
INFОRMAŢIE CU PRIVIRE LA REALIZAREA  

Planului de acţiuni pentru implementarea Programului municipal „Creşterea oficienţei cooperării a organelor administraţiei publice din mun. Bălţi cu 

organizaţiile necomerciale pentru anii 2017-2019” 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea acţiunii Termenii de 

implementare  

şi   responsabilii 

                                          Rezultatele 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 

 .În scopul coordonării activităţii şi acordării asistenţei 

practice asociaţiilor obşteşti, prin decizia Consiliului mun. 

Bălţi nr. 6/20 din 29.06.2017 au fost aprobate Regulamente 

de constituire şi funcţionare a Centrului de resurse şi 

Consiliului coordonator al Centrului de resurse privind 

cooperarea cu asociaţiile obşteşti din municipiul Bălţi”, 

scopul de bază al cărora constă în crearea condiţiilor pentru 

cooperare eficientă între autorităţile publice locale cu 

asociaţiile obşteşti, stabilirea direcţiilor şi realizarea politicii 

sociale municipale, coordonarea proiectelor sociale, precum 

şi organizarea şi desfăşurarea activităţilor publice.  

În baza  deciziei menţionate, au fost emisă dispoziţia 

primarului nr. 322 din 18.09.2017 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind desfăşurarea concursului pentru 

selectarea candidaţilor în componenţa Consiliului 

coordonator al Centrului de resurse privind cooperarea cu 

asociaţiile obşteşti din mun. Bălţi”.  

Conform rezultatelor concursului  desfăşurat  prin dispoziţia 

primarului nr. 233 din 28.06.2018 a fost aprobată 

componenţa Consiliului coordonator al centrului de resurse 

în componenţa de 19 persoane.  

Nu necesită finanţare 

1.2  Elaborarea ansamblului de acţiuni 

de stimulare a activităţii 

socialimportante a reprezentanţilor 

mediului de afaceri, inclusiv de 

susţinere a programelor sociale- 

2017 

Semestrul 1 

SRP 

 Una din metodele de cooperare cu autoritățile publice locale 

cu asociațiile obștești este încheierea acordurilor comune 

privind activitatea social-economică. 

La situația din 01.01.2019 în municipiul Bălți prin deciziile 

Nu necesită finanţare 



ţintă ale organizaţiilor necomerciale Consiliului mun. Bălți au fost încheiate 23 Acorduri de 

colaborare cu asociațiile obștești, care au avut un impact 

sistematic asupra colaborării secțiilor și direcțiilor primăriei 

cu asociații obștești, care pot oferi un spectru larg de servicii 

sociale, pot atrage resurse financiare, folosi potențialul 

voluntarilor, să implementeze formele parteneriatului social. 

Majoritateta activităților comune, realizate în cadrul 

acordurilor sunt incluse în programele municipale. 

În conformitate cu dispoziția primarului nr. 75 din 

01.03.2018 ”Cu privire la reglementarea activității pentru 

monitorizarea Memorandumurilor/contractelor acordurilor 

încheiate cu privire la colaborare social-economică”, anual la 

data de 10 martie subdiviziunile primăriei, la executarea 

cărora se află aceste Acorduri, prezintă informații privind 

totalurile activității comune cu asociațiile obștești pentru 

executarea acordurilor încheiate. Datorită parteneriatului cu 

reprezentanții structurilor de afaceri, au fost elaborate, 

implementate și realizate programele municipale sociale. 

În an. 2019 au fost elaborate și aprobate măsuri pentru 

menționarea activității sociale ale structurilor de afaceri, care 

acordă asistență materială asociațiilor obștești din municipiu. 

Obiectivul №2. Меcanismul colaborării şi pаrteneriatului social 

 

 

2.1   Сrearea Registrului organizaţiilor 2017 Semestrul 

1 SRP 

Registrul creat și actualizat Nu necesită finanţare 

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 socialimportante 

2017 -2019  

SRP  

SS  

DASşiPF 

 DÎTS 

În conformitate cu Legea RM nr.239-XV din 13.11.2008 

privind transparența în procesul decizional, pe pagina-web 

oficială a primăriei sunt plasate proiecte, supuse consultărilor 

publice. În an. 2018 cu participarea reprezentanților societății 

civile, au fost prezentate 197 recomandări, dintre care 125 au 

fost acceptate. Informația se publică pe pagina-web a 

primăriei www.balti.md în compartimentul ”Consultări 

publice”. 

