
  Republica Moldova                     Республика Молдова   

   CONSILIUL            СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ   

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 14/29 

din 22.12.2016  

 

Cu privire la aprobarea programului municipal  

“Creşterea eficienţei cooperării  a organelor administraţiei  

publice locale din mun.Bălţi cu organizaţiile necomerciale  

pentru ani 2017-2019” 

 

      În conformitate cu art. 14 alin.2) lit. z1  din Legea RM  nr 436-ХV1 din 28.12.2006 privind  

administraţia public locală , Legea RM nr. 205 din 28.09.2012  pentru aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012-2015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei, Legea RM nr. 837-XIII din 17.05.1996, cu privire la asociaţiile obşteşti , Legea  RM nr. 

1420 din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, Decizia Consiliul municipal Bălţi nr. 4/2 

din 19.05.2016 ”Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 17/2 

din 07.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Bălţi pe anii 

2016-2019”, Decizia Consiliul municipal Bălţi  nr.10/19 din 31.10.2013  “Cu privire la aprobarea 

programului municipal « Contribuirea dezvoltării societăţii civile pe teritoriul municipal Bălţi  pentru 

anii 20013- 2015», Decizia Consiliul municipal Bălţi nr. 6/57 din 27.06.2013 «Cu privire la aprobarea 

Concepţiei de dezvoltare şi  susţinere a voluntariatului pe teritoriul municipiului  Bălţi pentru anii 

2013-2015», în scopul dezvoltării şi susţinerii institutelor societăţii civile pe teritoriul municipiului 

Balţi, -  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă programul municipal “Creşterea eficienţei cooperării a organelor administraţiei publice 

locale din mun.Bălţi cu organizaţiile necomerciale pentru ani 2017-2019” (Anexa nr.1).  

2. Se aprobă Planul de acţiuni pentru realizarea programului municipal “Creşterea eficienţei 

cooperării organelor administraţiei publice locale din mun.Bălţi cu organizaţiile necomerciale 

pentru ani 2017-2019” (Anexa nr.2).  

3. Primarul municipiului Bălţi  dl Renato Usatîi:  

3.1. A prevedea anual,în cazul existenţei mijloacelor financiare în bugetul municipal,acordarea 

mijloacelor financiare pentru realizarea Programului municipal “Creşterea eficienţei 

cooperării organelor administraţiei publice locale din mun.Bălţi cu organizaţiile 

necomerciale pentru ani 2017-2019”.   

3.2. Se asigure executarea prezentului program în conformitate cu termenii stabiliţi şi 

prezentarea anuală a  informaţiei cu privire la realizarea ei, către Consiliului municipal Bălţi 

pînă la data de 25 martie.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, pentru activităţi economico-

financiare, pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale 

şi pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV       

ordinară a Consiliului mun. Bălţi                 Oleg Topolnițki 

  

Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului mun. Bălţi      Ludmila Dovgani 

 

 



 

Anexa  nr. 1 

                                 la decizia Consiliului municipal  Bălţi  

                                                                                                        № 14/29 din 22.12.2016                                                                                                                        
 

 

 Programul municipal „Creşterea eficienţei cooperării  a organelor administraţiei 

publice locale din mun. Bălţi cu organizaţiile necomerciale pentru anii 2017-2019” 
 

Denumirea Programului    „Creşterea eficienţei cooperării a organelor administraţiei 

publice locale din mun. Bălţi cu organizaţiile necomerciale 

pentru anii 2017-2019” 

 

Temeiul elaborării 

programului  

      Legea RM nr. 436- XVI din 28.12.2006, privind 

administraţia publică locală , Legea RM 205 din 

28.09.2012pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii 

civile pentru perioada 2012-2015 şi Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei , Legea RM nr. 837-XIII din 

17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti , Legea nr. 1420 din 

31.10.2002cu privire la filantropie şi sponsorizare , Decizia 

Consiliul municipal Bălţi nr. 4/2 din 19.05.2016 Cu privire la 

modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Bălţi 

nr. 17/2 din 07.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă a municipiului Bălţi pe anii 2016-2019’’,, 

Decizia Consiliul municipal Bălţi  Nr.10/19 din 31.10.2013  Cu 

privire la aprobarea programului municipal « Contribuirea 

dezvoltării societăţii civile pe teritoriul municipal Bălţi  pentru 

anii 20013- 2015»,  Decizia Consiliul municipal Bălţi Nr. 6/57 

din 27.06.2013 Cu privire la aprobarea Concepţiei de 

dezvoltare şi  susţinere a voluntariatului pe teritoriul 

municipiului  Bălţi pentru anii 2013-2015, în scopul dezvoltării 

şi susţinerii institutelor societeţii civile pe teritoriul municipiul 

Balţi 

Autorul elaborării 

Programului  

Secţia Relaţii cu Publicul     

Scopul Programului   Asigurarea folosirii cât mai eficiente a oportunităţilor 

organizaţiilor necomerciale social orientate în acordarea 

serviciilor sociale locuitorilor municipiului pentru  creşterea 

nivelului de protecţie socială a acestei categorii de cetăţeni 

Sarcinile Programului 1. Crearea unui model de parteneriat social al organelor 

administraţiei publice locale, instituţiilor societăţii civile, 

structurilor mediului de afaceri din business, mijloacelor mass-

mediei din mun. Bălţi, orientate la dezvoltarea instituţiilor 

societăţii civile; 

2. Creşterea numărului de proiecte şi programe social orientate, 

implementate de organele administraţiei publice locale 

împreună cu instituţiile societăţii civile; 

3. Creşterea numărului de publicaţii dedicate dezvoltării 

instituţiilor societăţii civile în mass-media municipiului Bălţi; 

4. Creşterea numărului activităţilor social importante, orientate 



la dezvoltarea toleranţei, formarea consensului civic, dialogului 

multietnic şi respectului faţă de reprezentanţii altor culturi;  

5. Creşterea numărului persoanelor cu necesităţi speciale 

integrate în procesul de reabilitare prin participarea în cadrul 

activităţilor şi diverselor acţiuni social importante, implicarea 

cetăţenilor în rezolvarea chestiunilor şi problemelor social 

importante din municipiu; 

6. Asigurarea condiţiilor de creştere a volumului şi calităţii 

serviciilor acordate de către organizaţiile necomerciale  social 

orientate, inclusiv mărind proporţia proiectelor inovaţionale din 

sfera socială;  

 7. Creşterea gradului de participare a cetăţenilor voluntari în 

activitatea organizaţiilor obşteşti   necomerciale social orientate 

şi majorarea donaţiilor de caritate din partea  persoanelor 

раrticulare şi ale agenţilor economici din municipiu. 

   

 

Rezultatele aşteptate de la  

program 

1. îmbunătăţirea cadrului legislativ   pentru participarea 

ONP-urilor (organizaţii necomerciale ) social orientate în 

rezolvarea problemelor sociale şi dezvoltarea societăţii civile în 

mun. Bălţi;  

2. crearea condiţiilor necesare pentru creşterea activităţii 

eficiente a   organizaţiilor  necomerciale în domeniul acordării 

cetăţenilor a serviciilor sociale, dezvoltării voluntariatului şi 

carităţii, participarea persoanelor cointeresate din cadrul a   

organizaţiilor necomerciale  social orientate la evaluarea 

rezultatelor şi eficienţei programelor (acţiunilor) implementate 

de organele publice locale  în domeniul politicii sociale; 

3. crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea 

calităţilor profesionale a conducătorilor, соlaboratorilor şi 

voluntarilor  , funcţionarilor  public şi municipali în problemele 

colaborării сu     organizaţiile  necomerciale şi dezvoltarea 

instituţiilor societăţii civile; 

4. сrearea sistemului informaţional, care asigură 

promovarea şi popularizarea activităţii a   organizaţiilor 

necomerciale, acţiunilor caritabile şi voluntariatului în 

municipiul Bălţi; 

5. organizarea monitorizării permanente şi analiza 

indicilor financiari, economici, sociali şi altor performanţe ale 



activităţii a   organizaţiilor necomerciale, evaluarea eficienţei 

măsurilor orientate la dezvoltarea a   organizaţiilor 

necomerciale în municipiul Bălţi; 

6. creşterea numărului de proiecte sociale implementate 

de către a   organizaţiilor necomerciale  social orientate din 

municipiul Bălţi;    

         7. asigurarea instruirii cu formele şi metodele de lucru de 

acordare a  serviciilor sociale, de implementare a proiectelor 

sociale de către reprezentanţii tuturor a   organizaţiilor 

necomerciale  social orientate, care lucrează activ pe teritoriul 

municipiului 

Volumul şi sursa de finanţare 

a programului  

2017 -237 mii lei din contul mijloacelor bugetului мunicipal 

2018-242,0 mii lei din contul mijloacelor bugetului мunicipal 

2019-251,0  mii lei din contul mijloacelor bugetului мunicipal 

Termenul implementării 

prоgramului  

 Anii 2017-2019 

       

