
 

SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

prezentate în cadrul consultărilor publice asupra proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți 

„Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție  pentru anii 2023-2027” 

 

 

Data, ora, locul ședinței: 27.01.2023, ora 16.00, sala 334 din incinta Primăriei municipiului Bălți. 

 

 

Nr. Propunerea/recomandarea prezentată Decizia cu privire 

la 

acceptarea sau 

neacceptarea 

recomandării 

Argumentări în cazul refuzului,  

alte revizuiri 

Autorul recomandării – Autoritatea Națională pentru Integritate 

(înaintate în scris în perioada consultărilor publice) 

1 Autoritatea Națională de Integritate informează despre recepționarea și 

examinarea în limita competențelor instituționale a proiectului de Plan 

local anticorupție pentru anii 2023 - 2027 și comunică susținerea în acest 

sens a  proiectului inițiativei de consolidarea și cultivare a climatului de 

integritate. 

Se ia act de 

recomandare 
- 

Autorul recomandării – Direcția arhivă a Primăriei mun. Bălți 

(înaintate în scris în perioada consultărilor publice) 

2. Includerea Priorității „Diminuarea factorilor de corupție în procesul de 

eliberare a actelor permisive”, având ca rezultat scontat „Transparența 

informațiilor privind setul de acte, termene, condițiile necesare pentru 

eliberarea actelor permisive asigurată” și următoarele acțiuni: 

1. Asigurarea accesului la informațiile de interes public și 

delimitarea lor de documentele ce conțin date cu caracter 

personal. 

(Responsabil - Direcția arhivă; 

Se acceptă cu 

modificări 

Fiind vorba de transparență, vom include aceste 

două activități în Prioritatea IV: Sporirea 

nivelului de transparență a activității 

organelor autorităților publice locale și a 

accesului la informația de interes public prin 

mijloace în mediul online și offline, cu încă 

două rezultate scontate: 

- factori de corupție în procesul de 

eliberare a actelor permisive diminuați; 

- transparența informațiilor privind setul 

de acte, termene, condițiile necesare 



Indicatori de progres: categoria de informații ce necesită a fi publicată 

identificată; informații plasate pe panourile informative.) 

2. Asigurarea funcționalității sistemului electronic și integrarea 

celor mai solicitate dosare din arhivă. 

(Responsabil - Direcția arhivă; 

Indicatori de progres: cele mai solicitate documente de către cetățeni 

depistate; formarea și promovarea spre conlucrare cu indicatorul 

fondurilor deținute.) 

pentru eliberarea actelor permisive 

asigurată. 

Autorul recomandării – Direcția învățământ, tineret și sport a Primăriei mun. Bălți 

(înaintate în scris în perioada consultărilor publice) 

3. Includerea acțiunilor următoare, pentru care responsabil este Direcția 

învățământ, tineret și sport, după cum urmează: 

Contracararea constrângerii de către unii părinți a părinților altor elevi 

de a înființa şi de a contribui financiar la fondul clasei  

(indicator de progres: număr de constrângeri constatate) 

Se acceptă Includerea acțiunilor 2-6 în Prioritatea V: 

Îmbunătățirea calității serviciilor publice 

printr-un management efectiv al activității APL 

(completată cu și a instituțiilor din subordine) 

Se adaugă rezultatul scontat: Servicii de 

educație fără corupție și acțiunile menționate. 

 
4. Desfășurarea acțiunilor de informare a elevilor și părinților privind 

interzicerea colectărilor de plăți informale  

(indicator de progres: acțiuni de informare realizate ) 

Se acceptă  

5. Prevenirea și combaterea cazurilor de instigare sau organizare a 

proceselor ce colectare a plăților informale în cadrul instituțiilor de 

învățământ. 

