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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI 

al Secretariatului permanent (SP) al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC)  

pentru anul 2015 

 
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. 
 

Acţiuni Subacţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune/funcţionar 

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 

desfăşurarea şedinţelor CNPDC 
1.1.1 Şedinţa ordinară a CNPDC nr 1 Hotărîrea nr 1 a CNPDC 

Planul de activitate al 

CNPDC pentru anul curent 

Proces Verbal al ședinței 

Trimestrul 

I 

Svetlana Mirca 

1.1.2 Şedinţa ordinară a CNPDC nr 2 Hotărîrea nr 2 a CNPDC 

Proces Verbal al ședinței 

Trimestrul 

II 

Svetlana Mirca 

1.1.3 Şedinţa ordinară a CNPDC nr 3 Hotărîrea nr 3 a CNPDC 

Proces Verbal al ședinței 

Trimestrul 

III 

Svetlana Mirca 

1.1.4 Şedinţa ordinară a CNPDC nr 4 Hotărîrea nr 4 a CNPDC 

Proces Verbal al ședinței 

Trimestrul 

IV 

Svetlana Mirca 

1.2 Asigurarea activității și 

participarea la activitățile 

grupurilor de lucru cu tangență 

în probleme specifice protecţiei 

copilului și familiei. 

1.2.1 Instituirea Grupul intersectorial de 

coordonare a implementării programului 

de dezvoltare a educației incluzive și 

activităților de dezinstituționalizare a 

copiilor 

Plan de acţiuni 

interministerial pentru 

implementarea reformei 

sistemului rezidenţial de 

îngrijire a copilului 

Regulamentul Grupului de 

coordonare aprobat 

Realizarea activităților 

prevăzute în planul de acțiuni 

Trimestrial Svetlana Mirca 



Acţiuni Subacţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune/funcţionar 

public) 

1.2.2 Activitatea Grupului de lucru inter - 

instituţional pentru realizarea acţiunilor 

din domeniul justiției juvenile 

Realizarea activităților 

prevăzute în Planul de 

activitate al Grupului de lucru 

Semestrial Svetlana Mirca 

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 

profesionale a specialiştilor din 

sistemul de protecţie a copilului 

şi a familiei, prin oferirea 

consultanţei/expertizei de 

specialitate 

2.1.1 Colaborarea/oferirea expertizei de 

specialitate Consiliilor locale de nivelul I și 

II pentru protecția drepturilor copilului 

Funcţionari publici asistaţi Permanent Svetlana Mirca 

2.1.2 Diseminarea de cunoştinţe şi 

experienţe/practici pozitive în domeniul 

protecţiei copilului şi familiei, prin 

organizarea meselor de discuţie, 

conferinţelor şi altor şedinţe tematice 

Nr de mese rotunde, 

conferințe, ședințe tematice 

organizate 

Semestrial Svetlana Mirca 

2.2 Diseminarea informațiilor, 

comunicarea şi promovarea 

acţiunilor şi a produselor 

rezultate din activitatea 

CNPDC şi a Secretariatului 

permanent al acestuia prin 

2.2.1 Paginile oficiale a Guvernului Republicii 

Moldova www.gov.md / Canelariei de Stat 

www.cancelaria.gov.md 

Comunicate de 

presă/știri/anunțuri/ articole 

publicate 

Permanent Svetlana Mirca 

2.2.2 Elaborarea și actualizarea permanentă a 

paginii web a CNPDC 

Comunicate de 

presă/știri/anunțuri/ articole 

publicate 

Trimestrul 

II-IV 

Svetlana Mirca 

2.2.2 Actualizarea permanentă a paginii de pe 

rețeaua de socializare - Facebook 
Comunicate de 

presă/știri/anunțuri/ articole 

publicate 

Permanent Svetlana Mirca 

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 

domeniul protecţiei copilului, 

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. 

3.1.1 Examinarea adresărilor, petiţiilor şi 

perfectarea 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. 

Nr. de indicații expediate 

Nr. notelor informative/ de 

serviciu către conducere 

Permanent Svetlana Mirca 

3.1.2 Desfăşurarea vizitelor de lucru în scopul 

monitorizării activităţii structurilor locale 

responsabile de domeniul protecţiei 

copilului 

Nr de vizite efectuate Semestrial Svetlana Mirca 

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 

consolidarea relațiilor cu 
4.1.1 Întîlniri cu partenerii de dezvoltare în 

vederea stabilirii direcțiilor de colaborare, 

Nr întîlnirilor cu partenerii de 

dezvoltare  
Trimestrial Svetlana Mirca 



Acţiuni Subacţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune/funcţionar 

public) 
partenerii de dezvoltare domeniilor de asistență tehnică și 

financiară pe care partenerii o pot oferi, 

precizarea detailiilor colaborării 

4.1.2 realizarea prevederilor acordurilor de 

colaborare 
% de realizare a acordului de 

colaborare  
Semestrial Svetlana Mirca 

4.2 Stabilirea, dezvoltarea și 

consolidarea relațiilor cu 

ONGurile active în domeniul 

protecției copilului și familiei 

4.2.1 Întîlniri cu reprezentanții ONGurilor active 

în domeniul protecției copilului și familiei 

Nr întîlnirilor cu reprezentanții 

ONGurile 
Trimestrial Svetlana Mirca 

4.2.2 colaborarea cu societatea civilă activă în  

domeniu în realizarea activităților de 

interes comun 

nr de activități realizate în 

comun 
Semestrial Svetlana Mirca 

 

 