Introducere. Соnţinutul рrоblemei şi justificarea necesităţii rezolvării ei prin metodele sale de  

programare a deciziilor 

  Actualul program municipal „Creşterea eficienţei cooperării  a  organelor administraţiei publice 

locale din mun. Bălţi cu organizaţiile  necomerciale  pentru anii 2017-2019” este elaborată în 

conformitate cu Legea R. М. nr. 837-Х111 din 17 маi 1996  «Cu privire la asociaţiile obşteşti», Legea 

R. М. nr. 1420 din 31 оctombrie 2002 «Cu privire la filantropie şi sponsorizare»  şi este orientată spre  

asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă a organizaţiilor obşteşti şi organizaţiilor non-profit, 

creşterea eficienţei rezolvării problemelor de importanţă locală prin intermediul dezvoltării colaborării 

şi parteneriatului între organele administraţiei publice locale şi organizaţiile  necomerciale ale 

municipiului Bălţi, de asemenea creşterea activismului civic al populaţiei în rezolvarea problemelor de 

importanţă locală şi activităţii organizaţiilor  necomerciale social orientate. 

Necesitatea elaborării Programului este condiţionată de realizarea politicii municipale în domeniul 

susţinerii organizaţiilor necomerciale  social orientate, scopul principal fiind crearea condiţiilor  

favorabile pentru desfăşurarea activităţii organizaţiilor obşteşti şi organizaţiilor necomerciale. 

Organizaţiile non-profit (în continuare – ОNC) sunt instituţia de bază a societăţii civile şi partenerii 

semnificativi ai organelor administraţiei publice locale în rezolvarea problemelor ce stau în faţa 

societăţii. 

În condiţiile social-economice actuale sectorul civic din municipiu a trecut la tipul inovativ de 

dezvoltare. Organizaţiile necomerciale  tind spre consolidarea bazei tehnico-materiale, creşterea 

profesionalismului, competitivitate pe piaţa acordării serviciilor sociale, participare concretă în 

realizarea programelor-ţintă municipale. 

Majoritatea organizaţiilor  necomerciale    realizează o activitate social importantă orientată la 

rezolvarea problemelor importante pentru societate şi punerea în aplicare a intereselor cetăţenilor 

municipiului Bălţi. Astăzi în municipiu multe organizaţii  necomerciale au devenit un sector real de 



relaţii civice ce activează independent, iar trăsăturile sale caracteristice sunt profesionalismul înalt şi 

spectrul foarte larg de servicii acordate cetăţenilor. 

Pentru organele administraţiei publice locale din municipiul Bălţi o actualitate deosebită o are 

necesitatea creării unui sistem de colaborare cu sectorul  necomercial în calitate de subiect  echitabil, 

cu scopul de unificare a forţelor în rezolvarea problemelor municipale. 

Programul reflectă intenţiile organelor administraţiei publice locale din municipiu de a stimula 

dezvoltarea societăţii civile şi participarea cetăţenilor în realizarea autonomiei locale, determină 

direcţiile şi măsurile concrete necesare pentru formarea, asigurarea şi realizarea condiţiilor legale şi 

organizaţionale de includere a cetăţenilor în rezolvarea problemelor de importanţă locală.    

Programul este alcătuit luându-se în consideraţie propunerile şi recomandările din partea 

reprezentanţilor sectorului municipal non-profit, propuse în cadrul prezentării proiectului şi reflectă 

abordările moderne faţă de această temă şi presupune o interacţiune complexă a tuturor instituţiilor în 

rezolvarea problemelor indcate. Proiectul acestui document-program e format ca un complex unitar de 

activităţi interdependente între ele ce asigură atingerea obiectivului propus. 

Аctualitatea aprobării Programului-ţintă municipal „Creşterea eficienţei a cooperării organelor 

administraţiei publice locale din mun. Bălţi cu organizaţiile neguvernamentale şi non-profit  pentru 

anii 2017-2019” (în continuare - Prоgrаmul) este justificat în modul următor:  

se poate argumenta, că activizarea vieţii sociale constituie una din componentele principale ale 

condiţiilor complexe de ieşire la o etapă nouă de dezvoltare social-economică a municipiului Bălţi.  

Esenţa parteneriatului social constă în corelarea constructivă între cele trei forţe – putere, business şi 

organizaţiile neguvernamentale, inclusiv instituţiile municipale, care sunt conştiente nu numai de 

responsabilitatea reciprocă pentru rezolvarea problemelor comune de dezvoltare a  teritoriului, dar, de 

asemenea, simt beneficiile reale ale acestei interacţiuni.  

În municipiu pe parcursul ultimilor ani au loc procese de căutare a unor forme convenabile de 

interacţiune în colaborarea organelor de administrare publică locală cu societatea civilă. Însă analiza a 

demonstrat, că pînă astăzi n-au fost întreprinse acţiuni practice suficiente, adecvate priorităţilor 

desemnate. 

La concluzia privind necesitatea elaborării programului ajungem analizînd situaţia actuală din ţară. Ea 

este destul de complicată, neordinară. Această situaţie poate fi caracterizată în modul următor:                                                                                                                                                            

- pe de o parte, organizaţiile non-profit întrunesc experţi, profesionişti din diverse domenii, pregătiţi 

pentru un dialog constructiv, pentru  asumarea responsabilităţii în rezolvarea problemelor sociale. În 

perioada activităţii sale ele au acumulat o experienţă pozitivă în rezolvarea problemelor sociale şi 

dispun de resurse proprii; 

- din altă parte, situaţia de criză din ţară a  determinat o scădere bruscă a sumei mijloacelor financiare  

ale organelor de administrare publică locală, destinată rezolvării problemelor locale social importante,  

direct legate de problemele stabilităţii sociale în societatea civilă. 

Pentru  depăşirea acestor tendinţe în municipiul nostru sunt instituţii, care pot să rezolve aceste 

sarcini: 

1) sectorul non-profit – mic, dar bine structurat şi instruit; 

2) s-au stabilit tradiţii ale interacţiunii între sectoarele societăţii civile; 

 

3) s-au stabilit tradiţii social orientate; 

Prin metoda de programe rezolvarea sarcinilor indicate este calea cea mai efectivă, deoarece permite ca 

acest proces să fie unul deschis, iar acţiunile organelor de administrare publică locală – transparente.  

Аctualitatea aprobării Programului este condiţionată de necesitatea dezvoltării sectorului non-profit şi 

participarea cetăţenilor la procesul de administrare publică locală, deoarece:  

1) participarea cetăţenilor la procesul de administrare publică locală are un impact direct asupra 

adoptării hotărîrilor decizionale în problemele de importanţă locală, astfel fiind revendicat dreptul 

cetăţenilor de a fi direct responsabili pentru propria soartă, inclusiv soarta municipiului Bălţi;  



2) în condiţiile participării active a cetăţenilor la procesul de administrare publică locală, organele de 

administrare publică locală primesc din prima sursă  informaţia privind eficienţa sau ineficienţa 

propriilor acţiuni şi reacţia societăţii la ele; 

3) activitatea instituţiilor societăţii civile elimină decalajul între organele de administrare publică 

locală şi societate, reduce tensiunile sociale; 

4) organizaţiile non-profit sunt o forţă efectivă a dezvoltării societăţii, deoarece în majoritatea cazurilor 

adună cea mai activă, instruită şi profesionistă parte a cetăţenilor. 

Actualul Program va permite elaborarea noilor forme şi consolidarea formelor şi metodelor deja 

existente de parteneriat social pe teritoriul municipiului Bălţi.  

Astfel, problema sistemică, rezolvată cu ajutorul acestui Program – este optimizarea formelor 

organizaţionale – de drept a interacţiunii organizaţiilor  necomerciale    cu organele de administrare 

publică locală în baza parteneriatului social intersectorial. 

Una dintre cele mai importante condiţii ale asigurării dezvoltării social-economice a municipiului Bălţi 

este înfiinţarea instituţiilor societăţii civile şi interacţiunea eficientă a organizaţiilor non-profit, 

business-ului şi organelor de administrare publică locală în rezolvarea celor mai importante probleme 

sociale.  

Аnaliza problemelor dezvoltării instituţiilor societăţii civile, în particular a sectorului non-profit, a 

interacţiunii puterii locale şi societăţii pune în faţa organelor de administrare publică locală mai multe 

probleme majore, care pot fi grupate în trei sarcini tactice privind crearea condiţiilor şi acordării 

susţinerii dezvoltării sectorului non-profit, crearea condiţiilor pentru creşterea activismului social şi 

dezvoltării infrastructurii sectorului necomerciale , crearea condiţiilor pentru interacţiunea puterii cu 

instituţiile civice într-o gamă largă de probleme şi sub diferite forme. 

