
CONSILIUL MLTNICIPAL CHI$INAU
,v

PRTMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHI$INAU

DIRECTIA GBNERAT,A pTNTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

nr. 5l-/ $" OQ.at./MQ.

ORDIN

Cu privire la aprobarea Regulamentului

Consiliului Consultativ al DGPDC

in temeiul prevederilor Regulamentului de organizare qi funcfionare al Direcfiei generale

pentru proteclia drepturilor copilului, aprobat prin Decizia nr. 2217 din 22 decembie 2020,

punctul 2O,inscopul eficientizarii managementului DGPDC, organizarii qi coordon6rii eficiente a

managementului institulional in conformitate cu legislafia in vigoare, emit urm6torul

ORDIN:

1. Se aprob6 Regulamentul Consiliului Consultativ al Direcfiei generale pentru protecfia

drepturilor copilului (anexa m. 1).

Z. Se aprob6 componenfa nominala a Consiliului Consultativ al Direcfiei generale pentru

protec{ia drepturilor copilului (anexa m.2).

Se stabileqte c6, in cazul in care membrii Consiliului Consultativ se elibereazd din funcfiile

definute, atribuliile lor in cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou numite in

funcliile respective, fEri emiterea unui ordin.

Seclia monitorizare, evaluare, planificare, strategicd Ei managementul cattafli (Vera Pqeneac):

4.1. va aduce la cunoEtinfa tuturor instituliilor din subordinea DGPDC prevederile prezentului

ordin;
4.2. vaexpedia qefilor DPDC din sectoare

Responsabil de realizarea prevederilor

specialist principal, Secfia monitorizare,

calita$i.
6. Controlul executarii prevederilor prezentului ordin revine doamnei Vera Pqeneac, qef Secfie

monitorizare, evaluare, planificare strategicl qi managementul cahtefl i'

7. Monitorizarea executdrii prevederilor prezentului ordin revine domnului Sergiu Oceretnii, qef

al DGPDC.

$ef al DGPDC Sergiu OCERETNiI

Ex. V. Pqeneac,

022229 449

J.

4.

5.

Regulamentul Consiliului Consultativ.

prezentului ordin se desemneazd Lidia Cioban,

evaluare, planificare strategicd qi managementul

str. Alexandru vlahuF, 3, MD-2005, municipiul chigin[u, Republica Moldova"

T el. (022) 242'7 02, wrvw' dmpdc.md, e'mail : chisinaudmpdc@gmai l' com
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Consiliului Consultativ al Direcfiei generale pentru protec{ia drepturilor copilului

I. Dispozi{ii generale

1. Regulamentul de activitate gi componenfa nominala.a.consiliului consultativ (in continuare - consiliul)

al Direcfiei generale pentru protectia ar.-it*ilol copilului (in continuare - DGPDC) se aprobd prin ordinul

fefuluioit.Il.i. Mandatul Consiliuluieste de 2 ani'

2. Consiliul consultativ igi desfEgoara activitatea in conformitate cu prevederile Hot6r6rii Guvernului

gzglzols,,cu privire la aprobareu n.g"rur."tului - cadru de organizare 9i functionare a organului local

de specialitate in domeniul asistenlJi sociale gi protectiei rariitiei qi a structurii-tip a acestuia"' a

Regulamentului de organizare li frr.tionut., u Jt*"t*ii, organigramgi qi.efectivului limitd al Direcfiei

generale pentru pioi.Jtiu drepturilor.opitutui aprobat prin b."Lia consiliului municipal chiEindu nr'

iAl ainiz.tz.zOzO 9i a prezentului Regulament'

' Tlt*:iffi.f::t il?fiiilor 9i inaintarea recomandarilor privind.asigurarea calitafli serviciilor sociale ei

de proteclie u oi.ptu.irorcopilului prestate la nivel de municipiu;

b) perfec{ionarea competenfero, unguluiiior oi.ectiei generale pentru protecfia drepturilor copilului Ei

asistenlei sociale;

c) punerea in aplicare a documentelor de politici indomeniul protecfiei drepturilor copilului;

d) dezvoltarea qi consolidareu ri"t.*utui le proteclie a copiluiui in municipiul Chilin'u;

e) coordonarea procesului Oe iOeniif,"ur., *utuu" 9i asistenp a copiiloi aflafi in situafie de risc qi a

copiilor ,.p.*:ti o" farinli, participarea la acest proces in caz de necesitate.

