
CONSILIUL MLINICIPAL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL AL MI-INICIPIULUI CHI$INAU

DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPIULUI

nr. t0 , ,! ).0+. &0ll

ORDIN

Cu privire la organizarea Conferinfei
gtiinfifi co-practice internafionale

,Consolidarea familiei - premisd fundamentald

a promovdrii drepturilor copilului", Edifi a a Ll-a

in conformitate cu Planul de ac{iuni al Directiei generale pentu protectia

drepturilor copilului pentru arrt/_2022, in scopul dezvoltirii gi promov6rii unui sistem

panicipativ i; proteclia drepturilor copilului,. armonizdii cadrului normativ cu

standardele internalionale in domeniul prCIecliei familiei qi copililui, diseminarii

bunelor practici in domeniul comunitar, psiho-social qi educafional,

ORDON:

1. Se orgarizeazd Conferinla qtiinfifico-practicd internafionalS cu genericul

,,ConsJlidarea familiei -' premisi fundamentald a promovirii drepturilor

,copilului,,, Edilia a II-a, la dita de l7 mai 2022, in format online qi offline.

Z. Se aprob6 componenla Comitetului organizatoric pentru otganizatea qi

desfEqurarea Conferinlei (Anexa nr' 1)'

3. Comitetul organizatoric al Conferinlei:
3.1. va selecta gi desemna moderatorii conferinfei;

3.2. va realiza controlul privind respectarea cerinfelor de tehnoredactare a

lucr6rilor;
3.3. va elabora Programul Conferin{ei;

3.4. va crea condilii optime de organizare qi' desf[qlnare a lucririlor

Conferinfei;
3.5. va elabora procesul-rierbal privind totalurile Conferintei;

3.6. va elabora Certificate de participare la ConferinfS;

3.7. va analiza qi selectu."ioiulele Conferin{ei pentru a fi publicate intr-o

culegere de articole cu indice ISBN'



4. Managerii Serviciilor de ingrijire alternativd vor delega pentru participare la
eveniment specialiqtii din subordine, accesdnd linkul transmis prealabil pe

adresa de e-mail al Serviciului de c6tre DGPDC.
Se cuantificd activitatea formatorilor in volum de 30 (treizeci) de ore conform
Hartii creditare pentru atestarea la grad didactic/ managerial.
Se considerd participarea cadrelor didactice qi manageriale la Conferinld drept
activitate de formare, cuantificatd in volum de 30 (treizeci) de ore inbaza He(ii
creditare din Regulamentul de atestare a cadrelor la grad didactic, respectiv, la
grad managerial.
Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemneazd" Yera
Pgeneac, qef Sectie monitorizare, evaluare, planificare strategicd qi

managementul calitdlii.
Controlul executirii prevederilor prezentului ordin revine domnului Sergiu
Oceretnii, qef al DGPDC.

al Direcliei

Sergiu
OCERETNII

Ex. V. Pgeneac
022 229 449

5.

6.

7.

$

A

str. Alexandru Vlahufe, 3, MD-2005, municipiul Chigindu, Republica Moldov4
Tel. (022) 242702, wvrw.dgpdc.md, e-mail: dgpdc@cmc.md.



Anex6 la Ordinul DGPDC

nr. din

Com ponen{a Comitetu lui organizatoric
pentru or ganizarea qi desfEgurarea Conferinlei qtiintifi co-practice Internalionale

,,Consolidareafamiliei - premisdfundamentald a promovdrii drepturilor copilului",
Edilia a II-a

OCERETN1I Sergiu

CALESTRU Irina

P$ENEAC Vera

ZAIIARIA Olga

BEZOBRAZOVA
Anna

TURCANU Diana

Preqedintele Comitetului :

$ef al Direcfiei generale pentru proteclia drepturilor
copilului

Vicepreqedintele Comitetului :

$ef adjunct interimar al Directiei generale pentru protectia
drepturilor copilului

Secretarul Comitetului:

$ef Seclie Monitorizare, evaluare, planificare strategicd qi

managementul ca1it61ii

Membrii Comitetului organizatoric :

$ef Direcfie ingrijire alternativd qi adoplie in cadrul Direcliei
generale pentru protec(ia drepturilor copilului

$ef Seclie Prevenirea separErii de familie in cadrul Directiei
generale pentru protecfia drepturilor copilului

Specialist principal, psiholog, Directia ingrijire alternativd qi

adopfie, DGPDC

$ef Serviciu relafii cu publicul in cadrul Direcliei generale

pentru proteclia drepturilor copilului
KUMAR Ganga