Rezolvarea acestor probleme prin Programul-ţintă presupune participarea activă  a organelor de 

administrare publică locală în crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea sectorului non-profit, 

interacţiunii lui cu puterea locală. 

Soluţiile recomandate în Program pentru rezolvarea unor sarcini presupun diagnosticarea situaţiei 

curente în domeniile de interes public şi identificarea problemei, elaborarea unor măsuri eficiente 

pentru rezolvarea lor şi realizarea acestor acţiuni.  În acelaşi timp, monitorizarea situaţiei, inclusiv 

conform rezultatelor influenţei asupra ei a activităţilor programului,  va fi efectuată pe parcursul 

întregii perioade de punere în aplicare a Programului.  

Sarcina creşterii activismului social în cadrul realizării Programului este foarte importantă şi include în 

sine аctivităţi care ar conduce la creşterea activismului instituţiilor civice existente atît în sfera socială, 

cît şi în alte sfere ale vieţii. Pentru rezolvarea acestei sarcini vor fi create condiţii organizaţionale 

pentru a stimula activitatea energică a organizaţiilor  organizaţiilor  necomerciale  prin intermediul 

dezvoltării unor centre de resurse. 

Sarcina creării condiţiilor de interacţiune a societăţii şi puterii presupune crearea condiţiilor normativ-

legale pentru asemenea interacţiune prin definirea formelor sale, garanţiilor pentru reprezentanţii 

asociaţiilor non-profitabile.  

Succesul politicii efectuate de către organele de administrare publică locală a municipiului Bălţi într-o 

mare măsură este indentificat prin gradul de participare, cointeresare, implicare a instituţiilor societăţii 

civile în realizarea deciziilor adoptate. 

În municipiu  este construit un anumit sistem de interacţiune şi parteneriat intersectorial, însă, cu toate 

acestea, formînd şi dezvoltînd  instituţiile societăţii civile şi mecanismele necesare la nivelul  



administraţiei publice locale trebuie să învăţăm să rezolvăm o serie întreagă de probleme legate între 

ele. 

În primul rînd, de asigurat implementarea noilor tehnologii pentru formarea cоlaborării sociale сu 

organele de administrare publică locală, de asemenea de asigurat dezvoltarea mişcării de voluntariat. 

În al doilea rînd, de oferit oportunităţi de a exercita iniţiative civice prin intermediul acţiunilor sociale,  

sondajelor, iniţiativelor de înaintare a unei legi, audierilor publice, participărilor la concursurile pentru 

obţinerea unui grant municipal. De efectuat o analiză complexă a situaţiei pe teritoriul municipiului şi 

de evaluat starea sectorului public, interacţiunii societăţii cu organele de administrare publică locală şi 

business-ului. 

În al treilea rînd, de creat un sistem de comunicare, ce ar asigura promovarea intereselor publice, 

trezirea la cetăţeni a sentimentului de demnitate personală şi responsabilitate civică.  

Actualmente în municipiul Bălţi au fost create şi lucrează instituţii individuale, ce asigură 

interacţiunea dintre societatea civilă şi organele de administrare publică locală în rezolvarea celor mai 

importante probleme municipale. 

 Conform datelor Direcţiei Juridice a Primăriei în municipiul Bălţi la data de 1 ianuarie 2016 erau 

înregistrate 341 – organizaţii  necomerciale, inclusiv cu statut de activitate social-utilă 13,  cu diverse 

domenii de activitate: 

Asigurarea socială a populaţiei -  53 

Оrganizaţii care reprezintă interesele invalizilor - 19 

Organizaţii obşteşti de femei - 13 

Fоrmarea modului sănătos de viaţă - 39 

Organizaţii pentru copii şi tineret -  41 

Cultură şi artă -  44 

Organizaţii etnice- 17 

sport, turism - 31 

 business- 27 

оrganizaţii ale veteranilor şi pensionarilor - 11 

ocrotirea drepturilor omului - 22 

ecologie - 5 

ocrotirea animalelor- 17 

altele - 39 

           Оrganele de administrare publică locală împreună cu organizaţiile obşteşti şi organizaţiile 

non-profit au creat condiţii pentru formarea şi dezvoltarea condiţiilor legislative, economice şi 

organizaţionale pentru  construirea societăţii civile şi menţinerea armoniei interetnice pe teritoriul 

municipiului Bălţi. 

Domeniile prioritare ale activităţii statutare a unui număr însemnat de organizaţii 

neguvernamentale şi  necomerciale sunt problemele de acordare a ajutorului umanitar, de ocrotire a 

mediului ambiant, formarea şi promovarea modului sănătos de viaţă, organizarea timpului liber, 

ocrotirea drepturilor şi intereselor copiilor, minorilor ce se află în situaţie dificilă de viaţă, adică 

sectorul cu orientare socială. 

Însă nu toate organzaţiile înregistrate îşi efectuează cu regularitate activitatea. Real activează 

circa 70 de organizaţii şi anume ele constituie fundamentul societăţii civile din municipiu. Celelalte, în 

virtutea unor anumite circumstanţe, ori şi-au întrerupt de tot activitatea, ori nu-şi realizează pe deplin 

potenţialul. 

Сu cele mai mari ONC (circa 20), inclusiv cele social orientate, Primăria municipiului Bălţi 

colaborează şi interacţionează în diverse domenii de activitate. Reprezentanţii acestor organizaţii fac 

parte din grupurile de lucru de experţi, participă la discutarea problemelor ce ţin de dezvoltarea social-

economică a municipiului, participă la implementarea programelor municipale şi diverselor activităţi 

municipale, etc. 

Activismul social redus al organizaţiilor obşteşti  necomerciale în rezolvarea problemelor sociale se 

explică prin lipsa unui sistem de interacţiune cu organele de administrare publică locală, care trebuie să 



includă în sine asemenea noţiuni ca «proiectare socială», «orientare abordare-ţintă», «susţinerea 

iniţiativelor sociale», «mecanism de concurs». 

 Una din problemele acestui domeniu este activismul redus al cetăţenilor municipiului, care nu 

participă activ la proiectele şi acţiunile social orientate. Acest lucru este împiedicat de existenţa  unui 

şir întreg de probleme, printre care pot fi numite: 

- folosirea insuficientă a potenţialului organizaţiilor obşteşti  necomerciale în rezolvarea problemelor 

de importanţă locală; 

- pasivitatea civică a cetăţenilor, care poate fi condiţionată prin gradul insuficient de încredere al 

cetăţenilor faţă de reprezentanţii organelor de administrare publică locală, dar şi  datorită părerii, că 

cetaţeanul de rînd  nicidecum nu poate influenţa  asupra evenimentelor sociale; 

- profesionalismul insuficient al cadrelor, care participă în procesele dezvoltării organizaţiilor obşteşti 

non-profit; 

- sistemul inadecvat de schimb de informaţii între  organele de administrare publică locală şi instituţiile 

societăţii civile; 

- resursele financiare limitate ale organelor de administrare publică locală în ajutorul cetăţenilor şi 

ONC pentru implimentarea iniţiativelor lor.  

O rezolvare a problemelor de mai sus poate deveni implementarea acestui Program pe teritoriul 

municipiului pe parcursul anilor 2017 – 2019. Folosirea metodei programului-ţintă va permite crearea 

stabilităţii în sfera relaţiilor municipale-civice şi diverselor instituţii civice, de asemenea va exclude 

dublarea acţiunilor organelor de administrare publică locală şi sectorului necomerciale , va crea 

abordări comune în munca cu iniţiativele sociale organizate.  

Pe parcursul implementării Programului actual activitatea organizaţiilor obşteşti necomerciale  social 

orientate va fi evaluată cu indicii financiari, sociali şi alţi indici. Indicii financiari vor fi identificaţi 

prin mijloacele primite de către organizaţiile obşteşti non-profit sub formă de subvenţii. 

Indicii sociali se vor dezvălui prin intermediul activităţilor de bază ale organizaţiilor obşteşti 

necomerciale  , care soluţionează rezolvarea problemelor sociale; ajutorarea oamenilor nimeriţi în 

situaţii dificile de viaţă; formarea unui mod sănătos de viaţă; dezvoltarea activismului creativ şi social 

al cetăţenilor;  formarea şi dezvoltarea instituţiilor societăţii civile şi altor domenii sociale. 