Nu necesită finanţare 



Asociațiile obștești sunt institutele de bază ale societății 

civile și partenerii ale autorităților publice locale mun. Bălți 

în solțuionarea problemelor sociale. Unul din factorii al 

activității eficiente ale asociațiilor obștești este cooperarea cu 

autoritățile publice locale. 

În cadrul executării acordurilor de colaborare, au fost 

realizate următoarele proiecte, precum AO ”Onoarea și 

dreptul femeii contemporane”, implementînd proiectul 

”Prevenirea și combatarea violenței în familie”, a colaborat 

cu subdiviziunile primăriei, cu reprezentanții serviciilor 

publice deconcentrate, formînd strategia de cooperare 

interdepartamentală. Această strategie a devenit un 

unstrument cheie în realizarea proiectului. 

Bugetul total – 150000 euro (cu susținerea financiară a 

Misiunii OSCE în Moldova). 

Asociația ”Tinerii pentru dreptul la viață” desfășoară 

activități ce contribuie la realizarea: 

Programului municipal de prevenire și controlul HIV/SIDA; 

Programului municipal de prevenire și control a tuberculozei; 

Strategiei municipale antidrog; 

Strategiei municipale de tineret. 

Bugetul total – 250000 euro (din sursele Fondului Global 

pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei, Alianței 

pentru Sănătate Publică din Ukraina, UNICEF, Fundației 

Soros-Moldova). 

Asociația Obștească ”Respirația a doua” a implementat 

proiectul ”Consolidarea combaterii cu tuberculoză și 



reducerea mortalității de SIDA”. În cadrul acestui proiect au 

fost organizate programe de dezvoltare și susținere a copiilor, 

infectate cu HIV/SIDA în colaborare cu Centrul social 

regional ”Viață cu speranță”. Bugetul total – 150000 euro 

(finanțate din sursele Fondului Global). 

AO ”Casmed” Centrului asistenței social-medicale la 

domiciliu a implementat proiectul ”Dezvoltarea serviciului 

pentru îngrijire la domiciliu CASMED”, direcționat spre 

dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru îngrijire la 

domiciliu. 

Bugetul total este de 100000 euro USAID. 

Asociația Obștească ”Speranța” pe parcursul a 20 de ani 

desfășoară activitatea de binefacere pentru persoanele social-

vulnerabile. Ajutorul se acordă în formă de îmbrăcăminte 

pentru copii și adolescenți, produse alimentare, a desfășurat 

activități culturale pentru persoanele cu disabilități. 

În baza celor menționate, asociațiile obștești care au atras 

sursele financiare prin participare în proiectele finanțate de 

donatorii internaționali, realizează o activitate socială 

importantă direcționată spre soluționarea problemelor și 

realizarea intereselor cetățenilor. 

2.3  Organizarea  concursului de 

proiecte şi programe 

socialimportante implementate de 

organizaţiile necomerciale. 

2017- 2019 

 SRP 

 SS 

 DASşiPF  

 DÎTS 

Unul din mecanismele de politici pentru susținerea 

inițiativelor civile a devenit procedura pentru organizarea 

concursului proiectelor de utilitate publică, aprobată prin 

dispoziția primarului nr. 426 din 09.07.2014. 

În anii 2015-2016 în cadrul a 2 etape au prezentat proiectele 

a 17 asociații obștești. Dar din lipsa surselor financiare a fost 

finanțat doar unul din patru cîștigători ai concursului în sumă 

de 20 mii lei, celelalte 3 proiecte au rămas fără finanțare 

necătînd la dispoziția primarului nr. 163 din 11.04.2016. 

Din contul donărilor 

mijloacelor financiare 

din partea sponsorilor 



Pentru perioada de raportare nu au fost găsite surse 

financiare în bugetul municipal pentru desfășurarea 

concursului proiectelor și programelor sociale, realizate de 

organizațiile necomerciale. 

