
SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

prezentate în cadrul consultărilor publice asupra proiectului dispoziției Primarului municipiului Bălți 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea şi administrarea paginii-web oficiale 

 a Primăriei municipiului Bălţi” 

 

Nr. 

d/o 

Recomandarea Decizia privind 

acceptarea/ 

neacceptarea 

recomandării 

Argumentare 

în cazul 

neacceptării 

recomandării 

Autor: Savciuc Olga, șeful Serviciului audit intern a Primăriei municipiului Bălți 

1 Cap. 1, art. 1.11: Furnizori de informație interni - subdiviziunile structurale ale Primăriei municipiului 

Bălți, conform organigramei aprobate. 

Propun modificarea noțiunii „Furnizori de informație interni” prin exluderea sintagmei „municipiului 

Bălți”, pentru că nu avem dreptul să limităm pe cineva la accesul de informație. Propun ca această 

noțiune să fie exclusă în totalmente.  

Nu se acceptă În contextul 

prezentului 

regulament, 

rolul furnizorilor 

de informație 

interni le este 

acordat doar 

subdiviziunilor 

structurale ale 

primăriei, 

conform 

organigramei. 

Autor: Pîrvan Viorel - expert juridic în cadrul Institutului pentru dezvoltare și inițiative sociale IDIS „Viitorul” 

2 Cap. 1, art. 1.7: Pagina-web a primăriei se adaptează pentru accesarea de pe echipamente mobile 

(telefon mobil, smartphone, etc.), precum şi pentru accesarea de către persoanele cu dizabilităţi. 

Poate ar fi bine de specificat că, e pentru persoanele cu deficiențe de vedere și persoanele care suferă 

de daltonism. Pentru ele vor fi integrate extensii și instrumente care îi vor ajuta să acceseze informațiile 

publicate pe pagina-web (instrumente audio pentru ascultarea informațiilor publicate pe pagina-web; 

posibilitatea accesării informațiilor de pe pagina-web cu font mărit; accesarea textului paginii-web în 

alb – negru). 

Se acceptă - 

3 Cap. 2, art. 2.2: Obiectivele de funcționare a paginii-web a primăriei sunt (...)  

Foarte des este menționat în text pagina-web a primăriei. Poate ar fi bine de descărcat un pic textul și 

să fie doar pagina-web, oricum e de la sine înțeles că este pagina primariei. 

Se acceptă - 



4 Cap. 2, art. 2.2 c) (...) stabilirea unor relații eficiente de comunicare cu mediul extern. 

Propun de reformulat în „cetățenii, agenții economici, autoritățile publice, asociații obștești, alte părți 

interesate”. Expresia „mediul extern” nu este una uzuală și creează un sentiment de distanță. 

Se acceptă 

(recomandarea 

propusă va fi indicată 

între paranteze) 

- 

5 Cap. 3, art. 3.1 a): (...) şi a modificărilor intervenite în datele din antetele documentelor oficiale şi prin 

alte modalităţi; 

Cel puțin pentru mine nu este clar ce se are în vedere și tot textul de la lit. a) e un pic dificil de înțeles. 

Se acceptă (conținutul 

va fi redactat) 

- 

6 Cap. 3, art. 3.1 c): (...) oferirea posibilităţii pentru recepţionarea interpelărilor şi transmiterea sau 

publicarea informaţiei solicitate în Internet; 

Conform Codului administrativ nr.116/ 2018 (art.9) se utilizează „petiție”, prin care se înțelege orice 

cerere, sesizare sau propunere. 

Nu se acceptă Conținutul 

articolului va fi 

reformulat la 

propunerea dlui 

Balan Vitalii 

7 Cap. 3, art. 3.1 d): (...) oferirea posibilităţii de interpelare a conducerii primăriei cu respectarea 

procedurii de petiţionare, stabilite de legislaţia în vigoare; 

Ce se are în vedere petiție ? Solicitare de acces la informație ? 

Nu se acceptă Orice solicitare 

adresată 

conducerii 

primăriei  

8 Cap. 3, art. 3.4: (...) Nu se admite utilizarea neautorizată a materialelor străine fără a se face referire 

la respectarea dreptului de autor. 

Nu cred că e corectă expresia „străine”. Aici se poate în general de exclus acest cuvânt și mai departe 

conform textului. 

Se acceptă - 

9 Cap. 3, art. 3.5 g): (...) date privind încadrarea cetăţenilor în serviciul public (...) 

Reieșind din prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, 

aprobat prin HG nr. 201 din 11 martie 2009, propun completarea cu următoarele informații necesare de 

publicat: „lista candidaților admiși la concurs; informația privind data, ora, locul desfăşurării probei 

scrise a concursului; lista candidaţilor admişi la interviu, data şi ora desfăşurării interviului; rezultatele 

concursului”.  