  

În rezultatul implementării Programului municipal organizaţiile obşteşti necomerciale social orientate 

vor putea hotărî probleme, la rezolvarea cărora  resursele din bugetul municipal sunt insuficiente, care 

rămîn în afara atenţiei lor, vor propune soluţii eficiente la rezolvarea problemelor sociale actuale, în 

special, prin strângerea de fonduri prin participare în proiecte finanţate de organizaţii internaţionale. 

Organizaţiile obşteşti necomerciale social orientate vor deveni o reţea de feedback  (legătură reciprocă) 

între cetăţeni şi organele de administraţie publică locală, vor contribui la creşterea transparenţei 

activităţii  organelor de administraţie publică locală  şi la înrădăcinarea sentimentului de 

responsabilitate civică, la dialogul constructiv cu organele puterii municipale. 

În perioada din anul 2013-2016 în municipiul Bălţi cu scopul de a coordona activitatea şi de a susţine 

cu un ajutor practic organizaţiile obşteştit necomerciale şi asociaţiile obşteşti în domeniul asigurării 

normativ-legale au fost aprobate:  

 Decizia Consiliului Municipal Bălţi № 10/19 din 31.10.2013, Programul-ţintă municipal 

„Contribuirea la dezvoltarea societăţii civile pe teritoriul municipiului Bălţi pentru anii 2013-2015”;   

- Dispoziţia primarului № 348 din 16.07.2013, Regulamentul „Cu privire la voluntari şi 

activitatea de voluntariat pe teritoriul mun. Bălţi; 

-Dispoziţia primarului № 154 din 04.04.2013 „ Cu privire la aprobarea principalelor acţiuni în vederea 

organizării activităţii de voluntariat pe teritoriul mun. Bălţi”; 

  

-Dispoziţia primarului № 426 din 09.07. 2014 «Cu privire la ordinea desfăşurării şi finanţării din 

bugetul municipal a unor proiecte social-importante organizate de primăria municipiului Bălţi 

împreună cu asociaţiile obşteşti, organizaţiile  necomerciale în realizarea programelor municipale cu 

caracter social»  

În conformitate cu Dispoziţia primarului № 381 din 26.07.2013 a fost aprobat Regulamentul cu privire 

la activitatea Consiliului consultativ al asociaţiilor obşteşti, care este un organ obştesc consultativ şi 

coordonator. Scopul principal al activităţii o constituie activizarea potenţialului şi crearea condiţiilor 

necesare pentru dezvoltarea eficientă a activităţii de voluntariat şi implementarea activităţilor de 



realizare a Concepţiei de dezvoltare şi  susţinere a voluntariatului şi mişcării de voluntariat în 

municipiul Bălţi. 

În  cadrul susţinerii materiale a asociaţiilor obşteşti social orientate Primăria municipiului Bălţi a oferit 

în locaţiune  încăperi următoarelor organizaţii neguvernamentale:  

1.АO «Societatea de Cruce Roşie din RM» (str. 31 Аugust, 63А)  

2.AO «Onoarea şi dreptul femeii contemporane» (str. Dеcеbаl, 144, Gr./сreşă № 48) 

3. AO «Centrul protecţiei auzului» (str. Independenţei, 36)  

4. AО Uniunea «Speranţa» (str. М. Viteazul, 69)  

5. AО «Tinerii  pentru dreptul la viaţă» bul. Victoriei, (str. Dеcеbаl, 101А )  

6. AO «Lumina» (str. Dеcеbаl, 101А)  

Această muncă efectuată este insuficientă pentru consolidarea unei  societăţi civile dezvoltate în 

municipiu. 

    Însă activitatea de dezvoltare a instituţiilor societăţii civile întreprinsă la momentul actual încă nu 

este sistematizată. Ea nu cuprinde şi nu ia în consideraţie totalitatea instituţiilor societăţii civile, 

factorii lor de dezvoltare şi este orientată în special în direcţia colaborării unor subunităţi structurale 

ale Primăriei municipiului Bălţi cu un număr restrîns de organizaţii neguvernamentale, reieşind 

predominant din interese departamentale şi ramurale.  

În municipiu persistă şi problema imperfecţiunii asigurării activităţii comune a organizaţiilor 

necomerciale  cu subunităţile structurale ale primăriei din punct de vedere normativ-legislativ, 

problema relaţiei reciproce eficiente la elaborarea hotărîrilor în problemele vitale social importante. 

Мulte proiecte de hotărîri nu se discută şi nu se coordonează cu organizaţiile necomerciale , sau 

numărul organizaţiilor cuprinse este insuficient pentru a menţine paritatea de opinii şi pentru a asigura 

recunoaşterea publică a hotărîrilor nepopulare adoptate forţat.  

   Nu se generalizează şi sistematic nu se transmite informaţia cu privire la proiectele de succes ce au 

fost realizate de organizaţiile necomerciale din municipiu pe parcursul unei anumite perioade de timp, 

de asemenea despre proiectele, realizarea cărora din anumite motive nu s-a reuşit. Nu se realizează 

programe şi proiecte, direcţionate la dezvoltarea formelor moderne de parteneriat social.  

Unul din cele mai eficiente mecanisme de organizare a politicii orientate la susţinerea inţiativelor 

civice în cadrul programului municipal aprobat nr. 10/19 din 31.10.2013 „Contribuirea dezvoltării 

societăţii civile pe teritoriul municipiului Bălţi pentru anii 2013-2015” a devenit procedura de 

organizare a concursului proiectelor social-utile, adoptată prin dispoziţia primarului nr. 426 din 

09.07.2014 «Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la ordinea desfăşurării şi finanţării din 

bugetul municipal a unor proiecte social-importante organizate de primăria municipiului Bălţi 

împreună cu asociaţiile obşteşti, organizaţiile non-profit în realizarea programelor municipale cu 

caracter social».   
Pe parcursul anilor 2015-2016 în cadrul celor două concursuri şi-au prezentat proiectele reprezentanţii 

sectorului necomercial din municipiul Bălţi. Pentru finanţarea proiectelor în bugetul municipiului au 

fost planificate 90 mii/lei. 

În total în această perioadă de timp la concursurile anunţate au fost prezentate 17 proiecte social-

importante orientate în următoarele domenii: 

 a). susţinerea iniţiativelor civice în sfera socială; 

 b). susţinerea iniţiativelor civice în sfera ecologică; 

 c). susţinerea iniţiativelor civice în sfera ocrotirii sănătăţii.   

 Suma maximă pentru finanţarea proiectului a fost pînă la 20 de mii/lei. 

 Învingători ai concursului au devenit următoarele organizaţii neguvernamentale: 

- „Protecţie şi perspective pentru femei şi copii”- susţinerea şi ajutorul în integrarea în societate a 

copiilor cu probleme de sănătate din categoriile de familii social defavorizate; 

- AO „Anima”-  educaţie internaţională a tineretului  pe teritoriul municipiului (dezvoltarea educaţiei 

cu privire la diversitatea culturală); 

-„Altair- Z”  - susţinerea social-medicală a copiilor-invalizi din categoriile de familii social 

defavorizate; 

-  AO „Consult Proiect”- amenajarea teritoriilor de lîngă casă cu ajutorul locatarilor. 



    Însă din 90 de mii/lei, mijloace planificate în bugetul municipiului la ora actuală au fost alocate doar 

20 de mii/lei pentru ОО «Altair-Z» - una din cele patru învingătoare în concursul proiectelor sociale, 

iar celelalte trei învingătoare în concurs, în conformitate cu dispoziţia primarului nr. 163 din 11. 04. 

2016 «Cu privire la totalurile concursului proiectelor social-importante finanţate din bugetul 

municipal», sperăm că în viitor vor primi suma instituită şi aprobată prin dispoziţia primarului. 

Trebuie să menţionăm, că multe sfere importante din domeniul de aplicare al organizaţiilor 

necomerciale  nu se bucură de o atenţie sporită din partea organelor de administrare publică locală din 

cauza resurselor umane, financiare şi materiale limitate. 

Condiţia de bază pentru dezvoltarea stabilă a organizaţiilor  necomerciale    o constituie posibilitatea 

de a accesa resursele necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor statutare. Caracterul social-util al 

activităţii ONC nu permite ca activitatea lor financiară să fie plătită din contul achitării serviciilor 

acordate de către beneficiarii concreţi. Deaceea sursa principală de finanţare a organizaţiilor  

necomerciale  rămîne a fi finanţarea-ţintă prin intermediul granturilor. Pentru atragerea organizaţiilor  

necomerciale   la rezolvarea problemelor actuale ale municipiului Bălţi este necesar de dezvoltat şi mai 

departe sistema oferirii granturilor de co-finanţare a proiectelor din contul mijloacelor bugetului local. 

