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Sinteza recomandărilor 

parvenite în cadrul consultării publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi  

„Cu privire la aprobarea Planului municipal de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă pentru anii 2023 - 2025” 

 

Nr. 

d/o 

Autorul 

recomandării 

Recomandarea Decizia cu 

privire la 

aprobare sau de 

respingere a 

recomandărilor 

Argumentări în 

cazul refuzului 

1. Șef interimar 

Direcția Relații cu 

publicul, Tamara 

Morar 

Acțiunea 2.3. se propune să fie completată cu “și implicarea 

activă în organizațiile existente” 

Acceptat  

2. -/-/ La acțiunea 2.11 se propune completarea cu următorii indicatori: 

“Persoană responsabilă de înregistrarea cazurilor de discriminare 

numită; Registru de înregistrare a cazurilor de discriminare 

elaborat; Numărul de cazuri raportate/ înregistrate/ soluționate” 

Acceptat  

3. -/-/ La acțiunea 2.12. “se propune de completat cu încă un indicator 

de monitorizare: “numărul de organizații necomerciale cu care s-

a colaborat” 

Acceptat   

4. -/-/ La acțiunea 2.14. se propune de a fi adăugat indicatorul: 

“Numărul estimat de beneficiari” 

Acceptat  

5. -/-/ 1. La obiectivul 2, se propune includerea acțiunii 2.16 „Crearea 

unui sistem de înregistrare și soluționare a cazurilor de 

discriminare”, cu următorii indicatori: „sistem de înregistrare și 

soluționare a cazurilor de discriminare funcțional; persoane 

responsabile de înregistrare și soluționare a cazurilor de 

discriminare numite; regulament de înregistrare și soluționare a 

Acceptat  
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cazurilor de discriminare aprobat și aplicat” 

La obiectivul 2, se propune includerea acțiunii 2.17: 

„Desfășurarea unor activități (cursuri, campanii motivaționale 

destinate romilor) pentru incluziunea romilor și sporirea 

încrederii în sine” 

6. Director Centrul 

medicilor de familie 

mun. Bălți 

Pavel Florea 

La Obiectivul 3, acțiunea 3.10 se propune formularea în felul 

următor: «Difuzarea și informarea în limba romană a 

spoturilor sociale privind accesul la serviciile medicale 

publice în format video și audio» iar indicator de 

monitorizare să fie completat cu «Numărul de spoturi 

difuzate» 

Acceptat  

7. -/-/ La Acțiunea 3.11. se propune schimbarea indicatorului de 

monitorizare în felul următor: «Numărul de petiții, plîngeri 

argumentate referitor la refuzul de prestare a serviciilor 

medicale persoanelor de etnie romă» 

Acceptat  

8. -/-/ La Obiectivul 3, se propune completarea cu acțiunea 3.14. 

«Acordarea suportului informațional persoanelor de etnie 

romă pentru încadrarea în sistemul Asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală și înregistrarea lor pe lista medicilor de 

familie» iar la indicator de monitorizare să fie stipulat 

«Numărul de persoane de etnie romă încadrate și înregistrate 

la medicul de familie și echipa sa» 

Acceptat  

9. Ion Duminică, 

membru al Coaliției 

“Vocea Romilor” 

Domeniul educației. Acțiunea 3.2. 

Fragmentul de text «Asigurarea accesului copiilor romi la 

serviciile de educație preșcolară/timpurie și învățământ 

general» se propune să fie modificat în felul următor: 

 «Asigurarea accesului copiilor romi la un process 

Acceptat  
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educațional de calitate, prietenos, prin organizarea grupelor 

de program prelungit pentru desfășurarea orelor de meditație 

în cadrul instituțiilor publice de învățămînt general (ciclul 

primar și gimnazial) pentru copiii din mediul needucogen 

(familiile social-vulnerabile), precum și asigurarea acestora 

cu richizite școlare, îmbrăcăminte, încălțăminte și alimentație 

gratuită în instituțiile de educație preșcolară/timpurie și 

instituțiile publice de învățământ general (ciclul primar și 

gimnazial)» 
 


