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Centrul Nalional pentru Protecfia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP)

str. Serghei Lazo nr. 48, mun. Chiginiu
MD-2004, Republica Moldova

Tel: +373 22820801, Fax: +373 228208A7

E-mail: centru@datepersonale.md

Web: http://www.datepersonale.md

Subiectul adresirii: solicitare privind examinarea corectitudinii plasdrii pe

site-ul http://actelocale.qov.md a deciziilor Consiliului Raional Soroca, din
perspectiva asigurdrii transparenfei actului decizional gi a drepturilor privind

accesul la informa{ii cu caracter public.

Prin prezenta solicitare, membrii Consiliului pentru Participare din raionul Soroca soliciti respectuos Centrul Nalional
pentru Proteclia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) si examineze din perspectiva asiguririi transparen{ei actului
decizional 9i a drepturilor privind accesul la informalii cu caracter public, corectitudinea plasdrii pe site-ul
hftp:/lactelocale.qov.md a deciziilor Consiliului Raional Soroca,

in contextul acestei solicitiri, Consiliul pentru Participare din raionul Soroca, a constatat ci deciziile aprobate de cdtre
consilierii raionali la gedinlele Consiliului Raional Soroca, sunt plasate pentru acces public pe site-ul ul

http://actelocale.gov.md cu ascunderea semniturilor pregedinlilor care au condus gedinlele gi a secretarului Consiliului
Raional Soroca. in mai multe decizii sun bruiate numele si prenumele persoanelorcare defin funcfii de conducere in cadrul
unor institulii publice, inclusiv sunt bruiate in unele decizii chiar 9i valoarea sumelor financiare acordate din bugetul raional
de cdtre Consiliu RaionalSoroca pentru unele institufii publice.

La adresarea Consiliului pentru Participare din raionul Soroca cdtre Consiliul Raional Soroca la acest subiect, responsabilii
vizafi ne-au adus ca justificare in procedurile de bruiere a acestor informalii, necesitatea de a aplica prevederile din cadrul
"lnstrucfiunii cu privire la asigurarea securit5$i datelor cu caracter personal din cadrul resurcei informalionale de stat
Registrul de stat al actelor locale", aprobat prin Ordinul Cancelariei de Stat nr.315-A din 23,04.2018.

Pentru a clarifica corectitudinea acestor ac{iuni, conform prevederilor legale privind accesul la informa{ie gi proteclia datelor
cu caracter personal, dar qi din perspectiva ahibuliilor pe care le are Centrul Nalional pentru Protectia Datelor cu Caracter
Personal (CNPDCP), solicitdm urmdtoarele:

1. Este legal sau nu, bruierea semniturilor din deciziile plasate de citre Consiliul Raional Soroca pe site-ul
http://actelocale.oov.md , care vizeazd pregedinlii gedinlelor in care aceste decizii au fost aprobate, inclusiv
secretarul Consiliului Raional Soroca care a contrasemnat aceste decizii? Care sunt exact prevederile legale la
rdspunsul CNPDCP?

2. Este legal sau nu, bruierea informaliilor privind numele gi prenumele, persoanelor vizate in cadrul unor decizii,
care prin respectiva decizie sunt numili in funclii de conducere a Centrelor de Sinitate? (De exemplu se
anexeazd decizia: (file:///C:/Users/crtda/Downloads/cr-31-17%205d0b74c32ead1.pdf%20(2).0d0. Care sunt
exact prevederile legale la rdspunsul CNPDCP?

3. Este legal sau nu, bruierea informafiilor cu privire la sumele alocate de citre Consiliul Raional Soroca pentru

unele obiective publice? De exemplu se anexeazd decizia (file:///C:/Users/crtda/Downloads/cr-31-

1570205d0b725d08f43.pdfo/020(1).pdfl. Care sunt exact prevederile legale la rispunsul CNPDCP?

4. Din perspectiva unui numir mare de decizii a Consiliului Raional Soroca, dar 9i dispozifii ale Pregedintelui

Raionului Soroca, in care sunt aplicate bruieri la unele informatii, CNPDCP sd analizeze corectitudinea aplicirii
acestor bruieri gi si ofere un rispuns oficial pentru Consiliul pentru Participare din Raionul Soroca.

SECRETARIAT: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca.
DATE DE CONTACT: Tel: +373 230 23619, Fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@qmail.com.
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5. In contextulexamindrii informaliilor plasate de Consiliului Raional Soroca pe site-ul http://actelocale.qov.md, care

nu sunt in totalitate accesibile, CNPDCP sd ne ofere informafii incep6nd din care an acestea urmau a fi publicate.