Pentru rezolvarea acestei probleme în cadrul deciziei primarului municipiului aprobată cu nr. 426 din 

09.07.2014 este prevăzută organizarea şi petrecerea concursului iniţiativelor (proiectelor) social-

importante printre organizaţiile necomerciale social orientate. 

Аctualitatea acestei direcţii a activităţii organelor de administrare publică locală constă nu în refuzul 

din cauza lipsei de resurse financiare în bugetul municipiului, dar în găsirea fondurilor  de rezervă 

suplimentare pentru organizarea şi în continuare a concursurilor proiectelor sociale ce ar permite 

crearea condiţiilor pentru susţinerea financiară a iniţiativelor organizaţiilor  necomerciale   orientate la 

activitatea directă cu cetăţenii municipiului Bălţi. 

E necesar de subliniat şi faptul, că  cercetarea activităţii organizaţiilor municipale necomerciale  este 

insuficientă. Este necesar de  efectuat cercetări sociologice, care ar scoate în evidenţă atitudinea 

cetăţenilor municipiului faţă de activitatea lor, ar oferi diverse variante de proiectare a interacţiunii 

organizaţiilor  necomerciale   cu organele de administrare publică locală, ar rezolva şi alte probleme.    

Astfel, problema constă în faptul, că în municipiul Bălţi există o disbalanţă în dezvoltarea interacţiunii 

intersectoriale, care face dificilă dezvoltarea dinamică a sectorului non-profitabil, orientat la rezolvarea 

problemelor sociale ale municipiului. 

Pentru rezolvarea acestei probleme se propune crearea Centrului consultativ al asociaţiilor 

obşteşti, care va avea funcţia de a lucra asupra dezvoltării instituţiilor societăţii civile şi susţinerii 

organizaţiilor  necomerciale  şi asociaţiilor obşteşti şi asupra elaborării bazei normativ-legislative 

pentru crearea acestui Centru, de asemenea crearea Consiliului Civic al municipiului Bălţi – un 

intermediar activ între sectorul necomerciale şi organele administraşţiei publice locale ale municipiului 

Bălţi şi de stabilire a unei interacţiuni mai durabile şi mai productive cu structurile organizate ale 

societăţii civile. 

   Reieşind din cele menţionate mai sus, colaborarea între organele administraţiei publice locale şi 

ONP-uri constituie acea conexiune între cetăţenii, care se unesc pentru a rezolva problemele social-

economice ale municipiului. Organizaţiile necomerciale social-orientate pot să aducă un mai mare 

aport în rezolvarea problemelor sociale care pînă acuma erau  rezolvate fără a se ţine cont de 

potenţialul organizaţiilor  necomerciale  , iar acest fapt influenţează asupra stabilităţii social-politice 

din municipiu. 

    Luînd în vedere complexitatea şi diversitatea activităţilor , eficienţa activităţii lor şi influenţa asupra 

stării şi dinamicii nivelului de dezvoltare socială, situaţia generală din mun. Bălţi poate fi schimbată 

spre bine doar dacă activitatea organizaţiilor  necomerciale  va fi susţinută şi  pentru aceste scopuri vor 

fi alocate mijloace bugetare, dacă îşi vor uni eforturile organele administraţiei publice locale, 

organizaţiile obşteşti şi mediul de afaceri din municipiu. 

Principalele avantaje ale problemei dezvoltării, susţinerii  organizaţiilor  necomerciale  în municipiul 

Bălţi prin metoda programului-ţintă sunt: 

-    abordarea integrată a rezolvării problemelor pentru asigurarea activităţii ; 

-    repartizarea competenţelor şi responsabilităţilor executorilor activităţilor incluse în program; 

-    planificarea efectivă şi monitorizarea rezultatelor realizării program organizaţiilor  necomerciale  

ului; 

-    finanţarea-ţintă a complexului de măsuri/activităţi destinate susţinerii organizaţiilor  necomerciale  . 



Аctualitatea Programului se explică prin importanţa extraordinară a problemelor existente şi prin 

necesitatea rezolvării lor орortune, cuprinzător şi sistematic. 

Realizarea activităţilor planificate în Program va permite să fie creat un sistem de susţinere economică 

a ONC social orientate prin respectarea condiţiilor concursului  proiectelor.  

În linii generale, Programul municipal  îşi propune să ofere o abordare integră/complexă faţă de 

susţinerea tot mai mare a ONC, a filantropiei şi activităţii de voluntariat, va permite să fie îmbunătăţită 

nu numai baza material-tehnică a ONC, dar concomitent va contribui şi la creşterea numărului de 

proiecte (programe) realizate de ele, inclusiv şi la rezolvarea problemelor prioritare ale dezvoltării  

social-economice a municipiului,  de asemenea va contribui la identificarea şi promovarea bunelor 

practici din sectorul nestatal. 

Toate acestea menţionate mai sus au stat la baza elaborării Programului actual.    

  

2. Mеcаnismul realizării Programului se bazează pe principiile interacţiunii tuturor părţilor 

interesate: organelor de administrare publică locală, organizaţiilor  necomerciale, de asemenea a 

locuitorilor municipiului Bălţi, dar şi pe perfectarea actelor normative municipale; consolidarea 

mecanismelor de cooperare între organele de administrare publică locală şi organizaţiile necomerciale; 

participarea din partea organelor de administrare publică locală la finanţarea instituţiilor sectorului 

non-profit; organele de administrare publică locală ale municipiului Bălţi asigură participarea 

organizaţiilor necomerciale   la implementarea acţiunilor Programului. 

3. Autorul Рrogramului, Secţia  relaţii cu publicul, care: 

- asigură elaborarea programului municipal, coordonarea cu co-realizatorii programului municipal; 

- poartă responsabilitate pentru rezultatele finale ale implementării lui; 

- solicită de la co-realizatori informaţiile necesare pentru monitorizarea şi pregătirea dărilor de seamă 

anuale privind mersul implementării lui; 

- organizează implementarea programului municipal, coordonează activitatea co-realizatorilor 

programului municipal; 

- înaintează propunerea cu privire la necesitatea introducerii în modul prevăzut a schimbărilor în 

programul municipal; 

- implementează programul municipal şi analizează dările de seamă prezentate de către  co-realizatorii 

programului municipal; 

- pregăteşte informaţia anuală despre implementarea programului municipal şi evaluează eficacitatea 

implementării programului municipal; 

- organizează munca informaţională şi explicativă orientată la oglindirea scopurilor şi sarcinilor 

programului municipal pe site-ul oficial al primăriei municipiului Bălţi; 

- рublică şi plasează informaţia despre implementarea programului municipal şi rezultatele obţinute pe 

site-ul oficial al primăriei municipiului Bălţi; 

Co-realizatorii Programului: 

- efectuează  implementarea activităţilor Programului; 

- рrеzintă informaţii executorului responsabil datele necesare pentru efectuarea monitorizării; 

- рrеzintă informaţii executorului responsabil pentru evaluarea eficacităţii Programului şi pregătirea 

dării de seamă anuale în termen pînă la 5 fеbruarie a anului, ce urmează după anul de raportare.   

4. Principalele obiective şi sarcinile Programului municipal 

   Obiectivele  programului municipal sunt: asigurarea folosirii eficiente a potenţialului organizaţiilor 

non-profit social-orientate în acordarea serviciilor sociale locuitorilor municipiului pentru a ridica 

nivelul lor de protecţie socială. 

Pentru a realiza obiectivul de mai sus sunt formulate următoarele sarcini ale programului municipal: 

- crearea unui model eficient de parteneriat social între organele administraţiei publice locale, 

instituţiilor societăţii civile, mediului de afaceri, mijloacelor de informare în masă din municipiul Bălţi 

orientat la dezvoltarea instituţiilor societăţii civile; 

- creşterea numărului proiectelor şi programelor social-orientate implimentate de către organele 

administraţiei publice locale împreună cu instituţiile societăţii civile; 

- creşterea numărului de publicaţii în mijloacele de informare în masă dedicate dezvoltării instituţiilor 

societăţii civile; 

- asigurarea condiţiilor pentru creşterea volumului şi calităţii serviciilor acordate de organizaţiile  

necomerciale social-orientate, inclusiv extensiunea arealului proiectelor inovaţionale din sfera socială;  



- implicarea largă a раrticipării cetăţenilor voluntari în activitatea organizaţiilor  necomerciale  social-

orientate şi creşterea numărului donaţiilor caritabile din partea persoanelor particulare şi ale agenţilor 

economici din municipiul Bălţi; 

- creşterea nivelului activismului civic şi alfabetizarea juridică a cetăţenilor municipiului Bălţi; 

- creşterea nivelului de competenţă profesională şi socială a specialiştilor organelor administraţiei 

publice locale din municipiul Bălţi, a membrilor organizaţiilor  necomerciale  social-orientate;  

- asigurarea transparenţei informării cu privire la susţinerea de către stat a organizaţiilor  necomerciale  

.  