4. in activitatea sa consiliul se ghideaza-;Grhtt. in uigour., deciziile consiliului municipal chiginEu' de

materialeqidocumenteconfirmateprinactelegislativ-normative.
5. Activitatea consiliului este asigurata fi .olia""nuta de c6tre preqedintele qi secretarul acestuia'

6. $edinla consitiuiui se conside-r, deliierativ', dacd la ea au participat nu mai pufin de dou6 treimi din

numdrul membrilor Prezenfi'
7. Deciziaconsiliului se adopta cu o majoritate simpla de voturi ale membrilor prezenfi la gedin[6'

g. in caz de necesitate, Regulamentut Je activitate 9i .o*pl*'tt '"ti"l6 
a Consiliului Consultativ pot fi

modificate prin Ordinul $efului DGPDC'

II. Atribu{iile Consiliului

g.ConsiliulexamineazE,incadrulgedin{elor,chestiunilecureferirela:
a) asigurarea suportului consultativ;;p-.-*tr.i in domeniul protecfiei.drepturilor copilului;

b) consultu*u iin.n.iarilor, inclusiv a copiilor in toate deciziile care ii vizeazd;

c) oferirea de puncte de vedere ,.,*. y r*pa4iale cu p'i,i'" la subiecte care fin de activitatea

o irff:ij:l*"lilltl;;rea de.suport tehnic in identificarea qi promovarea noilor inifiative in domeniul

protecfiei ar].pt"i to' cop i I ufu i in municipiul Chi giniu;

e) exercitarea aliot attibulii care lin de propriul mandat'

III. Organi l,area activit[{ii Consiliului

l0.ConsiliulestecondusdepregedinteleConsiliului,$efulDGPDC.

$ef al Di
protectia

REGULAMENTUL



11.

t2.
in absenla preqedintelui, funcfiile acestuia sunt exercitate de cltre vicepreqedintele Consiliului.
Pregedintele Consiliului are urmdtoarele atribufii:
a) organize azd activitatea Consi liului ;

b) convoac[ qi conduce qedinfele Consiliului, precum gi aprobd ordinea de zi a gedin]elor;

c) semneazl deciziile, procesele-verbale ale gedinfelor.

13. Asistenta tehnico-organizatoricl a Consiliului este asiguratd de cltre secretar. Secretarul Consiliului
este un angajat desemnat prin ordinul gefului DGPDC.

14. Secretarul Consiliului are urmltoarele atribulii:
a) asigur[ convocarea gedintelor Consiliului;
b) intocmegte ordinea de zi gi procesul-verbal al qedinlei Consiliului;
c) asigur[ schimbul de informafii qi documente intre membrii Consiliului.

15. Consiliul se intruneqte in gedin{[, de regul6, o dat6, in trimestru. Consiliul se poate intruni giin gedinte

extraordinare, care pot fi convocate la initiativa preqedintelui Consiliului, c6t gi la propunerea altor

membri aiConsiliului.
I 6. Ordine a de zi gi materialele qedinfei Consiliului sunt elaborate de secretarul Consiliului 9i prezentate

membrilor Consiliului cu cel pufin 5 zile pdnd la convocarea gedinfei.

17. Proiectele de decizii qi materialele aferente propuse pentru examinare in cadrul gedinfei Consiliului
vor fi prezentate secretarului Consiliului cu 7 zile inainte de convocarea gedinfei.

18. in cadrul gedintei Consiliului, persoana responsabild pentru elaborarea proiectului de decizii il prezintd

succint, specificdnd scopul elaborErii, principalele prevederi, gradul compatibilitdfii proiectului cu

actele legislative gi normative.
19. in incheierea dezbaterilor asupra fiecdrei chestiuni, pregedintele qedinfei face o scurtd analizd a celor

expuse, prezint[ rezumatul qi concluziile privind deciziile ce urmeaz[ a fi adoptate 9i le pune la vot.