2.4  Desfăşurarea cоncursului 

«Vоluntarul municipiului» 

2017-2019  

SRP 

 SS 

În cadrul Concepției de dezvoltare și susținere a 

voluntariatului în mun. Bălți cu participarea Corpului Păcii a 

fost creat sistemul de pregătire profesională a elevilor din 

gimanaziile, liceele și colegii din municipiu. 

În rezultat a fost organizat concursul pentru cel mai bun 

voluntar din municipiu. Participanții concursului au devenit 

voluntarii din colegiul de medicină, care colaborează cu 

voluntarii AO ”Dreptul de a fi”. 

Din contul donărilor 

mijloacelor financiare 

din partea sponsorilor 

2.5  Desfăşurarea cоncursului 

municipal anual «Cea mai bună 

organizaţie a anului» 

2017-2019 

SRP  

SS 

În prezent se elaborează proiectul Regulamentului cu privire 

la desfășurarea concursului pentru cea mai bună asociație 

obștească”. 

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 

Una din direcțiie de activitate al secției relații cu publicul 

este organizarea activității pentru schimbul de experiență și 

bunelor practici asociațiilor obștești din municipiu și 

asigurarea accesului cetățenilor la proiectele și programele 

sociale. 

În cadrul acordului încheiat de colaborare cu AO ”Tinerii 

pentru dreptul la viață”, scopul de bază al căreia este 

prestarea serviciilor sociale grupelor de risc, au fost 

elaborate, implementate și realizate probramele municipale în 

vederea consumului de droguri, profilaxiei HIV/SIDA și 

infecțiilor transmisibile prin cale sexuală. 

Datorită colaborării cu AO ”Tinerii pentru dreptul la viață” 

primăria a demonstrat, că este deschisă spre dialog cu 

societatea civilă și organizații internaționale în soluționarea 

problemelor HIV/SIDA. Crearea platformei regionale 

municipale pentru implementarea programelor de combatere 

cu HIV și tuberculoză în baza strategiei UNAIDS 90-90-90 a 

Nu necesită finanţare 



permis susținerea Europei de Est (Amsterdam și Bern). 

Creînd platforma pentru schimbul de experiență, în luna 

februarie 2018 a fost organizat seminar la tema: ”Modele și 

realități ale cooperării dintre municipalitatea și societatea 

civilă: de la Bern la Bălți”. 

Scopul seminarului: stabilirea de parteneriate eficiente între 

municipalități și societatea civilă: dezvoltarea strategiilor a 

unui parteneriat echilibrat prin implicarea părților interesate 

din municipiu – poliția, sectorul de sănătate și social, ONG-

urile și populațiile-cheie. 

Concomitent s-au desfășurat un șir de seminare pentru 

schimbul de experiență cu specialiștii din domeniul ocrotirii 

sănătății la tema ”Controlul infecției TBC, HIV, HEP V”. 

Scopul seminarului: instruirea specialiștilor din domenii 

conexe HIV/TB pentru a introduce programe și măsurilor de 

control al infecțiilor tuberculoză, HIV, hepatită parenterală și 

realizarea monitorizării și evaluării acestora. Pe parcursul 

anului 2018 au fost organizate și desfășurate 16 seminare cu 

participarea a circa 139 specialiști din domeniul sănătății, 6 

Centre ale medicilor de familie, Spitalului clinic municipal, 

Centrului stomatologic. 

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 

Pentru perioada de raportare au fost atrase circa 20 asociații 

obștești la seminare și mese rotunde. 

Astfel, AO ”Afina” în septembrie 2018 a organizat seminarul 

cu genericul ”Participarea reprezentanților societății civile în 

procesul decizional” cu participarea asociațiilor obștești din 

municipiu, reprezentanților formațiunilor politice teritoriale, 

presei. 

În perioada noiembrie 2017-martie 2018 AO ”Respirația a 

doua” a organizat și a desfășurat 3 seminare la tema 

Din contul donărilor 

mijloacelor financiare 

din partea sponsorilor 



”Dezvoltarea tuberculozei la persoanele infectate cu HIV și 

măsuri de profilaxie”, la care au participat lucrătorii sociali 

din teritoriu. 