Rdspunsul la prezenta solicitare rugim si fie expediati la adresa Secretariatului Consiliului pentru Participare din raionul

Soroca: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str, Mihail Sadoveanu nr.21, mun. Soroca, MD-3006, Republica

Moldova.

Prezenta solicitare este aprobati de membrii Consiliului penhu Participare din raionul Soroca in cadrul Sedintei din data

de 06.08.2019.

Solicitarea este subsemnati de urmitorii membri la data de 06 august 2019:

1. Babici lon, AO CRT DACIA

2. Burlacu Veaceslav, AO Euroregiunea Nistru

3. Jamba Valentina, AO Eco-Sor.

4. Onica Valetina, AO Casa Speranfelol

5. lvanov Claudia, Organizafia Veteranilor din raionul

6. CerariRobert, A0 "Bare-Rom"

7. Berbeci lgnat, AO "Pro-Cultura"

8, Gherghelijiu Olga, AO "Consiliul Unlriidin Soroca"

9, Babici Middlina, Gonsifiuf Raionaf af Tinerilor Soror , NRU{

Despre CRP Soroca: C,onsiliul pentru Participare din raionul Soroca este o sfrucfurd creatd pe l6ngd Consiliul Raional Soroca in

calitate de organ consuftativ, fdrd statut de persoand juridicd, ca expresie a voin,tei de recunoaqtere a valoii competen,telor gi de

asigurare a participdtii societdlii civile gi a sectorului privat in procesul de elaborare, implementare, monitoizare, evaluare gi revizuire
a politicilor raionale. Consiliul pentru Pafticipare din raionul Soroca are ca scop sd faciliteze pafticiparea asocialiilor obgfegfl ,si a

cetdtenilor activi la procesul decizional, sd eficientizeze procesul decizionalgl sd responsabilizeze Consiliul Raional Soroca fald de

comunitate. Consiliul activeazd in baza unui Regulament, aprobat de Consiliul Raional Soroca pin Decizia Nr. 26/04 din 27 septembrie
201I (http://eupafticip.mdtu .

I
Alls SECRETARIAT: Centrulde Resurse penku Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca.
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DE{:IZIE

Cu privire la numirea in frrrge dc sef at tMSp Centrul L SU***

Consiliul Raional Sorma intrunit in Wdinta ordinard din data de I I iunie 2019"
l-uAnd in dezbatere.

- Expunerea de rnotite din Nol,a informatir.a la proiectul de decizie,.Cu privire la numirea
in furqie de sef al IMSP Centrul de Sanatare" prerentat de Sen'iciul Resurse Umane nr.
23a din 5 iunic l0l9:

- Raportul de specialitate al serviciului Asistenfa Juridicn nr.0l-9lj din 06.t]6.2019.
- Avizul Comisiei de speialitate pentru intrstlarijuridice gi administralie publicn.

Arrind in vedere:
- Procesul-tcrbal al dintei csnisiei dc csrcurs pentru ocuparea funcliei \acante de qel'al

IMSP Centrul & SAnaae {Bitlicenl C-o6er4i. Ciimrii Ychi, Vasilciu, Nimereuca,
Slobozia Cremene, Parcani) nr.3 din &1.ffi.2019.

in conformitate cu:

- pct.l8 alin.{20 al Regulamentului<dru dc organizare gi funcgionare al IMSP Centrul de
S5rdtate {Bndiceni. Cosrqi, Ceinarii Vechi" Vasilcdu. Nirereraa. Slobozia Cremene.
Parsnit cosfuiat prin D*izia Corniliului Raimal Stroca {nr.?0.O4 din 26 octunbrie
20t 7):

- pct.39 lit.ta) al Regulamentului de organizare a concursului de ocupare a funcgiei vacante
de conducitor al instituliei publim , intreprinderii municipali, fondata de ccnsiliul
raional apobat pnn Decizia Consiliului Raional Soroca {nr.l0;10 din l6 august 2016}.

