APROBAT:
Secretar General al Guvernului
Serghei PALIHOVICI
_________________________
„18” ianuarie 2016
PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI
al Secretariatului permanent (SP) al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC)
pentru anul 2016
Obiectivul nr. 1: asigurarea activităţii CNPDC şi a grupurilor de lucru ale acestuia în vederea elaborării şi dezvoltării politicilor de protecţie a familiei şi copilulu, monitorizarea şi
evaluarea programelor de protecţie a drepturilor copilului;
Obiectivul nr. 2: dezvoltarea capacităţilor profesionale a specialiştilor din sistemul de protecţie a copilului şi a familiei: diseminarea de cunoştinţe şi experienţe/practici pozitive în
domeniul protecţiei copilului şi familiei, organizarea meselor de discuţie;
Obiectivul nr. 3: monitorizarea activităţii structurilor locale (Consiliile raionale pentru protecţia drepturilor copilului) în implementarea politicilor naţionale în domeniul protecţiei
copilului şi familiei;
Obiectivul nr. 4: dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului cu partenerii de dezvoltare, organizaţiile neguvernamentale în elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul
protecţiei copilului şi familiei.
Termen de
Riscuri
Responsabil
(subdiviziune/funcţionar
Acţiuni
Subacţiuni
realizare
Indicatori de produs/rezultat
public)
Obiectivul nr. 1: asigurarea activităţii CNPDC şi a grupurilor de lucru ale acestuia în vederea elaborării şi dezvoltării politicilor de protecţie a familiei şi copilulu, monitorizarea şi
evaluarea programelor de protecţie a drepturilor copilului;
1.1 Planificarea, organizarea şi 1.1.1 Şedinţa ordinară a CNPDC Trimestrul I
Solicitări din partea
Hotărîrea nr 1 a CNPDC
Svetlana Mirca
desfăşurarea
şedinţelor
nr 1
memebrilor de modificare a
Proces Verbal al ședinței
CNPDC
agendei
1.1.2 Şedinţa ordinară a CNPDC Trimestrul II
Hotărîrea nr 2 a CNPDC
Svetlana Mirca
Asigurarea logisticii pentru
nr 2
Proces Verbal al ședinței
ședință
1.1.3 Şedinţa ordinară a CNPDC Trimestrul III
Hotărîrea nr 3 a CNPDC
Svetlana Mirca
Lipsa cvorumului pentru
nr 3
Proces Verbal al ședinței
desfîșurarea ședinței
1.1.4 Şedinţa ordinară a CNPDC Trimestrul IV
Hotărîrea nr 4 a CNPDC
Svetlana Mirca
Încălcarea termenilor de
nr 4
Proces Verbal al ședinței
prezentare/neprezentare a
materialelor solicitate de către
raportori
1.2 Asigurarea
activității
și 1.2.1 Asigurarea activității
Semestrial
Lipsa datelor necesare pentru
Procese verbale ale ședințelor
Svetlana Mirca
participarea la activitățile
grupurilor de lucru
inițierea activităților
grupurilor de lucru
grupurilor de lucru cu tangență
instituite de către Consiliul
Divergențe dintre opiniile
în
probleme
specifice
Național pentru Protecția
membrilor Grupurilor de lucru
protecţiei copilului și familiei.
Drepturilor Copilului sub
Asigurarea logisticii pentru
egida Secretariatului
ședințele Grupurilor de lucru
permanent