(indicator de progres: număr de constrângeri constatate) 

Se acceptă  

6. Inventarierea şi luarea la evidență contabilă a tuturor bunurilor donate de 

către asociațiile (organizațiile) obștești (ale părinților) înregistrate în 

modul stabilit la Agenția Servicii Publice/organele administrației publice 

locale, părinți, precum şi din partea altor persoane juridice, cu plasarea 

actului de inventariere la loc vizibil la intrarea în instituțiile de 

învățământ 

Se acceptă  



(indicator de progres: inventariere efectuată) 

7. Informarea asociațiilor (organizațiilor) de părinți cu privire la bugetul 

aprobat (acordat) al instituției pentru anul de învățământ în gestiune, 

precum şi cu privire la necesitățile suplimentare ale instituției, 

neacoperite de mijloacele bugetare acordate, prin afișarea informației la 

intrarea în instituții sau în alte locuri vizibile 

(indicatori de progres: informație transmisă asociațiilor 

părintești; informație afişată pe panoul informative din cadrul 

instituției de învățământ) 

Se acceptă 

8. Publicarea rapoartelor anuale privind realizarea procedurilor de achiziții 

publice pe paginile web ale acestora 

(indicator de progres: Rapoarte elaborate și publicate) 

Se acceptă Corespunde cu Acțiunea 3.4. a textului inițial al 

planului (indicatorul 1). 

Autorul recomandării – Direcția administrație publică a Primăriei mun. Bălți 

(înaintate în scris în perioada consultărilor publice) 

9. Introducerea acțiunii: 

Elaborarea Codului de etică al alesului local 

(Responsabil - Direcția administrație publică; 

indicatori de progres: Cod de etică elaborat, aprobat și funcțional;) 

Se acceptă Completarea acțiunii 1.11 „Asigurarea 

implementării şi respectării normelor de etică şi 

deontologie” cu acest indicator 

Autorul recomandării – Direcția secretariat a Primăriei mun. Bălți 

(înaintate în scris în perioada consultărilor publice) 

10. De adăugat în coloana „Instituții responsabile”, Direcția secretariat, 

pentru următoarele acțiuni: 

1.10. Asigurarea respectării accesului la informație; 

2.2. Asigurarea transparenței în procesul de administrare și gestionare a 

proprietății municipale  

5.2. Evidența reclamațiilor cetățenilor privind calitatea serviciilor 

publice prestate  

Se acceptă - 

Autorul recomandării – Direcția generală asistență socială, sănătate și protecția familiei a Primăriei mun. Bălți 

(înaintate în scris în perioada consultărilor publice) 



11 La acțiunea 1.1, de adăugat indicatorul: 

- numărul de contestații soluționate și rezultatul obținut; 

și sursele de verificare: 

- procesele verbale ale ședințelor comisiei de concurs din cadrul 

autorității publice; 

- răspunsurile date de autoritatea publică în urma sesizărilor. 

Se acceptă - 

12. La acțiunea 1.2, de adăugat indicatorul: 

- Numărul de proceduri disciplinare intentate și desfășurate în privința 

persoanelor responsabile de respectarea regimului juridic al 

incompatibilităților și restricțiilor 

și Sursele de verificare: 

- Registrul de evidență a cazurilor de incompatibilități și restricții. 

- Registrul de evidență a sesizărilor către comisia disciplinară. 

- Demersurile prezentate de președintele Comisiei de disciplină 

primarului municipiului Bălți cu privire la aplicarea sancțiunilor 

disciplinare și dispozițiile primarului cu privire la aplicarea 

sancțiunilor disciplinare persoanelor responsabile. 

Nu se acceptă Nu stă în competența APL  ținerea unui astfel 

de registru sau rezolvarea nemijlocită ca 

cazurilor de incompatibilități. Fiecare subiect 

este informat despre regimul de 

incompatibilități, dar duce propria 

responsabilitate, iar de investigare este 

responsabilă Autoritatea Națională de 

Integritate.  

13. La acțiunea 1.5, de adăugat indicatorii: 

- Numărul cadourilor admisibile returnate agentului public; 

- Numărul cadourilor propuse spre păstrare primarului ca 

proprietate municipală. 

Se acceptă  - 

14. La acțiunea 5.1., de adăugat indicatorii: 

- Numărul persoanelor care au beneficiat de instruire internă/ 

externă; 

- Numărul adresărilor către/ din partea formatorilor externi privind 

solicitarea instruirilor; 

și Sursa de verificare: 

- Adresările către/ din partea formatorilor externi. 

