
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHI$INAU

DIRECTIA GENERAT,A PNNTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPIULUI

nr. 63 ai" o4.06.$oLX-

ORDIN

Cu privire la operarea unor modificfui
la ordinul DGPDC nr. 54 din19.05.2021

in temeiul prevederilor Regulamentului Consiliului de administrafie al Direcfiei generale
pentru proteclia drepturilor copilului (pct. 2), aprobat prin ordinul DMPDC nr. 63 din
06.08.2019, in legdtr:rd cu modificlrile survt:nite in fluctuafia personalului qi necesitatea
modificlrii componenlei nominale, in scopul organizdrii gi coordonlrii eficiente a
managementului DGPDC, in conformitate cu iegislafia in vigoare, emit urmtrtorul

ORDIN:

l. Se aprobl componenfa nominali a Consiliului de administrafie al Direcliei generale pentru
protecfia drepturilor copilului in urmdtoarea oomponentI:

Preqedinrtele Consiliului:

Sergiu OCERETNII, gef al DGPDC

Secretarul Consiliului:

Vera P$ENEAC, qef Secfie monitorizare. eva.luare, proiectare strategicd qi managementul
calitalii

Membrii Consiliului:

Irina CALESTRU, qef adjunct interimar al IICPDC;
Gheorghe GATMAN, gef adjunct al DGPDC;
Silvia MARIAN, qef al DPDC sectorul Botanica;
Neli BEZU$CA, qef al DPDC sectorul Buiucani;
Diana COJOCARU, qef interimar al DPDC sectorul Centru.
ZLnudaMICLEU$ANIU, qef al DPDC sectorul Ciocana;
Sorina MIRON, qef al DPDC sectorul R6qcani;
OlgaZAHARlA, gef al Direcfiei ingrijire alternaiiv6 qi adoplie;
Veronica SITARU, gef al Direcfiei resurse uilar.t:;



4.

Anna BEZ0BRAZOVA, qef Seclie Prevenirea separdrii de familie;

Ludmila ZAGORET, $ef Serviciu juridic.

2. Secretarul Consiliului (Vera Pgeneac) va aduce la cunoqtinla membrilor Consiliului
de administralie conlinutul prezentului ordin.

3. Consiliul de administrafie va activa in conformitate cu prevederile
Regulamentului.
Se stabilegte c6, in caz de eliberare a membrilor Consiliului de administratie din
func{iile de{inute, atribu}iile acestora in cadrul Consiliului, vor fi exercitate de
persoanele nou desemnate in funcfiile respective, f6ri a emite alt ordin.
Monitorizarea realizdrii prevederilor prezentului ordin revine V. Pqeneac, Sef
Seclie monitorizare, evaluare, planificare strategic6 qi managementul calitdlii.
Controlul asupra executirii prezentului ordin mi-l asum.

$ef al DGPDC

u OCERETNiI

Ex. V. Pgeneac
022 22 94 49

5.

6.

str. Alexandru VlahufI, 3, MD-2005, municipiul Chigin[u, Republica Moldov4
Tel. (022) 242 702, wwrv.dgpdc.md, e-mail: dgpdc@cmc.md.


