversarea termenului 

de elaborare. 

 

5.2.3. Dezvoltarea 

sistemului de 

supervizare 

profesională pentru 

5.2.3.1. Consolidarea și 

diversificarea 

mecanismelor de 

supervizare 

Ordin privind 

supervizorii. 

Nr. de ședințe. 

Nr. de 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Irina Calestru, șef 

adjunct interimar al 

DGPDC. 

 

 Deficiențe 

organizatorice. 

 Atitudine iresponsabilă a 

persoanelor 
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specialiștii din 

sistemul de protecție a 

copilului și din 

sistemele conexe. 

profesională, cu accent 

pe acordarea suportului 

psihologic, a 

personalului care 

activează în domeniul 

protecției drepturilor 

copilului. 

specialiști 

instruiți. 

Doina Munteanu, șef 

Serviciu asistență 

comunitară. 

 

Diana Țurcanu, specialist 

principal, psiholog. 

responsabile. 

 Fluctuația personalului. 

 

5.2.3.2. Monitorizarea 

și evaluarea anuală a 

eficienței funcționării 

mecanismului de 

supervizare 

profesională. 

Raport de 

evaluare 

elaborat anual. 

În limitele 

alocațiilor 

prevăzute în 

buget 

30.12.2022 Doina Munteanu, șef 

Serviciu asistență 

comunitară. 

 Monitorizare 

insuficientă. 

 Prezența unor erori în 

prezentarea datelor 

despre copiii din 

evidență. 

5.2.4. Consolidarea 

serviciilor de tip 

familial/rezidențial. 

5.2.4.1. Monitorizarea 

şi supervizarea 

eficacității Serviciului 

de Asistență parentală 

profesionistă, Casei de 

copii de tip familial, 

Sreviciul tutelă 

/curatelă, Serviciile de 

plasament de tip 

rezidențial. 

Nr. de 

supervizări. Nr. 

de manageri/ 

directori 

supervizați. 

Fondul de 

retribuire a 

muncii 

personalului 

DGPDC 

30.12.2022 Olga Zaharia, șef 

Direcție îngrijire 

alternativă și adopție. 

 

Specialiștii Direcției 

ÎAA. 

 Lipsa cadrelor calificate. 

 Restricţii în legătură cu 

situaţia epidemiologică. 

 Munca la distanță. 

 Interes scăzut de 

participare. 

 

 

 

 

      Şef al DGPDC                                                                Sergiu OCERETNÎI                  _______________              _______________ 

                                                           (nume, prenume)                          (semnătura)                                (data) 
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