Se acceptă 

(recomandarea 

propusă va fi indicată 

între paranteze) 

- 

10 Cap. 3, art. 3.5 h): (...) date privind evenimentele oficiale organizate de primărie (şedinţe, întâlniri, 

conferinţe de presă, volante, etc.), precum şi rezultatele acestora; 

Deși cei care am activat în serviciul public știm ce înseamnă volantă, nu am găsit o astfel de noțiune/ 

termen în legislația noastră. 

Se acceptă (termenul 

„volante” va fi exclus) 
- 

11 Cap. 3, art. 3.5 j): (...) date privind planificarea şi executarea bugetului municipal; 

Propun să fie indicate într-un punct separat sau tot aici și informațiile privind bugetul civic (proiectele 

depuse de cetățeni în cadrul bugetării participative și proiectele câștigătoare selectate). 

Se acceptă 

(informațiile privind 

bugetul civic vor fi 

indicate în același 

punct) 

- 



12 Cap. 3, art. 3.5 k): (...) date privind rezultatele controalelor efectuate de/ în cadrul primăriei, cu 

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind secretul de stat; 

Probabil ar trebui și datele cu caracter personal. 

Nu se acceptă În cap. 1 art. 1.2 

va fi indicat 

despre 

respectarea 

prevederilor 

legislaţiei în 

vigoare privind 

protecția datelor 

cu caracter 

personal 

13 Cap. 3, art. 3.5 o): (...) date privind achiziţiile publice (...) şi alte informaţii de interes public relevante 

domeniului; 

Ar fi oportun de specificat informațiile din domeniul achizițiilor publice care vor fi publicate. Spre 

exemplu: anunţurile de participare/ anunțurile de atribuire la achiziţii publice (COP, LD, valoare mică, 

etc.) sau link către sistemul electronic de achiziții mtender.gov.md; rapoartele de monitorizare privind 

executarea contractelor de achiziţie publică; Darea de seamă anuală privind achizițiile publice de 

valoare mică; eventual contractele de achizitii publice (deși nu este o obligatie legala, Primaria Bălți le 

publica și este pioner și lider la acest capitol). 

Se acceptă parțial. Din 

recomandarea propusă 

vor fi excluși termenii 

anunțurile de atribuire 

la achiziţii publice 

(COP, LD, valoare 

mică, etc.) și 

mtender.gov.md 

- 

14 Cap. 3, art. 3.5 p): (...) modulul anticorupţie 

Acest modul trebuie să includă mai multe informații, unele din ele pot fi grupate în categorii de genul 

„Registre”, „Proceduri interne”, „Persoane responsabile”. Un modul aparte poate fi dedicat 

avertizorilor de integritate. Anexez o lista de informatii referitor la subiectul anticoruptie care poate fi 

publicat pe pagina web (Proceduri interne privind examinarea și raportarea dezvăluirilor practicilor 

ilegale, de depunere a avertizărilor de integritate şi de asigurare a protecţiei;  Proceduri interne de 

neadmitere, denunţare și tratare a influenţelor necorespunzătoare;  Proceduri interne de declarare și 

soluționare a situațiilor de conflict de interese; Coduri de etică și conduită; Registrul riscurilor, inclusiv 

riscurile de fraudă și corupție;  Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de 

integritate; Registrul declarațiilor privind conflictele de interse;  Registrul cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare exercitată asupra agenţilor publici; Persoana/structura specializată responsabilă de 

înregistrarea avertizărilor de integritate; Persoană/subdiviziune de evidenţă a influenţelor 

necorespunzătoare; Persoana / subdiviziunea responsabilă de monitorizarea respectării de către agenţii 

publici a normelor de etică şi deontologie; Persoană responsabilă de ținerea Registrului declarațiilor 

privind conflictele de interse). 

Se acceptă - 

15 Cap. 4, art. 4.10: Informaţia pe pagina-web a primăriei se publică în conformitate cu legislaţia în 

vigoare privind funcţionarea limbilor. 

Nu ar fi mai oportun de indicat expres că se publică în romană, rusă și engleză? Așa cum e pe site. 

Nu se acceptă Vom evita 

indicarea expes 

în acest context. 



Autor: Ceremuș Liliana - șeful Secției achiziții publice a Primăriei municipiului Bălți 

 

16 Conținutul art. 1.10., 1.11. de plasat în art. 1.2., 1.3 și invers.  Se acceptă - 

17 Cap. 3, art. 3.4: „Nu se admite utilizarea neautorizată a materialelor străine fără a se face referire la 

respectarea dreptului de autor.” 

Propun înlocuirea cuvântului „străine” cu „de la terți”. 

Se acceptă - 

18 Cap. 3, art. 3.5 o): (...) date privind achiziţiile publice, care vor cuprinde planul anual de achiziţii, 

anunţurile de intenţie, rezultate şi alte informaţii de interes public relevante domeniului; 

Propun să fie modificat astfel: „date privind achiziţiile publice, care vor cuprinde planul anual de 

achiziţii, anunţurile de intenţie, anunțuri de participare, rapoarte de monitorizare, contracte şi alte 

informaţii de interes public relevante domeniului;” 

Nu se acceptă Recomnadarea 

propusă 

corespunde cu 

recomandarea 

nr. 13. 