20. Proiectele de decizii aprobate de Consiliul Consultativ sunt perfectate de secretar, findndu-se cont de

propunerile gi sugestiile exprimate in cadrul qedintei, in termen de cel mult 7 zile lucrltoare.
21. Secietarul, in termen de7 zlle lucr[toare din data cdnd a avut loc aedin{a, elaboreazd un proces-verbal

al gedinfei, indicdnd deciziile membrilor privind chestiunile examinate. Procesul-verbal al gedintei

Consiliului va include:
a\ datagi locul desfbqurlrii gedin{ei;

b) date despre persoanele care nu participd la qedintd gi care au prezentat avize in scris;

c) ordinea de zi a gedinfei;

d) propunerile prezentate de membri gi persoanele invitate;

e) deciziile adoptate;
f) alti informalie aferentl deciziei membrilor Consiliului.

22. Procesele-verbale ale qedin{elor Consiliului se inregistreazS in ordine cronologicd pentru un an

calendaristic.
23. Registrul proceselor-verbale se pdstreaz6 la secretar in conformitate cu Nomenclatorul dosarelor qi al

termenelor lor de pdstrare.

IV. Modul qi cerin{ele de prezentare a materialelor spre examinare in qedinfele Consiliului

25. Chestiunile de pe ordinea de zi a Eedinfelor Consiliului sunt prezentate de gefii directiilor/ secfiilor/

serviciilor/ specialiqtilor din cadrul DGPDC, conducltorii institutiilor subordonate DGPDC'

26. Pentru prezentarea materialelor aferente in qedinfa Consiliului se acordd l0 - l5 minute, iar pentru

dezbateri 5-7 minute.
27. prciectul de decizie este insofit de nota informativ[ care va reflecta esenfa chestiunii, va include

concluzii gi propuneri cu privire la argumentarea actiunilor propuse.

V. Documenta{ia Consiliului va include:

a) Registrul proceselor - verbale ale gedinfelor Consiliului semnate de preqedinte 9i secretar.

b) Registrul de decizii.
c) Materialele aferente puse in discutie in cadrul gedintelor;

d) Deciziile Consiliului.



VI. Dispozifii finale

28. Deciziile Consiliului sunt puse in aplicare prin ordinul $efului DGPDC, care sunt elaborate de

responsabilul chestiunii abordate.
29. Controlul executlrii deciziilor Consiliului este efectuat de cltre gefii adjuncfi, gefii directiilor/ secfiilor/

serviciilor DGPDC gi de secretarul Consiliului.
30. Secretarul Consiliului prezint[ in cadrul gedintei o scurtl informafie despre acfiunile intreprinse in

baza deciziilor adoptate in gedintele anterioare.
31. $edinfele se desfdqoarl in incinta sediului DGPDC, str. A. Vlahuf6, 3.

32. $edintele pot fi deschise gi inchise prin votul majoritar al membrilor.



la Ordinul DGPDC
din O/ '"4 f rO

OCERETNII Sergiu

CALESTRU Irina

CIOBAN Lidia

Componenfa nominald al Consiliului Consultativ al
Direcfiei generale pentru protecfia drepturilor

copilului

preqedintele Clonsiliului:

$ef al Direcfiei generale pentru protecfia drepturilor copilului

Vicepreqedintele Consiliului:

$ef adjunct interimar al Directiei generale pentru protecfia
drepturilor copilului

Secretarul Consiliului:

Specialist principal, Secfia monitorizare, evaluare, planifi care
strategicE qi managementul calitlfii

Membrii Comsiliului:

SITARU Veronica $ef al Direcliei
pentru protectia 

r

resurse umane in cadrul Oireclieilene.G
repl,urilor copilului

gef Serviciullanih
e peltru protecfia drepturilor copiluluiZAGORET Ludmila $ef Serviciu juriaic in caAruf Directieige@

ilor copilului
BEZU$CA Neli pentm proteclia d.ept@
MIRON Sorina $ef al Oirecliei pentr

MICLEU$ANU Ziraida $ef al Direcliei r.r*
Ciocana

COJOCARU Diana gef al Oi.eiliei ffiu protecfia drepturilor copilului soctorul

MARIAN Sih,ia gef al.Di.ecfleilentru
Botanica

DUBINEANSCHI AIa Manager, Serviciul so,
dezabilitdli,,Casa SDerantei',

DROZDOV Iutii Centru ae tnformarzuD;umenta.e
Copilului

privind Drepturile


