
Anexă: 

Graficul sesiunilor de informare  

desfășurate în perioada 19 octombrie – 3 noiembrie 2021 

de către Oficiul Avocatului Poporului  

 

  

ACTIVITĂȚI DE INFORMARE 

 

 Tema  Nr. de 

ore per 

activitate 

Data desfășurării 

activității 

Instituția participantă Funcțiile 

participanților; 

nr. de participanți 

  

Sesiunea I 

  

Avocatul Poporului, atribuțiile 

lui, rolul său în societate; 

interacțiunea Avocatului 

Poporului cu autoritățile 

publice 

1-2 ore 19 octombrie 2021 

 

Ora 13.00-15.00 

 

DPDOC 

Ina Galan  

Cătălin Moroi 

Centre de plasament temporar pentru persoane 

cu dizabilități (adulte):  

1. com. Brînzeni, mun. Edineț; 

2. s. Bădiceni, mun. Soroca; 

3. mun. Bălți; 

4. com. Cocieri, r-l Dubăsari 

Manager, asistent 

social, sef serviciu,  

psihiatru, psiholog, 

jurist 

 

 

Total -15 persoane 

  

 

 

20 octombrie 2021 

Ora 10.00-12.00 

 

DPDOC 

Ina Galan  

Cătălin Moroi 

Centre de plasament temporar pentru persoane 

vîrstnice și cu dizabilități: 

1. Centru din mun. Chișinău; 

2. Centru din com Cocieri, r-l Dubăsari 

 

3. Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor 

şi potenţialelor victime ale traficului de 

fiinţe umane, mun. Chişinău; 

 

4. Reprezentanți ai ANAS 

 

 

 

Manager, asistent 

social, sef serviciu, 

jurist, pshiholog,  

Personalul ANAS  

 

Total - 20 persoane  

 

 Avocatului Poporului pentru 

drepturile copilului, 

interacțiunea cu autoritățile 

publice 

 

 

1-2 ore 

 

20 octombrie 2021 

Ora 13.00-15.00 

 

 

DDC 

Victor Solomon 

 

1. Centrul de plasament temporar pentru copii 

separaţi de părinţi, mun. Soroca 

2. Centrul de reabilitare de zi pentru copii cu 

dizabilităţi, or. Criuleni; 

3. Centrul de reabilitare şi protecţie socială a 

copiilor în situaţie de risc „Пламъче”,  

or. Taraclia; 

 

 

Manager, asistent 

social, sef serviciu, 

jurist, pshiholog,  

   

  Total - 20 persoane  

 



4. Centrul de plasament temporar pentru copii 

cu dizabilităţi, mun. Hînceşti; 

5. Centrul de plasament temporar pentru copii 

cu dizabilităţi, mun. Orhei 

 

  Sesiunea II 

 

 ABDO (abordarea bazată pe 

drepturile omului).  

Noțiuni de bază. 

 

1-2 ore 

27 octombrie 2021 

Ora 10.00-12.00 

 

DPDOC 

Ina Galan  

Cătălin Moroi 

        

           

                      Angajații ANAS  

 

 

11 persoane  

 Sesiunea III 

 

  

Monitorizarea respectării 

drepturilor omului în cadrul 

instituțiilor de psihiatrie. 

Noțiuni generale. 

 

 

1-2 ore 

 

 

28 octombrie 2021 

Ora 10.00-12.00 

 

Alex. Zubco 

Centre de plasament temporar pentru persoane 

cu dizabilități (adulte):  

1. com. Brînzeni, mun. Edineț; 

2. s. Bădiceni, mun. Soroca; 

3. mun. Bălți; 

4. com. Cocieri, r-l Dubăsari; 

 

5. Centrul de plasament temporar pentru copii 

cu dizabilităţi, mun. Hînceşti; 

6. Centrul de plasament temporar pentru copii 

cu dizabilităţi, mun. Orhei 

 

7. Reprezentanți ANAS 

 

 

Manager, asistent 

social, sef serviciu, 

jurist, pshiholog, 

psihiatru 

 

 

 

  Total – 20 persoane  

                                

 Sesiunea IV 

  

 

 

Avertizorii de integritate 

 

 

 

 

1-2 ore 

 

1 noiembrie 2021 

Ora 10.00-12.00 

 

DGIC 

Elena Cernăuțeanu 

 

Centre de plasament temporar pentru persoane 

vîrstnice și cu dizabilități: 

1. Centru din mun. Chișinău; 

2. Centru din com. Cocieri, r-l Dubăsari 

3. Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor 

şi potenţialelor victime ale traficului de 

fiinţe umane, mun. Chişinău 

 

4. Reprezentanți ai ANAS 

   

Manager, asistent 

social, șef serviciu, 

jurist, pshiholog,  

Personalul ANAS  

 

Total - 20 persoane  

 



  

 

2 noiembrie 2021 

Ora 10.00-12.00 

 

DGIC 

Elena Cernăuțeanu 

 

1. Centrul de plasament temporar pentru copii 

separaţi de părinţi, mun. Soroca 

2. Centrul de reabilitare de zi pentru copii cu 

dizabilităţi, or. Criuleni; 

3. Centrul de reabilitare şi protecţie socială a 

copiilor în situaţie de risc „Пламъче”,  

or. Taraclia; 

4. Centrul de plasament temporar pentru copii 

cu dizabilităţi, mun. Hînceşti; 

5. Centrul de plasament temporar pentru copii 

cu dizabilităţi, mun. Orhei 

 

Manager, asistent 

social, sef sericiu, jurist, 

pshiholog,  

   

Total - 20 persoane  

 

  

3 noiembrie 2021 

Ora 10.00-12.00 

 

DGIC 

Elena Cernăuțeanu 

 

Centre de plasament temporar pentru persoane 

cu dizabilități (adulte):  

1. com. Brînzeni, mun. Edineț; 

2. s. Bădiceni, mun. Soroca; 

3. mun. Bălți; 

4. com. Cocieri, r-l Dubăsari 

Manager, asistent 

social, șef serviciu,  

psihiatru, psiholog, 

jurist 

 

Total -15 persoane  

 

 