Se acceptă  - 

15. La acțiunea 5.2. (Evidenţa reclamaţiilor cetăţenilor privind calitatea 

serviciilor publice prestate), de adăugat indicatorii: 

- Boxă pentru reclamații instalată în cadrul autorității publice; 

Se acceptă  - 



- Rubrică pentru reclamații disponibilă pe pagina oficială a 

autorității publice. 

16. De adăugat acțiunea: „Plasarea informației privind mecanismul  prestării 

serviciilor sociale și condițiile eligibilității pentru prestații sociale pe 

pagina oficială a autorității publice”, cu indicatorii: 

- rubrică pentru informarea cetățenilor cu privire la mecanismul  

prestării serviciilor sociale și condițiile eligibilității pentru 

prestații sociale, disponibilă pe pagina autorității publice; 

- numărul informațiilor plasate pe pagina oficială a autorității 

publice 

și sursa de verificare: 

- pagina oficială a Primăriei mun. Bălți 

Se acceptă Se include acțiunea dată la Prioritatea IV: 

Sporirea nivelului de transparență a activității 

organelor autorităților publice locale și a 

accesului la informația de interes public prin 

mijloace în mediul online și offline 

Autorul recomandării – Centrul Național Anticorupție 

(înaintate în scris în perioada consultărilor publice) 

17. Includerea temeiului elaborării proiectului; HP privind modificarea HP 

nr. 56/2017 pentru aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi 

anticorupţie pentru anii 2017–2020. 

Se acceptă  - 

18. Revizuirea și dezvoltarea informației prezentate la Capitolul I Cadrul 

general, cu descrierea exhaustivă a problemelor și vulnerabilităților care 

generează corupția la nivel de municipiu. În acest sens, se propune 

revizuirea concluziilor și recomandărilor cuprinse în „Raportul alternativ 

de monitorizare a planului strategic local anticorupție și de integritate al 

Primăriei mun. Bălți”, elaborat de AO „Asociația pentru Drepturile 

Omului LEX XXI” în cadrul Programului de granturi mici pentru 

monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al 

proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în RM” 

implementat de PNUD Moldova în colaborare cu CNA și Avocatul 

Poporului, cu suportul financiar al MAE al Norvegiei. 

Se acceptă  - 

19. La Acțiunea 4.1, se propune: 

1. divizarea numărului de conflicte de interese declarate de cele 

soluționate, la indicatorul ,,Număr de conflicte de interese 

declarate şi soluționate"; 

2. suplinirea acțiunii, cu următorii indicatori: 

Se acceptă  - 



- ,,Persoana responsabilă de tinerea Registrului de evidenta a 

conflictelor de interese, desemnata prin act normativ al 

conducătorului entității; 

- Registrul de evidenta a conflictelor de interese, aprobat". 

20. Revizuirea Acțiunii 1.15 „Asigurarea expertizei anticorupție pentru 

politicile strategice aprobate de APL”, în conformitate cu alin (9) art 28 

din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017 

Se acceptă  - 

21. Revizuirea tuturor indicatorilor de progres, întru asigurarea corelării 

acestora cu indicatorii activităților activităților prevăzuți în anexa nr. 2 a 

HP 241/2021 privind modificarea HP nr. 56/2017. 

Se acceptă  Acțiunile au fost completate cu 

indicatorii potriviți, corespunzători 

APL. 

22. Asigurarea implementării acțiunii nr. 19, Prioritatea II.2 „Abordarea 

sectorială a corupției”, a Pilonului II al Planului de acțiuni al Strategiei 

(Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2023), 

se propune compilarea Capitolului IV „Monitorizarea și raportarea 

locală”, cu mențiunea pe marginea obligativității publicării pe pagina-web 

a primăriei și transmiterii semestriale, în adresa Secretariatului Grupurilor 

de Monitorizare a Strategiei, asigurat de către CNA, a rapoartelor privind 

implementarea Planului anticorupție al Primăriei mun. Bălți pentru anii 

2023-2027. 