AO ”Casmed” Centrului asistenței social-medicale la 

domiciliu a organizat seminare pentru voluntarii asociațiilor 

obștești la tema: ”Dezvoltarea serviciilor integrate de 

îngrijire socială la dimiciliu” și ”Lărgirea accesului la servicii 

sociale integrate și medicale pentru persoanele în etate și 

invalizii”, creînd o platformă pentru schimbul de experiență 

în domeniul activității sociale și de caritate. 

AO ”Speranța Terrei” în luna martie 2018 a organizat masă 

rotundă la tema ”Problema tuberculozei ieri, azi, mîine în 

mun. Bălți” cu participarea speciasliștilor din cadrul 

Ministerului Sănătății, consilierilor municipali, medicilor, 

reprezentanților ONG pentru problemele combaterii cu 

tuberculoză, consumului de droguri și asistenței femeilor, 

care prestează servicii sexuale. 

În luna noiembrie 2018 AO ”Dreptul de a fi” în comun cu 

specialiștii DASPF a organizat seminarul ”Drepturile sociale 

ale persoanelor cu disabilități”, dar AO ”Clinica juridică” în 

comun cu AO ”Dreptul de a fi” în luna aprilie 2018 a 

organizat seminar la tema: ”Ridicarea nivelului activității 

civile și implicarea persoanelor cu disabilități”. 

2.8   2017-2019  

SRP, SS 

 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 

socialimportante, organizate de 

primăria municipiului Bălţi 

2017-2019  

 

 SRP 

 SS 

Din cauza lipsei surselor financiare în bugetul municipal, nu 

au fost organizate concursuri ale proiectelor de utilitate 

publică. 

Bugetul municipal 

În cadrul distribuirii 

în bază de concurs a 

subvenţiilor 340 mii 



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 

 lei pentru anii 

2017+2019 

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.  Alocarea subvenţiilor organizaţiilor 

necomerciale, care execută activităţi 

de prestare a serviciilor sociale 

copiilor din păturile 

socialvulnerabile 

2017-2019 

Secretarul 

Consiliului şi 

municipiulu i 

Bălţi 

DASşiPF  

SRP 

Din cauza lipsei surselor financiare în bugetul municipal, nu 

au fost organizate concursuri ale proiectelor de utilitate 

publică. 

60.000 lei 3 proiecte 

cîte 20.000 lei 

4.2    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 

Din cauza lipsei surselor financiare în bugetul municipal, nu 

au fost organizate concursuri ale proiectelor de utilitate 

publică. 

20.000 lei 

4.3    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 

Din cauza lipsei surselor financiare în bugetul municipal, nu 

au fost organizate concursuri ale proiectelor de utilitate 

publică. 

40.000 lei 2 proiecte 

cîte 20.000 lei 

4.4    Alocarea subvenţiilor 

organizaţiilor necomerciale, care 

execută activităţi în domeniul 

prestării serviciilor bolnavilor de 

  2017-2019 

Secretarul 

Consiliului şi 

municipiulu i 

Din cauza lipsei surselor financiare în bugetul municipal, nu 

au fost organizate concursuri ale proiectelor de utilitate 

publică. 

60.000lei 3 proiecte 

cîte 20.000 lei 



tuberculoză Bălţi  

DASşiPF  

SRP 

4.5 Alocarea subvenţiilor organizaţiilor 

necomerciale, care execută activităţi 

în domeniul protecţiei mediului 

înconjurător 

2017-2019 

Secretarul 

Consiliului şi 

municipiulu i 

Bălţi 

SS 

SRP 

DGC 

Din cauza lipsei surselor financiare în bugetul municipal, nu 

au fost organizate concursuri ale proiectelor de utilitate 

publică. 

 

4.6 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 

SS 

SRP 

DÎTS 

Din cauza lipsei surselor financiare în bugetul municipal, nu 

au fost organizate concursuri ale proiectelor de utilitate 

publică. 

60.000 mii/lei 

4.7 Alocarea subvenţiilor organizaţiilor 

necomerciale, care execută activităţi 

în domeniul educaţieiatîtudinii 

tolerante faţă de păturile-

vulnerabile ale populaţiei 

2017-2019 

Secretarul 

Consiliului şi 

municipiulu i 

Bălţi 

SRP 

SS 

DASPF 

Din cauza lipsei surselor financiare în bugetul municipal, nu 

au fost organizate concursuri ale proiectelor de utilitate 

publică. 

