
NSILIUL MLINICIPAL CHI$INAU
PRIMAR AL MTINICIPIULUI CHI$INAU

DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPIULUI

nr. /19 '0. /a/L

ORDIN

Cu privire la organizarca desflqurarea
aniverslrii celor 25 de ani activitate a
Directiei generale pentru ia drepturilor copilului

in scopul efic ii procesului de orgarizare gi desfdqurare a

de ani de activitate a Directieievenimentului cu prilejul aniversdrii celor 25
generale pentru proteclia ilor copilului,

ORDON:

l. Se organizeazd activi dedicati anivers5rii celor 25 de ani de activitate a
Direcfiei generale proteclia drepturilor copilului cu genericul ,,Fericili

" la data de 17 noiembrie 2022, ora 14.00, in incintasunt copiii tdi,
Teatrului,,Ginta Latind , str. Sfatul Tdrii, 18.

2. Se aprob[ Comitetului Organizatoric pentru organizarea qi
desfEqurarea eficientd a

$efii Direcliilor pentru
Serviciilor sociale vor p

imentului (Anexa nr. l).
ia drepturilor copilului din sectoare gi managerii
p6nd Ia 25 .l 0.2022 urmltoarele informalii :

3.1. scurt istoric qi unea Direcfiei/ Serviciului social;
:ivitatea Direcfiei/ Serviciului social;3.2. poze ce reflectd

3.3. lista partenerilor;
3.4. lista invitalilor.

Se deleagd

.l
J.

4. it5tile pentru executarea acliunilor preconizate cu
desfdgurarea evenimentului, dupd cum urmeaz6:
adjunct interimar al DGPDC, va organiza la data de

5.00, in Sala de qedin{e a DGPDC, qedinla de lucru cu
i organizatoric.
Seclie monitorizare, evaluare, planificare strategici qi

itdtii in cadrul DGPDC, va realiza:
conceptului evenimentului ;

bannerului electronic;
invitaliilor gi a Diplomelor;

re ferire la or ganizar ea
4.1. Irina Calestru,

27.10.2022, ora
membrii Grupul

4.2. Vera Pqeneac, qe

managementul c
4.2.1. elabo
4.2.2. e

4.2.3.



5.

6.

Anexe: 2 file

Ex. Vera Pqeneac .,7/
022 229 44e firu|

str. Alexandru V utl, 3, MD-2005, municipiul Chiqineu, Republica Moldov4
242 702,urrw.dqpdc.md, e-mail: 1leBde@lrni.rng[

4.2,,4. elaborarea Scenariul
4.2,,5. identificarea insti

4.3. Octavian Nirca, manager
c6r{ii de vizitd a DGPDC

al Serviciului sprijin familial, va elabora prezentarea
i a tuturor serviciilor din subordine.

4.4. Ganga Kumar, qef Servic u comunicare qi relalii cu publicul, va elabora un film
cu imagini/ secvenle vi de la diverse activitdti cu beneficiarii gi prestatorii
serviciilor sociale.

4.5. Ana Arhirii, specialist
strategicl qi managemen

'incipal, Sec{ia monitorizare, evaluare, planificare
calitSlii in cadrul DGPDC:

4.5.1. va elabora lista ilor invitali la eveniment;
4.5.2. va asigura invi oaspelilor de onoare la eveniment.

4.6. \/eronica Sitaru, qef Di lie resurse umane, va asigura prezenla angajalilor din
subordinea DGPDC la ev iment.

4.7. r\na Merla, qef Serviciu lanificare qi executare a bugetului, va elabora devizul
zar ea gi desfb,surarea activitSfii.de cheltuieli pentru organ

4.8. Eicaterina $evcenco, $ef Direclie evidenli contabild, va asigura finanlarea
cheltuielilor necesare
va realiza din contul
anexeazd).

organizarea gi desfrqurarea evenimentului, ce se

lui DGPDC, conform devizului de cheltuieli (se

Responsabili de executarea
subdirriziunilor structurale di

ederilor prezentului ordin se desemneazd sefii
cadrul DGPDC, managerii Serviciilor sociale din

suborcline, menlionate in ordin.
C ontnr lul rcalizdrii prevederi prezentului ordin mi-l asum.

u OCERETNiI,

$ef al DGPDC

i pentru deschiderea artisticd a evenimentului.