 

Se acceptă  Prevederile date sunt reflectate în capitolul IV. 

Autorul recomandării – Direcția relații cu publicul a Primăriei mun. Bălți 

(parvenite în perioada consultărilor publice) 

23. La Acțiunea 1.1 (Asigurarea angajării şi promovării funcționarilor publici 

în bază de merit şi de integritate profesională), de adăugat surse de 

verificare: 

- platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-

cazierul privind integritatea profesională; 

- pagina-web www.cariere.md. 

Se acceptă - 



24. La acțiunea 1.3. (Asigurarea respectării regimului juridic al declarării 

averii şi intereselor personale), de adăugat indicatorii: 

- Persoană responsabilă de actualizarea permanentă a Registrului 

electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale, 

desemnată prin act normativ al conducătorului entității; 

- număr total al subiecților declarării averii și a intereselor personale 

care activează în entitatea publică pe parcursul anului; 

și sursa de verificare: 

- Platforma electronică de depunere a declarațiilor de avere și 

interese personale; 

- pagina web a ANI. 

Se acceptă - 

25. La Acțiunea 1.10, de exclus indicatorul „persoanele responsabile de 

accesul la informaţie de interes public, desemnate în cadrul primăriei

 ”, având în vedere că fiecare angajat, în domeniul său de 

competență și în limita legală, este responsabil de furnizarea 

informațiilor accesibile publicului sau anumitor subiecți. 

Se acceptă - 

26. De transferat Acțiunile 1.9, 1.10, 1.16, la prioritatea IV, deoarece țin de 

transparență. 

Se acceptă - 

Autorul recomandării – Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Bălți 

(înaintate în scris în perioada consultărilor publice) 

27.  La acțiunea 2.1., menținerea (doar a) următorilor indicatori la p.2.1: 

- numărul bunurilor patrimoniului public local inventarizate și aflate la 

evidență;  

- numărul informațiilor publicate despre darea de seamă a inventarierii 

anuale. 

 

Se acceptă  - 

28.   La acțiunea 2.2. se propun următorii indicatori: 

- numărul deciziilor publicate ale CMB pe subiecte privind gestionarea 

proprietății municipale; 

- numărul anunțurilor privind desfășurarea licitațiilor de 

vînzare/locațiune/arendă a bunurilor proprietății municipale 

afișate/publicate, inclusiv pe pagina oficială a primăriei; 

Se acceptă  - 



 - numărul informațiilor privind rezultatele 

licitațiilor/concursurilor/negocierilor de vînzare/locațiune a bunurilor 

proprietății municipale aduse la cunoștința publicului afișate/publicate în 

termen, inclusiv pe pagina oficială a primăriei; 

- numărul cererilor pentru alocarea terenurilor; 

-numărul titlurilor semnate; 

-numărul cererilor pentru eliberarea titlului; 

- numărul DCM privind formarea bunurilor imobile; 

-numărul cererilor pentru încheierea contractelor de superficie/locațiune; 

-numărul contractelor de superficie/locațiune încheiate. 

 

29.  Acțiunea 2.3. se propune de exclus, deoarece procesul de delimitare se 

realizează de o companie contractată de ASP. Informația relevantă se 

publică de către ASP. 

 

Se acceptă - 

30.  Acțiune nouă: implementarea recomandărilor din Raportul Centrului 

Național Anticorupție  “Analiza strategică privind tendințele de corupție 

în procesul autorizării , construirii și înregistrării bunuri imobile în mun. 

Chișinău, Bălți și Cahul”. Indicatorul va fi raportul anual privind 

progresul implementării recomandărilor. 

 

Se acceptă - 

Autorul recomandării – Direcția resurse umane a Primăriei mun. Bălți 

(înaintate în perioada consultărilor publice) 

31.  La Acțiunea 1.1., sursa de verificare cazierelе de integritate solicitate la 

angajare, de completat cu sintagma (CNA/ ANI). 