19 Cap. 3, art. 3.5: q) altă informaţie utilă 

Propun să fie modificat astfel: „sondaje/ opinii publice”; 

Se acceptă - 

20 Cap. 4, art. 4.7: c) trecerea la pagina principală a paginii-web, prin click pe logotipul de bază 

(PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI)/ stema de stat a Republicii Moldova/ stema municipiului Bălți; 

Propun să fie modificat astfel: „trecerea la pagina principală a paginii-web, prin click pe logotipul de 

bază (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI)/ Stema de Stat a Republicii Moldova / Stema 

municipiului Bălți;” 

Se acceptă - 

21 Cap. 5, art. 5.4: (...) Se recomandă, după caz, publicarea materialelor respective pe pagini-web 

specializate (youtube, etc.). 

Propun să fie modificat astfel: „Se recomandă, după caz, publicarea materialelor respective pe pagini-

web specializate, de exemplu youtube.” 

Se acceptă - 

Autor: Balan Vitalii - șeful Direcției juridice a Primăriei municipiului Bălți 

22 Cap. 1 art. 1.2, de adăugat o sintagmă despre faptul că, prezentul regulament întrunește prevederile 

legislaţiei în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. 

Se acceptă - 

23 Cap. 1 art. 1.2, de reformulat astfel „Prezentul regulament a fost elaborat ...” și mai departe conform 

textului.  

Se acceptă - 

24 Cap. 3, art. 3.1 a): (...) informarea publicului despre posibilitatea familiarizării în reţeaua Internet (...) 

Propun excluderea sintagmei „prin publicarea adreselor corespunzătoare şi a modificărilor intervenite 

în datele din antetele documentelor oficiale şi prin alte modalităţi” 

Se acceptă - 

25 Cap. 3, art. 3.1 c): (...) oferirea posibilităţii pentru recepţionarea interpelărilor şi transmiterea sau 

publicarea informaţiei solicitate în Internet; 

Propun să fie modificat astfel „oferirea posibilităţii pentru plasarea comentariilor sub anumite 

compartimente ale paginii-web” 

Se acceptă - 



26 Cap. 3, art. 3.1 d): (...) oferirea posibilităţii de interpelare a conducerii primăriei cu respectarea 

procedurii de petiţionare, stabilite de legislaţia în vigoare; 

După sintagma „cu respectarea procedurii de petiționare”, prin bară, va fi indicată sintagma „acces la 

informație” 

Se acceptă - 

Autor: Dovgani Liudmila - șeful Direcției administrație publică a Primăriei municipiului Bălți 

27 Cap. 5, art. 5.4: (...) Se recomandă, după caz, publicarea materialelor respective pe pagini-web 

specializate (youtube, etc.) 

Propun adăugarea sintagmei „rețele de socializare”, astfel „Se recomandă, după caz, publicarea 

materialelor respective pe pagini-web specializate (youtube, etc.), rețele de socializare” 

Se acceptă - 

Autor: Rusu Vera - șeful Direcției generale financiar-economice a Primăriei municipiului Bălți 

28 Cap. 3, art. 3.5: Pe pagina-web a primăriei se publică: 

Propun să fie completat cu următoarele informații: lit. r) rezultatele monitoringului financiar, efectuat 

la întreprinderile municipale; lit. s) planul de achiziții al întreprinderii municipale aprobat de către 

Consiliul de administrație; lit. t) statutul întreprinderii, regulamentele interne, raportul anual al 

întreprinderii (ce va fi plasat pe pagina-web în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărui an de gestiune) și 

rapoartele de audit; lit u) nomenclatorul serviciilor și tarifele întreprinderilor municipale; lit. v) 

organigrama și datele de contact ale întreprinderilor municipale. 

Se acceptă parțial. 

Informațiile 

recomandate vor fi 

sintetizate într-o literă 

a aparte din art. 3.5, cu 

denumirea „informații 

despre întreprinderile 

municipale și 

activitatea acestora” și 

vor fi indicate între 

paranteze. 

 

Autor: Preachina Margarita - specialist principal al Secției relații cu publicul din cadrul  

Direcției managementul documentelor și relații cu publicul a Primăriei municipiului Bălți 

29 Cap. 3, art. 3.5 d):informaţii despre transparenţa în procesul decizional, care includ: 

Propun să fie completat cu încă un subpunct: datele coordonatorului procesului de consultare publică. 

Se acceptă - 

 

 

 

 

 

 

Elaborat: Șcerban Anastasia, specialist principal al Secției relații cu publicul din cadrul Direcției managementul documentelor și relații cu publicul 

Recomandări acceptate 23 

Recomandări neacceptate 6 

Total recomandări 29 


