
 

 

 

Anunţ 

cu privire la organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie ,,Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea mecanizmului achizițiilor publice în domeniul socio-medical pentru necesitățile 

organizațiilor obștești” 
 

               Data plasării anunţului 20.01.2020 
Tipul deciziei (denumirea proiectului) Decizia Consiliului mun.Bălți nr.9/9 din 19.12.2019 ,,Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea mecanismului achizițiilor publice în domeniul 

socio-medical pentru necesitățile organizațiilor obștești” 
Materiale aferente Hotărîrea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul de elaborare și adoptare a deciziilor și în temeiul art. 7 din Legea nr. 10-XVII din 03.02.2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice, Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Strategia națională de 

Sănătate Publică pentru anii 2014-2020. 
Scopul proiectului de decizie Implimentarea unui mecanism eficient (inclusiv, rentabil economic) de achiziții publice pentru rezolvarea 

problemelor sociale și medicale din mun.Bălți, prin folosirea experienței, expertizei, potențialului tehnic și 

material al organizațiilor neguvernamentale.   
 

 

 

Argumentarea necesităţii elaborării şi 

aprobării proiectului de decizie 

Astăzi, problema finanțării stabile este una dintre problemele primordiale atât pentru organizațiile 

neguvernamentale, care sunt finanțate din subvenții internaționale și donații, cât și pentru instituțiile bugetare, a 

căror finanțare nu este suficientă pentru completarea cadrelor și asigurarea tehnico-materială a acestora.  

În țările cu politici medico-sociale bine stabilite, finanțarea optimă a serviciilor medico-sociale rezidă în faptul, 

că bugetul de stat asigură nu numai instituțiile sociale ale statului, dar sprijină parțial și ONG-urile, fundațiile de 

caritate și asociațiile. Astfel, statul acționează drept garant al stabilității în soluționarea problemelor medico-

sociale ale populației, atât prin intermediul statului, cât și prin intermediul organizațiilor neguvernamentale, 

asigurând controlul asupra activităților finanțate. 

Beneficiarii proiectului de decizie Cetăţenii municipiului Bălţi 
Rezultate în urma implementării proiectului 

de decizie 
Existența și aplicarea unui mecanism eficient pentru achiziționarea de servicii pentru rezolvarea problemelor 

sociale și medicale din municipiul Bălți; 

Folosirea experienței, expertizei, potențialului tehnic și material al organizațiilor neguvernamentale pentru 

rezolvarea problemelor sociale și medicale, prin îmbunătățirea mecanizmelor de cooperare comună cu 

organizațiile neguvernamentale în domeniu, inclusiv prin colectarea resurselor financiare suplimentare din partea 

donatorilor externi; 

Soluția rentabilă în rezolvarea problemelor sociale și medicale la nivel de municipiu constă în utilizarea 

potențialului ONG-urilor (profesional și material) prin aplicarea procedurilor de achiziție a serviciilor (nu este 

necesar ca municipalitatea să creeze servicii, să investească în infrastructură și formarea specialiștilor); 

Asigurarea implimentării serviciilor sociale și medicale profesioniste, calificate și acreditate la nivelul 



municipiului Bălți. 
 

 

Aprecierea influenţei proiectului de decizie 

Asigurarea controlului și reducerea creșterii prevalenței bolilor semnificative sociale din mun.Bălți, cum ar fi 

infecția cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatitele virale, tuberculoză etc.; 

Îmbunătățirea calității vieții categoriilor social-vulnerabile, îmbunătățirea indicatorilor de sănătate prin furnizarea 

de servicii sociale și medicale profesioniste, calitative și acreditate la nivelul mun.Bălți; 

Extinderea oportunităților și îmbunătățirea eficacității acțiunilor implimentate de către Primăria mun.Bălți, în 

domeniul rezolvării problemelor sociale și medicale. 
Modul de consultări (audienţe publice, 

discuţii, sondaj de opinii ale cetăţenilor, 

experţilor ş. a.) 

Solicitarea opiniilor experţilor 

Termenii de prezentare a recomandărilor 20.01.2020  – 05.02.2020 
Numele, prenumele persoanei responsabile 

de desfăşurarea procedurilor de consultare, 

date de contact 

Şef Secție Sănătate al Primăriei mun. Bălţi, Feodora Rodiucova, Piaţa Independenţei, nr.1, bir.433,   tel.: (0231) 54637; 
Specialist principal Secția Sănătate, Viorica Leanco, Piața Independenței, 1 bir. 431, tel.(0231) 54606. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