Se acceptă  - 

32.  Substituirea, la acțiunea 1.2., sursa de verificare, a cuvântului pornită cu 

inițiată 

Se acceptă  - 

33.  Suplinirea, la Acțiunea 1.4. , cu obiectivul corelativ Integritate Se acceptă  - 

34.  Completarea primului indicator de la Acțiunea 1.11, cu sintagma adaptat 

la modificările legislației în vigoare. 

Se acceptă  - 



35.  Adăugarea, la Acțiunea 1.3., a indicatorului numărul de dispoziții ale 

primarului cu privire la numirea în funcție/ eliberarea/ demisia aprobate; 

Se acceptă  - 

36.  Modificarea indicatorului  de la Acțiunea 1.12 numărul anual de agenţi 

publici care şi-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu 

şi numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenţilor publici 

în cadrul organizaţiilor comerciale, comunicate de către agenţii publici 

înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu; 

În numărul anual de agenţi publici care şi-au încetat mandatul, 

raporturile de muncă sau de serviciu, 

Deoarece nu există instrumente de verificare a angajării ulterioare în 

sectorul privat. 

Se acceptă  - 

37.  Adăugarea, la Prioritatea I, a unei acțiuni noi: „Asigurarea dezvoltării 

profesionale pe domenii de activitate, a angajaților”,  

Instituție responsabilă: Direcția resurse umane; 

Indicatori:  

- Planul anual de dezvoltare profesională, aprobat; 

- numărul de ore de instruire; 

- numărul de salariați instruiți; 

Surse de verificare: 

- listele participanților la instruiri; 

- certificate de participare; 

- Plan de dezvoltare aprobat. 

Se acceptă - 

Autorul recomandării – Direcția generală financiar-economică 

(înaintate în perioada consultărilor publice) 

38. Modificarea denumirii Acțiunii 6.1 din „Mediul de afaceri” în „Economia 

și mediul de afaceri” și a indicatorilor, după cum urmează: 

- completarea indicatorului sesiuni de informare privind cadrul 

legal organizate/ desfășurate pentru întreprinzătorii din 

municipiu cu sintagma și alte aspecte de interes comun, după 

cadrul legal. 

- excluderea indicatorului materiale informative create și 

distribuite pentru întreprinzătorii din municipiu, având în vedere 

că astfel de materiale sunt elaborate în cadrul unor proiecte, la care 

primăria este partener, dar nu ințiator. 

Se acceptă - 



Autorul recomandării – AO „Clinica juridică din Bălți” 

(înaintate în scris în perioada consultărilor publice) 

39.  A include, la Acțiunea 1.2. sursele de verificare:  

- Dosarul personal al agentului public; 

- Declaraţia de avere şi interese personale; 

Se acceptă - 

40.  A include, la Acțiunea 1.3. instituțiile responsabile: 

- Subiecţii declarării averii şi intereselor personale 

Și sursele de verificare: 

- Ordinele/dispoziţiile/deciziile/hotărârile de 

angajare/numire/alegere/validare/suspendare/eliberare/încetarear

aporturilor de muncă sau serviciu a 

agenţilor publici/demnitarilor publici 

Nu se acceptă Ca instituție responsabilă avem Direcția resurse 

umane din cadrul primăriei, care duce evidența 

registrului electronic al subiecţilor declarării 

averii şi a intereselor personale. Subiecții înșiși 

nu pot fi considerați „instituție responsabilă” de 

acțiunea dată. 

În ce privește 

Ordinele/dispoziţiile/deciziile/hotărârile de 

angajare/numire/alegere/validare/suspendare/e

liberare/încetarearaporturilor de muncă sau 

serviciu a agenţilor publici/demnitarilor 

publici, acestea sunt incluse în registrul 

electronic al subiecţilor declarării averii şi a 

intereselor personale, ce este stabilit ca sursă de 

verificare. 

41.  A include, în coloana „instituțiile responsabile”, următoarele sintagme: 

 la Acțiunea 1.4. instituția responsabilă: 

- Persoanele desemnate de ținerea Registrului declaraţiilor privind 

conflictele de interese; 

 la Acțiunea 1.5. instituția responsabilă: 

- Persoanele desemnate de ținerea Registrului de evidență a 

cadourilor; 

 la Acțiunea 1.6. instituția responsabilă: 

- Persoanele desemnate de ținerea Registrului de cazurilor de 

influență necorespunzătoare; 

 la Acțiunea Acțiunea 1.7. instituția responsabilă: 

- Persoanele desemnate de ținerea Registrului de evidență a 

avertizărilor de integritate. 