- arl4 alin-{?} +i {2-} al tegii ocrdirii sarr5litii I nr,{ll-tll din 28 marti€ 19951:
- ari.5.l alin.121, art.55 alin.{ti lit.ti}, art-56, art.?58'260 ale Codului Muncii al Republicii

Moldova {nr.l54 din 28.03.2003}, cu modificarile gi completirile ulterioare:
- Decizia Consiliului Raional Soroca 'Cu privire la acordarea de imputerniciri

ttefedintelui Raianului Soroca dlui Gtrenadie Muntean" {nr.15j06 din I I mai 2017}.
in temeiul:

- Ar1. 54 alin.121, art.f60 ale Codului h{uncii al Reprblicii h{ol&r'a (nr.l54-XV din
28.03.2m3) cu modificdrile qi complet{rile ulterioare:

- art.43 alin.( I ) lit.n), art.46 alin.( I l al l-,egii privind administralia publici locali {nr. 436-
XYI din ?8.1?.20061- Consiliul Raional Soroca

DECIDE:

l.St: numeqte in funclie de qef al IMSP Centrul de Sandtate: Bf,diceni, Cosiuli, C-ainarii Vechi,
Vasilciu, Nimereuca, Slobozia Cremene" Parcani, fondate de citre Consiliului Raional Soroca,
incepind cu data & | | iunie 2019 Jr o perioadd determinatfr de 5 {cinci} ani. invingator al
concursului" duS cum urmeazf:

3. I dl f-l qefal IMSP Centml de Sturitate B,frdiceni;
i.2 dnaF gef al IN{SP Centrul de Si$rate L:os6uli;
i.i dna f--l tef al IMSP Centnrl de Sinfrrate Cninarii Vechi:
34dl
3.5 dll _ 1 ;ef al IMSP Centml de Sindtate Nimereuca;
3 6 dnal - I gef al IMSP C*nrrul de Sdnitate Slotxrzia Cremcne:
3 7 dndTl gef al IMSP Centnrl de Senaute Parcani.



2. Se inceteaz.4 indeplinirea temporari a obligagunilor de muncd de gef interimar al IMSP
Centrul dc Sinitate, Cdinarii Vechi.Vasilciu si CosAu{i, incepand cu data de l0 iunie 2019, gi

anume:
I I dl | . I npdic & familie al tlMF Schirreni. la mome$

Cenrml dc Sir6mre C5inarii V*hi:
2.2 dnal-l medic de familie al OMF Volovila, la momeil

Centrul de Sirdtate Vasilciu;
2.3 dna

Fe.enl gef inerimar d IMSP Centrul de Sanilate Cosiuli.
I S€ impuremic€Sr dl f Frcqdinte at Raianului Soroca si semneze
contractul individual de muncfl cu p€rsoanele nominalizate in pct. I al deciziei date, conform
legislaliei in vigoare a Republicii Moldova-
4 Se acord* drepul de prima semnetur6 pe ttute actele financiare Si bancare persoanelor
nominalizate in pcll al kiziei date"
5 Prezenta decizic sc adrce la cunostin$ FfficA prin pblicarea pe site-ul oficial al Consiliului
Raional !1111 )t:Igqgg1g;nd qi se comunicd pin trinnsnritsrea copiei:

- Oficiului Teritorial Soroca al Cancclariei de Stat a Republicii Moldova;
Pre;edintelui raionului Soroea;

- Vicepegedinlilcrraionului Soraca:
- Sec{€{arului Comiliului Raional Soroca
- Sffriciului Rxurse Umarr:

qef interimar al IMSP

, gef interimar al IMSP

de Senaate Soroca, in

Nesterenco Constantin

Zabrian Stela,
Secretar al Consil iul ui Raional Soroca

Prepedinte al Eedinlet

Contrasemnal

Nr.31,'17
dinlliuniel019
Municipiul Soroca



RETI}BLICA IVIOLI}OVA
CONSILI[IL RAIONAL SOROCA

I}ECIZIE

cu privire la aprobarea gi finanfarea proiectului ,,Construclia stadionului raional de fotbal cu
tribune gi acoperire arfificiala a terenului cu eapaeitatea de 1200 locuri in satul Rublenila. raionul
Soroca" 5i aprobarea incheierii Acordului dr finantare inre Raionul Soroc4 prin Consiliul
Raional Soroca Ei Ju&trul Badu

L-onsiliul Raional Soroca Tntnrnit in pdinp ordinari pe data de t I iunie 2019;
Lu*nd in dezbateri:
- Expunerea de motil'e din nota inl'onnatird la proiectul de decizie cu prir-ire la aprobarea Ei

finantarea proiectului .,t-onstrucgia sEdionului raional de fotbal cu tribune gi acopenre
artificialf, a terenului cu capitatea ds 1200 locuri in sarul Rublenil4 naionul Soroca'. ;i
aprobarea incheisrii Acordului de finanpre intre Raionut Soroca, Snin Consiliul Raional
Scroca qi Judelul Baciu. prezentat & SeniciulProiecte Investi;ionale

