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ORDIN

Cu privire la organizarea gi desfrgurarea Festivalului
de creatie incluzivE,,Moldova mea, leagln de flori!", Edilia a III-a

in scopul eficientizdrii procesului de organizare qi desfEqurare a

Festivalului de crea{ie incluzivi ,,Moldova mea, leagdn deflori!', Edilia a III-a,
promovirii qi stimuldrii potenfialului creativ qi artistic al persoanelor cu
dizabilit[1i,

ORDON:

Se organizeazd Festivalul de crealie incluzivd ,,Moldova mea, leagdn de
flori!", Edilia a III-a, in perioada 17 - 18 septembrie 2022, Tabdra,,Cireqarii".
Se aprobi componenla Comitetului Organizatoric pentru organizarea qi

desfrqurarea Festivalului (Anexa nr. 1).
Se deleagd responsabilititile pentru executarea acliunilor preconizate cu
referire la organizarea qi desf[gurarea Festivalului, dupi cum urmeazS:

3.1. Gheorghe Gatman, gef adjunct al DGPDC, va asigura transportul pentru
deplasarea persoanelor cu dizabilitdli la Festival.

3.2. lrina Calestru, $ef adjunct interimar aL DGPDC, va monitoriza
or ganizarea al imenta{iei participanli lor din subordinea DGPDC.

3.3. Ana Bacalu, manager Serviciu social asistentd personal[, va organiza qi

coordona deplasarea qi cazarea persoanelor participante la Festival.
3.4. Anna Bezobrazoya, qef Sec{ie Prevenirea separ6rii de familie in cadrul

DGPDC, va asigura repartizarea camerelor pentru persoanele cu
dizabilitdli participante la eveniment.

3.5. Ganga Kumar, qef Serviciu comunicare qi relalii cu publicul, va asigura
echipamentul de sonorizare a Festivalului.

3.6. Vera Pqeneac, qef Seclie Monitorizare, evaluare, planificare strategicl gi
managementul calitalii in cadrul DGPDC, va elabora materialele pentru
buna organizare qi desfEqurare a Festivalului.

3.7. Lidia Cioban, specialist principal, DGPDC, va coordona gi monitoriza
organizarea master class-urilor qi a Expoziliei de pictur6, graficd qi artd
decorativ-aplicatd.



3.8. Octavian Nirca, manager al Serviciului sprijin familial, va coordona gi

monitoriza organizarea activitdlilor sportive pentru participanfii la Festival.
3.9. Ana Merla, qef Serviciu planificare qi executare a bugetului, va elabora devizul

de cheltuieli pentru organizarea qi desfEslrarea Festivalului.

4. Membrii Comitetului Organizatoric vor:
4.1. aduce la cunoqtin{a instituliilor participante Regulamentul de organizare qi

desfEqurare a Festivalului de crea{ie incluzivd,,Moldova mea, leagEn de flori!",
Edifia a III-a;

4.2. identifica cadrele didactice responsabile de master class-uri, organizarea
expozifiilor de pictur6, graficd, art6 decorativ-aplicat6 qi a activitililor sportive;

4.3. crea condilii optime de organizare gi desflqurare a activitefllor Festivalului.

5. Responsabili de executarea prevederilor prezentului ordin se desemneazd persoanele
menfionate in pct. 3.1 -3.9.

6. Contabilitatea DGPDC (Ecaterina $evcenco, qef) va asigura remunerarea persoanelor
men{ionate in pct. 3.1 - 3.9 (anexa nr. 1) pentru munca prestatd in zilele de odihnd 17
(8 ore) qi 18 septembrie 2022 (8 ore) in conformitate cu prevederile art. L57 - 158 din
Codul Muncii al Republicii Moldova.

7. Responsabil de monitorizarea executdrii prevederilor prezentului ordin se desemneazd
Irina Calestru, gef adjunct interimar al DGPDC.

8. Controlul realiz5rii prevederilor prezentului ordin mi-l asum.
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Anexa nr. I

la Ordinul DGPDC *.99 din,2Q ot'.k27

Comitetul Organizatoric al Festivalului
,rMoldova mea, leagin de flori!", Edifia a III-a

1. OCERETNiI Sergiu $ef al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor
Copilului

2. CALESTRU Irina $ef adjunct interimar al Directiei Generale pentru Proteclia
Drepturilor Copilului

3. GATMAN Gheorghe $ef adjunct al Direc{iei Generale pentru Protectia Drepturilor
Copilului

4. P$ENEAC Vera $ef Seclie Monito rizare, evaluare, planificare strategici qi

managementul calit6lii in cadrul Directiei generale pentru
proteclia drepturilor copilului

5. BEZOBRAZOVA Anna $ef Sectie Prevenirea separdrii de famitie in cud*l Direcliei
generale pentru proteclia drepturilor copilului

6. BACALU Ana manager Serviciu social asistenfd personald

7. KUMAR Ganga $ef Serviciu comunicare gi relafii cu publicul

9. CIOBAN Lidia Specialist principal, Secfia MEPSMC, DGPDC

10. NIRCA Octavian Manager al Serviciului sprijin familial

11. MERLA Ana $ef Serviciu planificare gi executare a bugetului