Se acceptă  - 



42.  A include, la Acțiunea 1.10., instituția responsabilă: 

- Agenţii publici responsabili pentru efectuarea procedurilor de 

furnizare a informaţiilor oficiale 

Și sursele de verificare: 

- Registrele de înregistrare a petiţiilor;  

- Paginaweb a entităţii publice 

Se acceptă cu 

modificări 

Având în vedere că fiecare angajat, în domeniul 

său de competență și în limita legală, este 

responsabil de furnizarea informațiilor 

accesibile publicului sau anumitor subiecți, la 

coloana instituția responsabilă, este suficientă 

indicarea „subdiviziunile primăriei”. 

Totodată, adăugăm sursa de verificare „E-

Primăria”. 

43.  A include, la Acțiunea 1.11, indicatorul de performanță 

- Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, 

aprobate 

Și sursele de verificare: 

- Codul de conduită a funcţionarului public; 

- Planurile anuale de instruire; 

- Procesele verbale ale şedinţelor comisiei de disciplină 

Se acceptă parțial Ce ține de planul anual de instruire, se include 

la acțiunea propusă de Direcția resurse umane, 

„Asigurarea dezvoltării profesionale pe 

domenii de activitate, a angajaților”. La 

acțiunea 1.11 se reformulează indicatorul  

activități de instruire organizate, cu privire la 

normele de etică şi deontologie 

astfel: aspectul de etică și deontologie integrat 

în Planul anual de dezvoltare profesională a 

angajaților. 

44.  A include, la Acțiunea 1.12. sursele de verificare: 

- Ordinele/dispoziţiile/deciziile/hotărîrele de eliberare/încetarea 

raporturilor de muncă sau de serviciu a agenţilor 

publici/demnitarilor publici/aleşilor locali; 

- Comunicările în scris a agenţilor publici privind ofertelor de 

muncă care urmează a fi acceptate care pot genera un conflict de 

interese; 

- Contractele comerciale refuzate. 

Se acceptă parțial Se acceptă sursa 1 și 3. 

Primăria nu este obligată să ducă evidența 

comunicărilor agenţilor publici privind 

ofertelor de muncă care urmează a fi acceptate 

care pot genera un conflict de interese 

45.  A include, la Acțiunea 1.13, indicatorul de performanță: 

- Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, 

elaborat anual 

Se respinge Acest raport nu este inclus în ordinea 

rapoartelor care trebuie efectuate, conform LP 

nr. 229/2010 privind controlul financiar public 

intern 

46.  A include, la Acțiunea 2.1, indicatorii de performanță:  

- Rapoartele entităţii publice care a atras fonduri externe cu privire 

la rezultatul (performanţa) obţinut în urma acestei asistenţe 

- Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii publice ale entităţii 

publice, publicate pe pagina web oficială 

Se acceptă cu 

modificări 

Planurile de achiziții sunt incluse ca indicator 

la Prioritatea III.  



Și sursele de verificare: 

- Rapoartele privind utilizarea fondurilor externe; 

- Planurile de achiziţii 

47.  A include, la Acțiunea 2.2, indicatorii de performanță 

- Numărul persoanelor care au solicitat îmbunătăţirea condiţiilor 

de trai şi/sau atribuirea terenurilor de pămînt pentru construcţia 

caselor individuale de locuit; 

- Numărul actelor normative şi deciziilor APL pe subiecte privind 

gestionarea patrimoniului public publicate în presa locală 

Se respinge Cererile pentru construirea caselor nu se 

sortează pe motivul construirii și nu are 

legătură cu corupția. Mai mult ca atât, 

municipiul Bălți nu dispune de rezerve 

funciare, pentru a fi alocate construcției caselor 

de locuit individuale. 