- Raportul de expertizE juridic5 al Seniciului & Asistenl* Juridici nr.0l-89j din 06.06.20t9:
Avfrnd in r'*re:
- Atizul favorabil al Comisiei penbu bugct" finante ri a&ninixrarea pcsimoniului"
- Avizul favorabil al Comisiei pentru de.zroharea social6, culturali, educafie. sport;i tineret.
- Avizul favorabil al Cornisiei de specialitate pertru inhebdri juridice qi administrafie public6.
in conformiate cu:
- ingeteguea & Caoperare Ei in*e1ire i,ntre Judelul Bac*q Romdnia qi Raionul Soroca,
Repblica Moldora semnat in municipiul Sorru la dda de lf noiembrie ?018"
In temeiul:
- art. 43 alin.l lit.(t), art. 53 alin. I lit {p} al Legii privind administralia public{ locali (nr.

4l&XVl din ?8.11.2006) cu modific&rile g completnrih ulterioare, Consiliul Raional
Soroca

DECIDE:

l. Se aprab6 proiectul 
",Constnrclia sladionului raional de fotbal cu tribune gi acoperire

artificiali a tsenului cu capitatea de l3S* lwrni in satul Rubleni$q raionul Soroca". cu
valoarea Io*dA & lei MDL. c*lculat la cuxul de scbimb l EURO: 20.20
MDL, echivalentul df,]E[.rR0, durata de implementare de 4 ani, 2019-2A22.
Finanlarea p€ntru anul 2019 a proiectului 

".Construclia stadionului raional de tbtbal cu
trio-rne Ei acoperire artificiala a terimului cu capcitatea de 1200locuri in satul Rublenila,
raionul Scroca'" cr surrs AelT,t.sRO- cor*ributia Raionului Sorcca prin Cansiliul
Raiofial Sorm exte inclus* in A*exn 5 a Dsiziei -Cu pirire le aprobare* bugehrlui
Raional pentm anul ?019 in lectura a doua* nr.27l14 din 29 nniembrie 3018:
Se aproba necesarill ds finan{are din partea Jl*tslui Bacau pentru proieciul

,,Ccnstruc[ia stadionului raional de fotbel c* tribune ;i accperire artificial* a terenului cu
capcitatea dr l3{}0 locuri in satul Rutrlenif4 raionul soroc"a" in sumi de l-l

J,

EURO:



Se aprobd perscanele responsabile (componenta Grupului de Lucru) pentru

elaboraredimplemenlarea proiectului ,-Consfructia stadionului raional de fotbal in satul

Rublenila- raionul Sorocan', in urntitoarea comporenli. Dna gefa

Sewiciului Proiecte lnvesri$omle, Dnulf-l arhitxt sel - coor&natori de

porccl, $efa qiei Constrrry,tii, Goepod*ric Comunali qi Drumun -

coordonator tehnic;l-l - 5ef interirnar al Secliei Economie - expert achizilii,

5. Se aprot6 Acordul de firantrre diatre Raionul Soroca prin Consiliul Raional Sorcca gi

Jrde!$l Bacnq care wstituis Anexa nr | 9i fu prte fudegr.rfr* din prmrh d*izie.
6. Se imputernicepte Pre$edintele Raionului Soroca, D| n sd semneze .

Fi5a proiectului, DeclaraFa pe propria r5spundere cu privire la dubla finangare gi

Acordul de firunlare cu anexele nr- lJ$,S$ gi alte doctmlente elaborate la solicitarea

fimngtonrlui-
7. Prezenta decizie se adrre la cunogiqi prblica pin prblicarea pe site-ul oficial al

Consiliului Raional rrt$t:.t$IqQa gfg,Fld $i totodati se comunicn prin transmiterea

copiilor:
- Oficiului Teritorial Soroca a Canelariei de Stat a Reprblicii Moldova;
- Prepdintelui Rsisrului Sdoc4
- Directiei Finanfe Soroca;

- Consiliului Judetean Bac{u=

- Sssiciului Pnriecte Investitionale;
- F*ra$ia Moldovr*easc{ & Forbal

Contmsemnai

Nesteenco Consmntin

Zebrian Stela
al Consiliului Raional Soroca

hqedinte al pedinler ,.,;,f,{B
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Nr.3lil5
din ll iunie2019
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