5. Pentru atingerea obiectivelor şi rezolvarea problemelor Programului în cadrul metodei 

program-ţintă de dezvoltare a politicii de imagine a municipiului Bălţi pot influenţa următoarele 

riscuri, se propun măsuri de gestionare a riscurilor: 

Riscurile Se propun măsuri de gestionare a 

riscurilor  

 Riscurile apărute în legătură cu posibila  

organizare ineficientă a implementării 

activităţilor din program, lipsa unei interacţiuni 

clare între realizatorii activităţilor din program. 

Administrarea pe verticală a 

implementării Programului şi colaborarea 

permanentă a direcţiilor şi secţiilor primăriei, 

implicate în implementarea Programului; 

Моnitorizarea implementării 

activităţilor şi proiectelor Programului, 

implementarea totală a Programului;  

Transparenţa dărilor de seamă 

intermediare şi rapoartelor privind 

implementarea Programului;  

Implementarea planului-media de 

susţinere a Programului 

resurse materiale limitate pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor din 

program   

Atragerea surselor de finanţare 

extrabugetare  

 

6. Termenii şi etapele implementării Programului municipal  

Programul municipal  este prevăzut pentru anii 2017-2019   

7. Lista activităţilor programului  

Lista activităţilor programului municipal «Creşterea eficienţei colaborării organelor de 

administrare publică locală cu  organizaţiile necomerciale  pentru perioada anilor 2016-2019» se află 

în Anexa nr. 1 al actualului Program. 

Sistemul activităţilor din program prevede rezolvarea problemelor ce ţin de susţinerea organizaţiilor 

non-profit, incluzînd asigurarea informaţională, consultativă şi normativ-legală.  

8. Sursa de finanţare a Programului municipal 

 

Volumul de  finanţare a Programului municipal pentru anii 2017-2019 din mijloacele 

bugetului municipal constituie 

 2017 – 237 mii lei din contul mijloacelor bugetului мunicipal 

2018-242,0 mii lei din contul mijloacelor bugetului мunicipal 

2019-251,0  mii lei din contul mijloacelor bugetului мunicipal 

  

9.  Rezultatele finale planificate în urma realizării Programului 

 

Executarea activităţilor din Program este orientată la obţinerea următoarelor rezultate: 

- perfectarea cadrului normativ-legal pentru participarea  organizaţiilor  necomerciale în rezolvarea 

problemelor sociale şi dezvoltarea societăţii civile în municipiul Bălţi;  

- crearea соndiţiilor necesare de creştere a eficacităţii activităţii organizaţiilor  necomerciale  în 

domeniul acordării serviciilor sociale cetăţenilor, dezvoltării voluntariatului şi filantropiei, participării 

reprezentanţilor organizaţiilor  necomerciale   cointeresate în aprecierea performanţei şi eficacităţii 



programelor (activităţilor) din domeniul politicii sociale organizate şi implementate de către organele 

administraţiei publice locale; 

- crearea соndiţiilor necesare de creştere a competenţei profesionale a conducătorilor, соlaboratorilor şi 

voluntarilor organizaţiilor  necomerciale  , funcţionarilor de stat şi municipali în problemele cooperării 

organizaţiilor  necomerciale   şi dezvoltării instituţiilor societăţii civile; 

 - crearea unui sistem informaţional ce ar asigura promovarea şi popularizarea activităţii organizaţiilor  

necomerciale  , activităţii caritabile şi voluntariatului în municipiul Bălţi; 

 - evidenţa sistematică a cooperării direcţiilor şi secţiilor primăriei сu asociaţiile obşteşti şi 

organizaţiilor  necomerciale  anizarea monitorizării şi analizei permanente a indicilor financiari, sociali 

şi altor performanţe ale activităţii organizaţiilor  necomerciale  , evaluarea eficacităţii măsurilor 

orientate la extinderea organizaţiilor  necomerciale  în municipiul Bălţi; 

- creşterea numărului de proiecte sociale implementate de către organizaţiilor  necomerciale   social-

orientate din municipiul Bălţi;   

- asigurarea instruirii cu formele şi metodele de lucru în domeniul acordării serviciilor sociale, 

implementării proiectelor sociale de către reprezentanţii tuturor celor mai active   organizaţiilor  

necomerciale  social-orientate ce activează pe teritoriul municipiului.   

Programul va contribui la folosirea cît mai amplă şi eficientă a posibilităţilor organizaţiilor  

necomerciale  în rezolvarea problemelor dezvoltării sociale a municipiului datorită creşterii 

potenţialului organizaţiilor  necomerciale  şi asigurării folosirii lui cu maximă eficienţă. 

10.Lista obriveaturilor: 

APL -administraţia publică locală 

ONC -organizaţiile necomerciale 

DASPF  -Direcţia  socială şi protecţia familiei  

DITS - Direcţia înveţămint şi sport 

SRP-_Secţia relaţiilor cu publicul 

DGC- Direcţia Gospodărie comunală 

SS- Serviciul sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

                                                                                                la decizia Consiliului municipal Bălţi  

                                                                                                nr. 14/29 din 22.12.2016 

Planul de acţiuni 
pentru realizarea programului municipal „Creşterea eficienţei cooperării a 

organelor administraţiei publice locale din mun. Bălţi cu organizaţiile neguvernamentale 

necomerciale pentru anii 2017-2019” 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea acţiunii Termenii 

de 

implement

are  

Responsabi

lii    pentru 

implement

are 

Rezultatele 

scontate 

Estimarea 

generală 

Obiectivul № 1.   Elaborarea şi adoptarea аctelor normative, ce reglementează succesiunea 

ajutorului acordat organizaţiilor necomerciale ale muncipiului Bălţi, care acordă susţinere 

socială cetăţenilor 

  

1.1 Elaborarea proiectului 

dispoziţiei primarului 

municipiului Bălţi  

- «Cu privire la crearea 

Centrului consultativ de 

susţinere a asociaţiilor 

obşteşti»; 

- «Cu privire la crearea 

Consiliului Civil  al 

mun. Bălţi» 

2017 -2019                     SRP  

                      

Crearea bazei normative 

de drept pentru susţinerea 

Centrului de susţinere a 

organizaţiilor 

necomerciale , orientate 

la crearea condiţiilor 

benefice pentru 

dezvoltarea  instituţiilor 

societăţii civile, 

susţinerea iniţiativelor 

social-importante. 

Crearea condiţiilor 

pentru participarea 

nemijlocită a populaţiei 

în aprobarea deciziilor de 

importanţă locală.  

Numărul de acte 

normative elaborate cu 

reprezentanţii sectorului 

necomercial din 

municipiu în comparaţie 

cu numărul de hotărîri 

aprobate. 

Numărul de acţiuni 

implementate în 

comparaţie cu cele 

planificate. 

Nu necesită 

finanţare 

1.2 Elaborarea ansamblului 

de acţiuni de stimulare 

a activităţii social-

importante  a 

reprezentanţilor 

mediului de afaceri, 

inclusiv de susţinere  a 

programelor sociale-

ţintă ale organizaţiilor 

necomerciale 

 2017 

Semestrul 1 

  SRP  Elaborarea acţiunilor de 

stimulare a mediului de 

afaceri 

Numărul de  acţiuni 

implementate în 

comparaţie cu cele 

planificate. 

Numărul de iniţiative 

transmise Guvernului, 

Parlamentului. 

Nu necesită 

finanţare 

Obiectivul №2.  Меcanismul colaborării şi pаrteneriatului social 

2.1 Сrearea Registrului 

organizaţiilor 

   2017 

Semestrul 1                                                         

  SRP Crearea şi actualizarea 

Registrului. 

Nu necesită 

finanţare 



necomerciale care 

activează în baza unor 

programe similare şi 

sunt orientate spre 

anumite grupuri sociale  

Numărul informaţiilor 

actualizate pentru 

evidenţa registrului 

organizaţiilor 

necomerciale. 

Elaborarea şi aprobarea 

actelor legislative 

suplimentare, ce  

reglementează 

cooperarea între ONC şi 

organele administraţiei 

publice locale în 

rezolvarea problemelor 

vital-importante ale 

categoriilor defavorizate 

de cetăţeni ai 

municipiului 

2.2  Antrenarea 

organizaţiilor 

necomerciale la 

activitate în 

componenţa grupurilor 

de experţi şi de lucru de 

pe lângă organele 

administraţiei publice 

locale la elaborarea 

programelor-ţintă 

municipale, în 

rezolvarea altor 

probleme social-

importante                                        

2017 -2019                                                          SRP 

SS 

DASşiPF 

DÎTS 

Numărul organizaţiilor 

necomerciale implicate 

în activitatea grupurilor 

de experţi 

Numărul de recomandări 

implementate în 

comparaţie cu numărul 

de recomandări înaintate. 

