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Plan de activitate 

al Consiliului Raional Ocnița pentru Protecția Drepturilor Copilului 

 
Nr. 

d/o 

Activități Responsabili Termeni de 

realizare 

 Ședința I 

1 Aprobarea planului de activitate pentru anul 2020  StelaȚurțurica  

 

29.01.2020 
2 Asigurarea condițiilor optime în instituțiile de învățământ și 

monitorizarea alimentației copiilor prin prisma dreptului la sănătate a 

elevilor și pre școlarilor.  

Ecaterina 

Sturzinscaia 

3 Abandonul școlar, problemele și acțiunile de prevenire. Natalia Gutan 

 Ședința II 

1 Activitățile realizate de Centrul de sănătate prietenos tinerilor și 

adolescenților pentru prevenirea și acordarea asistenței tinerilor din 

grupurile social-vulnerabile dar și tuturor celor ce se adresează după 

ajutor și sfat.  

Ina Beștanco   martie 2020 

2 Dezvoltarea voluntariatului prin implementarea activităților relevante 

nivel local în domeniul drepturilor copilului. 

Hropotinscaia Lilia 

Consiliul tinerilor 

 Ședința III  

1 Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social 

în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile a copiilor 

cu vârsta de până 5 ani la domiciliu. 

Aliona Nosatîi 

Natalia Liciu 

Sergiu Țaralunga 

 

mai 2020 

2 Vocea copiilor asupra respectării drepturilor lor în spiritul principiilor 

și mesajelor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. 

Formele de participare a copiilor în activitatea Consiliilor locale 

pentru protecția drepturilor copilului. 

Ursan Victor 

Demenciuc 

Alexandru 

Goroh Andreea 

3 Impactul stilurilor de comunicare în funcționalitatea relațiilor de 

familie: cuplu, părinți -copii. 

Svetlana Lupu  

Ședința IV 

1  Școlarizarea copiilor de vârstă școlară. Aportul primăriilor în 

acordarea ajutorului copiilor aflați în dificultate 

Ion Zaharco sepembrie 

2020 

2 Activitățile de prevenire a fenomenului suicidului în rândul copiilor 

și adolescenților.  

Segiu Țaralunga 

 Ședința V  

1  Rolul și atribuțiile autorităților tutelare locale în asigurarea dreptului 

la asistență și protecția specială  

 

Iurie Lupu 

Vasile Cojocaru  

decembrie 

2020 

2 Prevenirea delicvenței juvenile și situația actuală la capitolul dat. . Sergiu Țaralunga 

 

  



 Ședințele Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului cu 

deplasări în teritoriu 

 
Nr. 

d/o 

Primăria Tematica discutată Responsabili Termen 

1 Com. Bîrlădeni  Activitatea echipelor multidisciplinare locale 

privind implementarea mecanismului 

intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, referirea, asistența și 

monitorizarea copiilor victime și potențiale 

victime ale violenței, neglijării, exploatării și 

traficului  

S. Țurțurica, 

A. Nosatîi 

Scițațanu 

Adriana 

Varzari Marina  

Medicul de 

familie  

 iulie 

2  Activitatea Consiliului local și a OMF privind 

lucrul cu copiii din familii nefavorabile 

    

3 Com. Lipnic 

Com. Ocnița 

Situația copiilor aflați în situație de risc. Și 

acțiunile întreprinse în teritoriu. 

Dub Rita 

Ion Cu șnir 

Ion Creangă 

 august 

 

 Activități organizaționale și de masă 
Nr. 

d/o 

Activitatea Responsabil Data 

1 15 mai- Ziua Familiei „O familie trainică, o 

societate puternică” (masă rotundă) 

DASPF 

Secția cultură 

13.05.2020 

2 1 iunie- Ziua Copilului (acțiuni de binefacere, 

„Sunt copil de rând cu toți copiii„ De la inimă- 

la inimă” 

Stelațuțurica 

Aliona Nosatîi 

Maia Taraban 

27-31.05.2020 

01.06.2020 

3 Masă rotundă: 

Drepturile și obligațiunile-responsabilitatea și 

echilibru 

Stelațurțurica  

Iulia Șargu 

10.11.2020 

4 Masă rotundă: În contextul Campaniei naționale 

,,l6 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de 

gen’’ cu genericul „De la pace în casă spre pace 

în lume”  

IP  

Sergiuțaralunga  

DÎ,  

DASPF 

25.11.2020 

 