40.000 mii/lei 

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 

Secția relații cu publicul în perioada de raportare a colaborat 

cu sursele de informare în masă și reprezentanții în teritoriu 

ale surselelor de informare în masă centrale, informînd prin 

intermediul presei societatea civilă despre activitățile 

desfășurate, evenimente. 

În scopul consolidării atitudinii pozitive ale cetățenilor față 

de activitatea primăriei și dezvoltării societății civile, de către 

Nu necesită finanţare 



secția relații cu publicul au fost pregătite 346 materiale 

video, 683 articole, informații despre activitățile desfășurate 

în municipiu, precum 385 documente în rubrica «Anunțuri». 

Pe pagina-web oficială a Primăriei au fost publicate 240 

reportaje în limba română și 360 – în limba rusă. rafii. 

Informația a fost colectată, prelucrată și plasată în 

conformitate cu structura paginii-web. În scopul 

îmbunătățirii calității serviciilor utilizatorilor paginii-web 

oficiale ale primăriei în rețeaua Internet, accesului la 

informații și transparenței activității administrației publice 

locale au fost introduse rubrici noi ”Poziția civică”, 

subrubrici ”Forumul investițional”, ”Forumul de cooperare”, 

”Actele normative”, ”Ședințele aparatului”, raporturi cu 

privire la transparență. Au fost modificate rubricile: 

”Municipiu fără corupție”, ”Investiții”*, ”Primăria/Locuri 

vacante”, ”Bugetul civic”, ”Achiziții publice/Contracte”, 

”Transparența”, ”Servicii publice/ÎM”, ”Relații cu publicul”, 

”Cetățeni de onoare”, ”ONG/colaborare cu societatea civilă”. 

Permanent se completează toate rubricile și subrubricile, se 

modifică banerele și întrebările sondajului sociologic ale 

utilizatorilor saitului oficial al primăriei. 

5.2.  Reflectarea în massmedia a 

informaţiei privind activitatea şi 

rezultatele eficiente ale colaborării 

organizaţiilor neguvernamentale cu 

organele de administraţie publică 

locală 

2017-2019 

SRP  

Datorită activității jurnaliștilor ziarului ”SP” din Bălți, pe 

paginile ziarului au fost publicate 42 articole despre 

activitatea asociațiilor obștești, despre experiența pozitivă în 

realizarea proiectelor sociale, precum și activității comune 

ale subdiviziunilor primăriei pentru executarea probramelor 

municipale, precum: ”Voluntarii muncesc spre binele 

societății”, din experiența de lucru a Corpului Păcii; ”Despre 

desfășurarea în mun. Bălți a Săptămînii Naționale de 

voluntariat”; ”Dorința de a ajuta și profesionalism”, despre 

activitatea AO ”Tinerii pentru dreptul la viață” în vederea 

tipurilor noi de activitate în domeniul HIV/SIDA și susținerii 

persoanelor infectate; ”Traficul de ființe imane” din 

experiența de lucru a AO ”Onoarea și dreptul femeii 

Nu necesită finanţare 



contemporane” în comun cu subdiviziunile structurale ale 

primăriei; ”Experiența activității ONG ajută” despre 

activitatea AO ”Caroma Nord” privind protecția mediului; 

”Modul sănătos de viață calea spre performanțe” despre 

activitatea AO ”Pancration”; ”Asociația Obștească trebuie să 

ajute oamenii” despre instruirea femeilor de afaceri. 

5.3.  Crearea portalului informaţional în 

Internet a organizaţiilor 

necomerciale pe site-ul WEB al 

Primăriei 

2017-2019 

 SRP 

Creat internet-portatul informaţional ale asociaţiilor obteşti 

pe pagina-web oficială a primăriei www.balti.md rubrica 

”ONG/cooperarea cu societatea civilă” 

 Pe pagina-web oficială a primăriei în rubrica 

”ONG/colaborarea cu societatea civilă” se generalizează și se 

plasează informația despre activitatea asociațiilor obștești, 

care au încheiat Acord de colaborare cu autoritățile publice 

locale din municipiu. 

. 

Nu necesită finanţare 

 

 

 

 

 


