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Conferința științifico-practică internațională dedicată Zilei Internaționale a Familiei 

„CONSOLIDAREA FAMILIEI – PREMISĂ FUNDAMENTALĂ A PROMOVĂRII DREPTURILOR 

COPILULUI”, Ediția a II-a 

 

    Conferința științifico-practică este consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de 

dezvoltare în domeniul protecției sociale a familiei și copilului, partajării noilor tehnologii și diseminării 

bunelor practice.  

Dezbaterile se vor axa pe următoarele repere: 

 

Secțiunea I: 

Familia este speranța neamului și a omenirii 

 
Moderator: Olga ZAHARIA, șef Direcție îngrijire alternativă și adopție, DGPDC 

 
o Visul fiecărui copil este Familia; 

o Familia - relație autentică; 

o Familia în evantaiul schimbărilor: provocări și soluții. 

 

Secțiunea II: 

Familia ca factor important de promovare a valorilor                                           

general-umane în educația copiilor  
 

Moderator: Vera PȘENEAC, șef Secție monitorizare, evaluare, planificare strategică și 

                     managementul calității, DGPDC 

   

o Mediul familial și importanța sa în dezvoltarea copilului; 

o Familia - factor de formare a culturii și valorilor; 

o Familia și transmiterea modelelor cultural-valorice; 

o Rolul parteneriatului familie-comunitate în promovarea valorilor general-umane la copii. 

 

Secțiunea III:  

Mecanismele de asistență și protecție a copilului, care previn separarea       

copilului de familie: obiectivul prioritar de astazi 

 

Moderator: Ana BEZOBRAZOVA, șef Secție prevenirea separării de familie, DGPDC  

 

o Crearea și dezvoltarea serviciilor sociale de prevenire a separării de familie; 

o Capacitarea și îmbunătăţirea serviciilor existente de asistenţă socială; 

o Dezvoltarea programelor de asistență a copilului, asistență a familiei, fortificarea capacităților 

parentale; 

o Analiza cadrului legal existent în domeniul protecției copilului, domeniul prevenirii 

instituționalizării copiilor. 

 

Secțiunea IV:  

Necesitățile și provocările profesionale ale prestatorilor                                 

de servicii sociale  
 

Moderator: Diana ȚURCANU, specialist principal, psiholog, Direcția îngrijire alternativă și  

                    adopție, DGPDC 

 

o Formarea profesională continuă a specialiștilor din sistemul de protecție al familiei și 

copilului; 



 

________________________________________________________________________________ 

Conferința științifico-practică internațională dedicată Zilei Internaționale a Familiei 

„CONSOLIDAREA FAMILIEI – PREMISĂ FUNDAMENTALĂ A PROMOVĂRII DREPTURILOR 

COPILULUI”, Ediția a II-a 

 

o Solicitarea emoțională în activitatea profesională a specialiștilor în contact cu trauma 

„Ajuta-te pe tine, în timp ce-i ajuți pe alții”; 

o Întărirea capacităților profesionale ale furnizorilor de servicii sociale; 

o Deformarea profesională  a specialiștilor din sistemul de protecție al familiei și copilului 

 

Secțiunea V: 

Pacea în zilele de astăzi este un vis inedit al familiei. Moldova pentru Pace. 
 

Moderator: Irina CALESTRU, șef adjunct interimar al DGPDC 

 

o Acordarea siguranței și asistenței în condițiile de forță-majoră; 

o Fenomenul ,,familie pentru familie” în Republica Moldova (cazarea refugiaților în propriile 

familii), istorii de viață, asistența acordată de autorități;  

o Analiza situației de asistență a refugiaților la nivel național și internațional. 

 

 

Toate aceste aspecte vor constitui temei al dezbaterilor și al dialogului constructiv în cadrul 

ședinței plenare și al secțiunilor Conferinței. 

 

 

NORME DE TEHNOREDACTARE:  

 

 Înregistrarea participanților în programul Conferinței se va efectua prin completarea 

Formularului de înregistrare online. 

 Textul va ocupa până la trei pagini format A4 complet dactilografiate, corp de litere 12 pt, 

spațiere – 1,5, cu alineatul de 1,0 cm, font Times Vew Roman, cu diacritice, atent corectate.  

Se păstrează câmp a câte 2 cm. 

 A se indica: titlul lucrării (cu majuscule, bold, centrat), prenumele și numele autorului. 

 Lista bibliografică, anexată în ordine alfabetică la sfârșitul lucrării. 

 Participantul va indica Secțiunea la care va participa. 

 Articolele pentru publicare vor fi prezentate în format electronic la adresa: 

chisinau.dgpdc@gmail.com  până la 10 mai 2022. 
 

 

Întreaga responsabilitate pentru acuratețea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor științifice, 

precum şi pentru corectitudine revin autorilor. 

 

Avem certitudinea unei participări cât mai eficiente şi utile, a unor comunicări rodnice, fiecare 

în parte contribuind la dezvoltarea și promovarea unui sistem participativ în protecția drepturilor 

copilului și familiei. 

 

 

VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ LA 

CONFERINȚĂ! 

 

Date de contact: 

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, str. Alexandru Vlahuță, 3                               

Adresa e-mail: chisinau.dgpdc@gmail.com                                                                                                                                                

Telefon de contact: (022) 227 650, 229 449 

https://ise.md/uploads/files/1617106477_norme.pdf
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