
SINTEZA PROPUNERILOR ȘI RECOMANDĂRILOR 

prezentate în cadrul consultărilor publice la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți 

 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Municipale ”Eugeniu Coșeriu” Bălți  

pentru anii 2019 – 2023” 

 

Nr. Autorul Propunerea/recomandarea prezentată Decizia cu privire la 

aprobarea sau 

respingerea 

propunerii/recomandării 

Argumentări 

1 CEMÎRTAN 

VIORICA, 

expert al 

proiectului 

Pe tot parcursul textului scris în limba română sintagma 

„angajați de profil” de modificat cu sintagma „personal de 

specialitate”, și corespunzător pentru varianta scrisă în l. rusă 

sintagma „профильные сотрудники” de modificat cu 

sintagma „библиотечные работники”, iar la pag. 4 în 

alineatul 5 din varianta rusă a Strategiei după cuvântele 

„Обучение/развитие профессиональных компетенций” de 

completat cu cuvântul „библиотечных”. 

Propunere aprobată În corespundere cu 

prevederile Legii RM nr. 160 

din 20.07.2017 cu privire la 

biblioteci și Regulamentului-

cadru de organizare și 

funcționare a bibliotecilor 

publice 

2 PATLATII 

OLGA, 

expert al 

proiectului 

În Planul Strategiei, la pct. 1.9., obiectivul I, prioritatea I, în 

subdiviziunea „Parteneri” de completat cu cuvintele „AO 

”Onoarea și dreptul femeii contemporane”. 

Propunere aprobată  

3 CEMÎRTAN 

VIORICA, 

expert al 

proiectului 

În textul Plnului Strategiei scris în limba rusă, la pag. 17 în 

pct. 2.3. subdiviziunea „Rezultate scontate” sintagma 

„муниципальном уровне и знаменитым людям” de modificat 

cu sintagma „муниципальном и национальном уровне”. 

 

Propunere aprobată  

4 CARAULAN 

VERA, 

La pag. 4, a textului Strategiei scris în l. română, de completat 

după cuvintele „Printre aceștia pot fi menționați:” cu sintagma 

Propunere aprobată  



expert al 

proiectului 

„instituțiile de învățământ și instituțiile de cultură din 

municipiul Bălți,” și corespunzător în limba rusă la pag. 4 

după cuvintele „Среди них:” de completat cu sintagma 

„учебные заведения и учреждения культуры муниципия 

Бэлць,” 

5 OUȘ 

LUDMILA, 

expert al 

proiectului 

De modificat pe tot cuprinsul textelor, atât în l. română, cât și 

în limba rusă, denumirea bibliotecii. Denumirea „Biblioteca 

Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți” de modificat cu 

denumirea „Biblioteca Publică Teritorială „Eugeniu Coșeriu” 

din municipiul Bălți, corespunzător în limba rusă denumirea 

„Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. Еуджениу 

Кошериу” de modificat cu „Территориальная публичная 

библиотека им. Еуджениу Кошериу муниципия Бэлць”. 

 

Propunere aprobată În corespundere cu 

prevederile art. 6 alin. (2) lit. 

b) din Legea RM nr. 160 din 

20.07.2017 cu privire la 

biblioteci  

 

 

  

  