48.  A include, la prioritatea II, trei acțiuni noi, după cum urmează: 

1. Elaborarea, adoptarea și publicarea Regulamentului intern de 

gestionare a patrimoniului public local 

Având ca indicatori: 

- Regulament intern de gestionare a patrimoniului public local 

elaborat, aprobat și publicat. 

- Desemnarea persoanei responsabile de administrarea și 

gestionarea patrimoniului public și publicarea datelor de contact. 

Instituție responsabilă: Direcția arhitectură, urbanism și relații funciare; 

Sursa de verificare: Pagina web a APL 

 

2. Elaborarea, adoptarea și publicarea Regulamentului cu privire la 

atribuirea terenurilor de pămînt pentru construcția caselor individuale 

de locuit 

Având ca indicator: 

- Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt 

pentru construcția caselor individuale de locuit elaborat, adoptat 

și publicat pe pagina web a APL; 

Instituție responsabilă: Direcția arhitectură, urbanism și relații funciare; 

Sursa de verificare: Pagina web a APL 

 

3. Instruirea specialiştilor în domeniul administrării şi gestionării 

patrimoniului public 

Având ca indicatori: 

- Numărul persoanelor instruite; 

- Numărul cursurilor de instruire; 

Se respinge Prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/66 din 

25.09.2008, a fost aprobat Regulamentul privind 

modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate 

a proprietăţii municipale, (ulterior modificat și 

completat). Prin urmare, nu este necesară 

elaborarea unui astfel de regulament.  

Prin decizia CMB Nr. 16/23 din 24.12.2012 a 

fost aprobat 

Regulamentului privind modul de posesiune, de 

folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului 

proprietate municipală pe teritoriul municipiului 

Bălţi. 

Totodată, este de menționat că Programul de stat 

cu privire la delimitarea proprietății publice, 

inclusiv a terenurilor, este în curs de elaborare. 

Pe lângă aceasta, Primăria nu atribuie terenuri 

pentru construcția caselor individuale. 

Legat de activitățile de instruire pe orice 

domeniu, a fost introdusă, la Prioritatea I, 

acțiunea Asigurarea dezvoltării profesionale pe 

domenii de activitate, a angajaților, la sugestia 

Direcției resurse umane.  



Sursa de verificare: Planul anual de instruire 

49.  A include, la Acțiunea 3.2, indicatorii de performanță 

- Rapoartele anuale şi semestriale privind executarea contractelor 

de achiziţii publice elaborate şi publicate pe pagina web a APL; 

Se respinge La acțiunea 3.4. este inclus indicatorul 

rapoartele  de monitorizare elaborate și 

examinate  trimestrial/semestrial de grupul de 

lucru pentru achiziţii publice. Ele se publică cu 

regularitate. 

50.  A include, la prioritatea III, două acțiuni noi, după cum urmează: 

1. Încurajarea participării societății în componența grupului de lucru prin 

crearea unei liste de ONG-uri care vor primi înștiințări la anunțarea 

achizițiilor și includerea în componența grupului de lucru pentru 

achiziții a reprezentanților societății civile 

 

Având ca indicatori: 

- Registrul de evidență a cererilor parvenite de la societatea civilă 

întocmit; 

- Numărul cererilor de includere în componența grupului de lucru 

pentru achiziții din partea societății civile; 

- Numărul reprezentanților societății civile incluși în componența 

grupului de lucru pentru achiziții; 

- Numărul procedurilor de achiziție, la care au participat 

reprezentanții societății civile în calitate de membri ai grupului de 

lucru pentru achiziții; 

Instituție responsabilă: Preşedintele grupului de lucru pentru achiziţii; 

Surse de verificare: Registrul cererilor parvenite din partea societății 

civile; Pagina web a APL 

 

2. Instruirea specialiștilor în achiziții publice, a membrilor grupului de 

lucru pe achiziții din cadrul APL 

Având ca indicatori: 

- Numărul specialiștilor, membrilor grupului de lucru pe achiziții 

instruiți; 

- Numărul instruirilor de care a beneficiat fiecare specialist în 

achiziții publice și membru al grupului de lucru 

Se respinge Această acțiune este asemănătoare cu Acțiunea 

3.5. În ce privește anunțarea ONG-urilor, nu 

este relevant, întrucât, anunțurile privind 

achizițiile publice sunt publicate pe pagina-web 

a primăriei și oricine poate, benevol, să solicite 

participarea.  