Crearea condiţiilor 

stabile pentru realizarea 

de către cetăţeni a 

dreptului constituţional 

de participare la 

administrarea 

problemelor municipale, 

contribuirea la evidenţa 

de către organele publice 

locale  a opiniei în cadrul 

formării şi realizării 

politicii municipale.   

Nu necesită 

finanţare 

2.3 Organizarea  târgului 

municipal de proiecte şi 

programe social-

importante 

implementate de 

organizaţiile 

necomerciale    

 2017- 2019                                                            SRP 

SS 

DASşiPF 

DÎTS 

 Implicarea organizaţiilor 

necomerciale în 

discutarea deschisă şi 

transparentă a 

problemelor, ce ţin de 

orientarea dezvoltării 

municipiului;  

identificarea şi susţinerea 

iniţiativelor orientate la 

dezvoltarea strategică a 

societăţii civile. 

Tîrgul organizat. 

Numărul de acţiuni 

organizate în comparaţie 

cu cele planificate. 

Numărul de proiecte 

selectate şi implimentate 

în comun APL şi 

organizaţiile 

Din contul 

donărilor 

mijloacelor 

financiare 

din partea 

sponsorilor   



necomerciale.  

   

2.4 Desfăşurarea 

cоncursului 

«Vоluntarul 

municipiului» 

2017-2019 

 

SRP 

SS 

 

Elaborarea criteriilor 

concursului, stabilirea 

învingătorului. 

Identificarea şi susţinerea 

iniţiativelor social-

importante ale 

organizaţiilor 

necomerciale. 

Din contul 

donărilor 

mijloacelor 

financiare 

din partea 

sponsorilor   

2.5 Desfăşurarea 

cоncursului municipal 

anual «Cea mai bună 

organizaţie a anului» 

2017-2019 

 

SRP 

SS 

 

Crearea condiţiilor 

pentru dezvoltarea în 

continuare a activismului 

social al cetăţenilor. 

Crearea condiţiilor 

pentru extinderea 

experienţei pozitive a 

activităţii comunităţii 

locale 

Crearea condiţiilor 

pentru creşterea 

oportunităţilor 

legislative, instituţionale 

şi calificative a 

instituţiilor civice, 

activizării societăţii 

civile pe teritoriul 

municipiului Bălţi 

Din contul 

donărilor 

mijloacelor 

financiare 

din partea 

sponsorilor   

2.6 Antrenarea ONG-urilor 

în schimbul de 

experienţă şi realizarea 

programelor şi 

proiectelor sociale 

municipale  

2017-2019 

 

SRP 

SS 

 

Numărul şi calitatea 

acţiunilor, acţiunilor 

social-importante, 

organizate de asociaţiile 

necomerciale, 

actualitatea lor şi 

importanţa socială 

Numărul proiectelor 

sociale ale organizaţiilor 

necomerciale organizate 

împreună cu organele 

administraţiei publice 

locale 

Crearea condiţiilor 

pentru comunicare şi 

schimbul de experienţă 

între autorităţile publice 

locale şi asociaţiile 

obşteşti din municipiul 

Bălţi. 

Nu necesită 

finanţare 

2.7 Organizarea şi 

desfăşurarea 

seminarelor, meselor 

rotunde, conferinţelor 

de analizare şi discutare 

a rezultatelor activităţii 

efectuate în studierea 

problemelor din sfera 

2017-2019 

 

SRP 

SS 

 

Numărul organizaţiilor 

necomerciale social 

orientate implicate în 

participarea la seminare, 

consfătuiri, conferinţe şi 

alte activităţi organizate 

în comparaţie cu numărul 

organizaţiilor înregistrate 

Din contul 

donărilor 

mijloacelor 

financiare 

din partea 

sponsorilor   



sectorului necomercial Numărul acţiunilor 

organizate în comparaţie 

cu cele planificate. 

Crearea condiţiilor 

pentru dezvoltarea în 

continuare a activismului 

social al cetăţenilor. 

Dezvoltarea unor forme 

eficiente de colaborare a 

organelor administraşiei 

publice locale şi 

reprezentanţilor ONC cu 

scopul de a adopta 

decizii acceptate de 

comun acord. 

2.8 Organizarea 

forumului anual сu 

scopul discutării şi 

elaborării programului 

de acţiuni concrete  în 

următoarele 

domenii:                        

                                   - 

соndiţiile dezvoltării 

societăţii civile în 

municipiul Bălţi,  

  - participarea 

organizaţiilor 

necomerciale la 

implementarea 

рrogrаmelor municipale 

ale administraţiei 

publice locale (inclusiv 

participarea la audierile 

publice cu privire la 

problemele de 

importanţă  locală) 

    

2017-2019                                        SRP 

SS 

 

Crearea condiţiilor 

pentru extinderea 

experienţei pozitive a 

activităţii comunităţii 

locale 

Numărul de proiecte 

implementate de 

organizaţiile 

necomerciale social-

orientate, direcţionate în 

rezolvarea probelemelor 

dezvoltării sociale a 

municipiului Bălţi. 

Crearea condiţiilor 

pentru comunicare şi 

schimbul de experienţă 

între autorităţile publice 

locale şi instituţiile 

societăţii civile din 

municipiul Bălţi. 

Numărul organizaţiilor 

necomerciale care 

participă în 

implementarea 

programelor municipale. 

Din contul 

donărilor 

mijloacelor 

financiare 

din partea 

sponsorilor   

Obiectivul №3. Acordarea în bază de concurs a subvenţiilor pentru implementarea proiectelor 

sociale ale organizaţiilor necomerciale 

 

 

3.1 

 Organizarea şi 

petrecerea concursurilor 

proiectelor social-

importante, organizate 

de primăria 

municipiului Bălţi 

împreună cu asociaţiile 

obşteşti şi organizaţiile 

necomerciale în 

punerea în aplicare a 

programelor cu caracter 

social (dispoziţia 

primarului nr. 486 din 

 Anual în 

conformitat

e cu un plan 

separat 

Secretarul 

Consiliului 

şi 

municipiulu

i Bălţi 

SRP 

SS 

 

Acordarea subvenţiilor 

din bugetul municipal 

organizaţiilor 

necomerciale, care 

efectuează activităţi de 

acordare a serviciilor 

sociale cetăţenilor. 

Cota de cheltuieli 

orientată la acordarea 

subvenţiilor 

organizaţiilor 

necomerciale social-

orientate, din volumul 

Bugetul 

municipiului 

 

În cadrul 

distribuirii în 

bază de 

concurs a 

subvenţiilor  

340 mii lei  

pentru anii 

2017-2019 



09.07.2014) 

 

total de cheltuieli din 

bugetul municipiului. 

Numărul organizaţiilor 

necomerciale implicate 

în implimentarea  

proiectelor social-

importante în comparaţie 

cu numărul organizaţiilor 

înregistrate 

Numărul proiectelor 

implimentate   

Obiectivul №4. Dezvoltarea colaborării organelor administraţiei publice locale cu sectorul 

necomercial în organizarea şi desfăşurarea activităţilor social-importante în cadrul 

implementării programelor comune de  dezvoltare socială a municipiului Bălţi 

4.1. Obiectiv specific: Susţinerea copiilor din familiile social-vulnerabile 

   Alocarea subvenţiilor 

organizaţiilor 

necomerciale, care 

execută activităţi de 

prestare a serviciilor 

sociale copiilor din 

păturile social- 

vulnerabile 

 

 

2017-2019 

 

  

Secretarul 

Consiliului 

şi 

municipiulu

i Bălţi 

DASşiPF 

SRP 

 

Extinderea participării 

sectorului necomercial în 

rezolvarea problemelor 

sociale ale municipiului 

prin intermediul 

implementării continuie a 

mecanismelor 

solicitărilor municipale  

şi distribuirea prin 

concurs a mijloacelor 

bugetare. 

Numărul proiectelor 

prezentate de asociaţiile 

obşteşti la concurs. 

Importanţa problemelor 

pe care trebuie să le 

rezolve proiectul. 

Numărul proiectelor care 

au primit subvenţii. 

Totalurile implementării 

proiectelor 

60.000 lei                

(3 proiecte 

cîte 20.000 

lei) 

4.2 Obiectiv specific: Combaterea narcomaniei, HIV-Sida şi bolilor sexual transmisibile 

   Alocarea subvenţiilor 

organizaţiilor 

necomerciale, care 

execută activităţi în 

domeniul educaţiei 

atitudinii tolerante faţă 

de păturile social - 

vulnerabile ale 

populaţiei 

2017-2019 

 

Secretarul 

Consiliului 

şi 

municipiulu

i Bălţi 

DASşiPF 

SRP 

 

Extinderea participării 

sectorului necomercial în 

rezolvarea problemelor 

sociale ale municipiului 

prin intermediul 

implementării continuie a 

mecanismelor 

solicitărilor municipale  

şi distribuirea prin 

concurs a mijloacelor 

bugetare. 