1.2.2 Asigurarea participării la
Semestrial
Contrapunerea agendei cu alte
Rapoarte de activitate ale grupurilor
Svetlana Mirca
activitatea grupurilor de
evenimente ce necesită
de lucru
lucru cu tangență în
implicarea Secretariatului
probleme specifice
permanent.
protecţiei copilului și
familiei.
Obiectivul nr. 2: dezvoltarea capacităţilor profesionale a specialiştilor din sistemul de protecţie a copilului şi a familiei: diseminarea de cunoştinţe şi experienţe/practici pozitive în
domeniul protecţiei copilului şi familiei, organizarea meselor de discuţie;
2.1 Dezvoltarea
capacităţilor 2.1.1 Colaborarea/oferirea
Permanent
Insuficiența de timp in caz de Funcţionari publici asistaţi
Svetlana Mirca
profesionale a specialiştilor
expertizei de specialitate
implicare în alte activități .
din sistemul de protecţie a
Consiliilor locale de
Insufucuența de resurse umane
copilului şi a familiei, prin
nivelul I și II pentru
pentru oferirea expertizei
oferirea consultanţei/expertizei
protecția drepturilor
specifice solicitate
de specialitate
copilului
2.1.2 Diseminarea de cunoştinţe Semestrial
Lipsa, sau materiale
Nr de mese rotunde, conferințe,
Svetlana Mirca
şi experienţe/practici
infomative incomplete
ședințe tematice organizate
pozitive în domeniul
necesare pentru acordarea
protecţiei copilului şi
asistenței necesare
familiei, prin organizarea
Lipsa de resurse financiare
meselor de discuţie,
necesare pentru aranjamente
conferinţelor şi altor
logistice
şedinţe tematice
Abilități insuficiente de
organizare și desfășurare a
instruirilor
Reticența APLurilor față de
participarea la discuții
Reticența APCurilor partenere
față de implicarea în procesul
de organizare a discuțiilor
Nerespectarea termenilor de
elaborare și prezentare a
conținuturilor discuțiilor
2.2 Diseminarea
informațiilor, 2.2.1 Paginile oficiale a
Permanent
Lipsa comunicatului de presă
Comunicate de presă/știri/anunțuri/
Svetlana Mirca
comunicarea şi promovarea
Guvernului Republicii
Interesul scăzut din partea
articole publicate
acţiunilor şi a produselor
Moldova www.gov.md /
surselor mass media fațăd e
rezultate
din
activitatea
Canelariei de Stat
activitatea CNPDC
CNPDC şi a Secretariatului
www.cancelaria.gov.md
permanent al acestuia prin
2.2.2 Elaborarea și actualizarea Permanent
Capacitatea insuficientă de
Comunicate de presă/știri/anunțuri/
Svetlana Mirca
permanentă a paginii web
administrare a paginii web
articole publicate
a CNPDC
2.2.3 Actualizarea permanentă Permanent
Insuficiența de timp pentru
Comunicate de presă/știri/anunțuri/
Svetlana Mirca
a paginii de pe rețeaua de
administrarea paginii de
articole publicate
socializare - Facebook
socializare în permanență
Obiectivul nr. 3: monitorizarea activităţii structurilor locale (Consiliile raionale pentru protecţia drepturilor copilului) în implementarea politicilor naţionale în domeniul protecţiei
copilului şi familiei;
3.1 Coordonarea problemelor din 3.1.1 Examinarea
adresărilor, Permanent
Lipsa/insuficiența legăturilor
Nr. de indicații expediate
Svetlana Mirca
domeniul protecţiei copilului,
petiţiilor şi perfectarea
de colaborare între APC de
Nr. notelor informative/ de serviciu

examinarea
adresărilor
persoanelor fizice și juridice
prin formularea indicaţiilor
Guvernului, Cancelariei de
Stat către ministerele de resort,
autorităţile
administraţiei
publice locale cu tangenţă la
problema protecţiei drepturilor
copilului.
3.1.2

indicaţiilor
conducerii
Guvernului și a Cancelariei
de Stat către ministerele de
resort,
autoritățior
administrației publice locale
cu tangență la problema
protecției
drepturilor
copilului și familiei.
Desfăşurarea vizitelor de Semestrial
lucru
în
scopul
monitorizării
activităţii
structurilor
locale
responsabile de domeniul
protecţiei copilului

resort în vederea soluționării
diverselor probleme

către conducere

Dinimuarea/intreruperea
Nr de vizite efectuate
Svetlana Mirca
asistenței tehnice din partea
partenerilor de dezvoltare
Lipsa, sau materiale
infomative incomplete prinind
activitatea structurilor locale
Lipsa/insuficiența mijloacelor
financiare
Asigurarea logisticii pentru
vizita de studiu
Obiectivul nr. 4: dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului cu partenerii de dezvoltare, organizaţiile neguvernamentale în elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul
protecţiei copilului şi familiei.
4.1 Stabilirea, dezvoltarea și
4.1.1 Întîlniri cu partenerii de Semestrial
Eşuarea în procesul de
Nr întîlnirilor cu partenerii de
Svetlana Mirca
consolidarea relațiilor cu
dezvoltare
în
vederea
negociere a încheierii
dezvoltare
partenerii de dezvoltare prin
stabilirii
direcțiilor
de
acordurilor;
Număr de acorduri de colaborare
semnarea acordurilor de
colaborare, domeniilor de
Eşuarea realizării activităţilor semnate
colaborare/acordurilor de
asistență
tehnică
și
prevăzute
parteneriat cu partenerii de
financiară pe care partenerii
dezvoltare și organizațiile
o pot oferi, precizarea
neguvernamentale în vederea
detailiilor colaborării
desfăşurării acţiunilor în
4.1.2 Realizarea
prevederilor Semestrial
Reticența față de realizarea
% de realizare a acordului de
Svetlana Mirca
comun
acordurilor de colaborare
activităților în comun
colaborare
4.1.3 Întîlniri cu reprezentanții Semestrial
Pierderea contactului cu
Nr întîlnirilor cu reprezentanții
Svetlana Mirca
ONGurilor
active
în
ONGurile active în domeniul
ONGurile
domeniul
protecției
protecției drepturilor opilului
Număr de acorduri de parteneriat
copilului și familiei
semnate
4.1.4 colaborarea cu societatea Semestrial
nr de activități realizate în comun
Svetlana Mirca
civilă activă în domeniu în
realizarea activităților de
interes comun

Şef subdiviziune structurală

Svetlana Mirca
(nume, prenume)

________________________
(semnătura)

18 ianuarie 2016
(data)