Instituție responsabilă: Secția achiziții publice  

Surse de verificare: Informații despre instruirile organizate, Informații 

despre instruirile organizate de Agenția Achiziții Publice  

51.  A include, la Acțiunea 3.6, indicatorii de performanță: 

- Membrii grupului de lucru pentru achiziții informați și instruiți 

privind regulile de evitare a conflictelor de interese; 

- Măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate 

 

 

Se acceptă cu 

modificări 

Se acceptă indicatorii, în următoarele condiții: 

Indicatorul Membrii grupului de lucru pentru 

achiziții informați privind regulile de evitare a 

conflictelor de interese, va substitui indicatorul 

numărul de activități de instruire privind 

regulile de evitare a conflictelor de interese de 

membrii grupului de lucru 

Indicatorul Măsurile întreprinse în vederea 

înlăturării încălcărilor constatate – se acceptă 

52.  A include, la Acțiunea 3.7, indicatorii de performanță: 

- Numărul de participări a membrilor grupului de lucru pentru 

achiziţii informaţi la instruiri privind regulile de combatere a 

concurenţei neloiale în procesul de achiziţie publică; 

- Numărul procedurilor anulate din lipsa concurenţei/ofertelor; 

 

Se acceptă cu 

modificări 

Legat de activitățile de instruire pe orice 

domeniu, a fost introdusă, la Prioritatea I, 

acțiunea Asigurarea dezvoltării profesionale pe 

domenii de activitate, a angajaților, la sugestia 

Direcției resurse umane. 

Se acceptă indicatorul Numărul procedurilor 

anulate din lipsa concurenţei/ofertelor 

53.  A include, la prioritatea III, acțiunea Instruirea specialiștilor în achiziții 

publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții din cadrul APL 

Se respinge  Legat de activitățile de instruire pe orice 

domeniu, a fost introdusă, la Prioritatea I, 

acțiunea Asigurarea dezvoltării profesionale pe 

domenii de activitate, a angajaților, la sugestia 

Direcției resurse umane. 

54.  A include, la Acțiunea 4.2, indicatorul de performanță: 

- Regulamentul de funcționare a CLT 

Se acceptă - 

55.  A include, la prioritatea IV, o acțiune nouă, după cum urmează: 

Instituirea unui mecanism de evidență a reclamațiilor cetățenilor privind 

calitatea serviciilor publice prestate  

Având ca indicatori: 

- Boxă pentru reclamații instalată în cadrul APL; 

- Rubrică pentru reclamații disponibilă pe pagina web a APL; 

- Numărul cetățenilor nemulțumiți de calitatea serviciilor publice 

prestate;  Numărul problemelor depistate; 

Se acceptă cu 

modificări 

Această acțiune coincide cu Acțiunea 5.2. Prin 

urmare vom suplini Acțiunea 5.2 cu indicatorul 

nou propus și anume: 

- Numărul problemelor depistate; 

Indicatorul „Raport privind evoluția calității 

serviciilor publice în viziunea 

cetățenilor/beneficiarilor elaborat și publicat” 

este acceptat cu modificări, după cum urmează: 

„numărul de sondaje/ răspunsuri privind 



- Raport privind evoluția calității serviciilor publice în viziunea 

cetățenilor/beneficiarilor elaborat și publicat 

Surse de verificare: Pagina web a APL 

calitatea serviciilor publice în viziunea 

cetățenilor/beneficiarilor lansate de primărie pe 

platforma Alerte.md sau alte mijloace” 

 

 

Total recomandări parvenite: 55; 

Recomandări acceptate: 38; 

Recomandări acceptate cu modificări: 6; 

Recomandări acceptate parțial: 2; 

Recomandări neacceptate: 8; 

Recomandări de care s-a luat act: 1. 

 