Numărul proiectelor 

prezentate de asociaţiile 

obşteşti la concurs. 

Importanţa problemelor 

pe care trebuie să le 

rezolve proiectul. 

Numărul proiectelor care 

au primit subvenţii. 

20.000 lei 



Totalurile implementării 

proiectelor 

4.3 Obiectiv specific: Dezvoltarea mişcării de voluntariat  

  Alocarea 

subvenţiilor 

organizaţiilor 

necomerciale, care 

execută activităţi în 

domeniul dezvoltării 

mişcării voluntariatului 

copiilor şi tineretului  

2017-2019 

 

Secretarul 

Consiliului 

şi 

municipiulu

i Bălţi 

DASşiPF 

SRP 

 

Extinderea participării 

sectorului necomercial în 

rezolvarea problemelor 

sociale ale municipiului 

prin intermediul 

implementării continuie a 

mecanismelor 

solicitărilor municipale  

şi distribuirea prin 

concurs a mijloacelor 

bugetare. 

Numărul proiectelor 

prezentate de asociaţiile 

obşteşti la concurs. 

Importanţa problemelor 

pe care trebuie să le 

rezolve proiectul. 

Numărul proiectelor care 

au primit subvenţii. 

Totalurile implementării 

proiectelor 

40.000 lei                

(2 proiecte 

cîte 20.000 

lei) 

4.4 Obiectiv specific: Soluţionarea problemelor legate de îmbolnăvirile de tuberculoză      

  Alocarea 

subvenţiilor 

organizaţiilor 

necomerciale, care 

execută activităţi în 

domeniul prestării 

serviciilor bolnavilor de 

tuberculoză DOT  

2017-2019 

 

Secretarul 

Consiliului 

şi 

municipiulu

i Bălţi 

DASşiPF 

SRP 

 

Extinderea participării 

sectorului necomercial în 

rezolvarea problemelor 

sociale ale municipiului 

prin intermediul 

implementării continuie a 

mecanismelor 

solicitărilor municipale  

şi distribuirea prin 

concurs a mijloacelor 

bugetare. 

Numărul proiectelor 

prezentate de asociaţiile 

obşteşti la concurs. 

Importanţa problemelor 

pe care trebuie să le 

rezolve proiectul. 

Numărul proiectelor care 

au primit subvenţii. 

Totalurile implementării 

proiectelor 

60.000 lei                

(3 proiecte 

cîte 20.000 

lei) 

4.5 Obiectiv specific: Sporirea gradului de implicare a tinerilor în soluţionarea şi conştientizarea 

problemei protecţiei mediului înconjurător 

  Alocarea 

subvenţiilor 

organizaţiilor 

necomerciale, care 

execută activităţi în 

domeniul protecţiei 

mediului înconjurător 

2017-2019 

 

  Secretarul 

Consiliului 

şi 

municipiulu

i Bălţi 

SRP 

SS 

DGC 

Intensificarea activităţilor 

ONC, creşterea 

eficacităţii colaborării 

organelor de administrare 

publică locală a 

municipiului şi ONC în 

interesul dezvoltării 

activităţii social orientate 

60.000 lei                

(3 proiecte 

cîte 20.000 

lei) 



în municipiu, implicarea 

în creştere a participîrii 

cetăţenilor la rezolvarea 

problemelor 

autoadministrării locale. 

Numărul proiectelor 

prezentate de asociaţiile 

obşteşti la concurs. 

Importanţa problemelor 

pe care trebuie să le 

rezolve proiectul. 

Numărul proiectelor care 

au primit subvenţii. 

Totalurile implementării 

proiectelor 

4.6 Obiectiv specific: Implicarea şi educarea tinerilor generaţii în practicarea unui mod sănătos 

de viaţă 

  Alocarea 

subvenţiilor 

organizaţiilor 

necomerciale, care 

execută activităţi în 

domeniul dezvoltării în 

rîndul tinerilor a 

sportului în masă în 

cadrul unui mod 

sănătos de viaţă 

2017-2019 

 

  Secretarul 

Consiliului 

şi 

municipiulu

i Bălţi 

SRP 

SS 

DÎTS 

Extinderea participării 

sectorului necomercial în 

rezolvarea problemelor 

sociale ale municipiului 

prin intermediul 

implementării continuie a 

mecanismelor 

solicitărilor municipale  

şi distribuirea prin 

concurs a mijloacelor 

bugetare. 

Numărul proiectelor 

prezentate de asociaţiile 

obşteşti la concurs. 

Importanţa problemelor 

pe care trebuie să le 

rezolve proiectul. 

Numărul proiectelor care 

au primit subvenţii. 

Totalurile implementării 

proiectelor 

60.000 

mii/lei 

4.7 Obiectiv specific: Dezvoltarea şi promovarea toleranţei în rîndul tinerilor faţă de păturile 

social-vulnerabile ale populaţiei 

  Alocarea 

subvenţiilor 

organizaţiilor 

necomerciale, care 

execută activităţi în 

domeniul educaţiei 

atitudinii tolerante faţă 

de păturile social - 

vulnerabile ale 

populaţiei 

2017-2019 

 

  Secretarul 

Consiliului 

şi 

municipiulu

i Bălţi 

SRP 

SS 

DAS şi PF 

Extinderea participării 

sectorului necomercial în 

rezolvarea problemelor 

sociale ale municipiului 

prin intermediul 

implementării continuie a 

mecanismelor 

solicitărilor municipale  

şi distribuirea prin 

concurs a mijloacelor 

bugetare. 

Numărul proiectelor 

prezentate de asociaţiile 

obşteşti la concurs. 

Importanţa problemelor 

pe care trebuie să le 

40.000 

mii/lei 



rezolve proiectul. 

Numărul proiectelor care 

au primit subvenţii. 

Totalurile implementării 

proiectelor 

 

Obiectivul № 5.  Dezvoltarea promovării  şi comunicării în sistema de colaborare 

5.1 Оrganizarea şi 

desfăşurarea 

campaniilor 

informaţionale şi de 

promovare, orientate la 

asigurarea transparenţei 

activităţii organelor de 

administraţie publică 

locală, creşterii gradului 

de informare a societăţii 

privind hotărîrile 

adoptate şi realizarea 

lor 

2017-2019 

 

SRP Crearea mecanismului 

eficient de colaborare a  

organelor de administrare 

publică locală a 

municipiului cu 

organizaţiile 

necomerciale, formarea 

unui spaţiu informaţional 

unic cu privire la 

activitatea social-

importantă a  

organizaţiilor 

necomerciale, creşterea 

numărului de materiale 

informativ-metodice. 

Numărul de activităţi 

organizate faţă de cele 

planificate. 

   

Nu necesită 

finanţare 

5.2 Folosirea capacităţilor 

publicităţii sociale 

pentru informarea şi 

promovarea în rîndul 

bălţenilor a activităţii 

organizaţiilor 

neguvernamentale  

2017-2019 

 

SRP Crearea condiţiilor 

pentru informarea  

locuitorilor despre 

activitatea organelor 

administraţiei publice 

locale în domeniul 

cooperării cu instituţiile 

societăţii civile.  

Numărul panourilor 

informative instalate pe 

teritoriul municipiului. 

50.000 

mii/lei 

5.3 Reflectarea în mass-

media a informaţiei 

privind activitatea şi 

rezultatele eficiente ale 

colaborării 

organizaţiilor 

neguvernamentale cu 

organele de 

administraţie publică 

locală  

2017-2019 

 

SRP Implimentarea în practica 

de muncă a principiilor 

transparenţei şi 

receptivităţii. 

Numărul de subiecte 

video despre 

organizaţiile 

necomerciale social-

orientate în programele 

TV la SRL „TV Bălţi”, 

de asemenea materiale 

informative în alte surse 

mass-media. 

Nu necesită 

finanţare 

5.4 Crearea portalului 

informaţional în 

Internet a organizaţiilor 

necomerciale pe site-ul 

WEB al Primăriei 

2017-2019 

 

SRP Crearea condiţiilor 

pentru o informare cît 

mai largă a locuitorilor 

despre activitatea 

organelor administraţiei 

publice locale în 

Nu necesită 

finanţare 



domeniul cooperării cu 

instituţiile societăţii 

civile.  

Numărul de informaţii 

plasate/publicate. 

 


