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_________________________________________________________________________________ 

Proces verbal nr. 1 

 

al şedinţei ordinare a Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți 

din 27 ianuarie  2021  ora 10:00 

 

locul desfăşurării – sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bălți. 

 

A prezidat: Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al 

Guvernului în teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți 

 

  Oxana Radu,  şef  adjunct al  Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de 

mun. Bălți 

                            

Au fost prezenţi:   

1. Valeriu  Cojocaru, șef, Inspectoratul de Poliție municipiul Bălți; 

2. Dumitru Puha, șef, Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți; 

3. Ghenadie Ciumaș, şef al Inspecției pentru protecția mediului Bălți; 

4. Vasilii Iovdii, șef interimar al Direcție  Situaţii Excepţionale Bălți;  

5. Damian Rusu, şef, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Bălți; 

6. Ilie Chiţac, șef Direcția teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bălți; 

7. Snejana Nitrean,  comandant, Centrul Militar teritorial Bălți; 

8. Vasile Papeta, șef, Trezoreria Regională Nord; 

9. Vasile Traista, șef, Direcția Statistică Bălți; 

10. Grigore Cugal, șef  Agenției Teritoriale Nord,  CNAM;  

11. Tudor Zagrabei, șef Inspectoratul de Stat pentru supravegherea tehnică ”INTEHAGRO” 

Bălți; 

12. Iurii Cojuhari, șef, Direcția  Supravegherea Tehnică  Nord  a Agenției pentru 

Supraveghere Tehnică; 

13. Ion Cerchez, șef, Serviciul Regional Nord al Biroului Migraţie şi Azil; 

14. Evghen Gorodenco, comandant, Unitatea militară 1003, Direcția Regională Nord, 

Inspectoratul General de  Carabineri;  

15.Vitalie Țurcanu, șef, Centrul multifuncțional, Agenția servicii publice;  
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16. Ana Godiac, consultant principal, Direcția relații funciare și bunuri imobile, Agenția 

Proprietății Publice  (la distanța); 

17. Valeri Berezovski, specialist principal, Agenția de Mediu Nord; 

18. Artur Andrieș, director adjunct, Penitenciar 11, Administrația Națională Penitenciarelor; 

19. Victoria Mileșco, șef, Secţia Teritorială de Intervenţii şi plăţi în Agricultură; 

20. Serghei Strul, șef,  Inspecția teritorială de Muncă Bălți;  

21. Veaceslav Cîșlari, șef, Centrul Sănătate Publică Bălți;  

22. Nelea Plămădeală, șef, Biroul de Probațiune Bălți;  

23. Ion Costraș,  inspector principal, Direcția teritorială Inspectare Financiară Bălți; 

24. Mariana Roman, șef Direcția deservire fiscală Nord; 

 

Au lipsit: 

1. Igor Tropoţel, şef, Biroul Vamal Nord  (deplasare de serviciu); 

 

Invitați: 

1. Tatiana Dubițcaia, viceprimarul municipiului Bălți; 

2. Alexandru Roșca, șef Secție politici educaționale și management, DÎTS municipiul Bălți; 

3. Efimia Cojoc, secretarul Consiliului local Sadovoe; 

4. Valeria Dascal, șef Cabinetului metodic preșcolar, elev și student, Centrul Medicilor de Familie 

municipiul  Bălți. 

                      

Prezenţi –  26         lipsesc – 1 ;           inclusiv:    motivat – 1    nemotivat –0 

 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți a deschis ședința și a salutat 

membrii Colegiului consultativ constituit în mun. Bălți și invitații.  A urat tuturor participanţilor la 

ședința Colegiului consultativ succese, activitatea productivă atât la etapa prezentării rapoartelor , cât 

şi la cea a discuţiilor şi argumentărilor. 

 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, a propus pentru ședința Colegiului Consultativ instituit în municipiul Bălți, următoarea  

ordinea de zi: 

 1. Cu privire la modificarea componenței Colegiului Consultativ constituit în municipiul Bălți. 

 

         Raportor: Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al  Cancelariei de Stat 

 

2. Cu privire la măsurile de sprijin acordate agenților economici din agricultură aferente 

Regulamentului de subvenționare 2017-2021. 

 

Raportor: Victoria Mileșco, șef, Secția Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură 

Bălți. 
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3. . Cu privire la colaborarea DITS municipiul Bălți cu Centrul  de Sănătate Publică, Centrele 

Medicilor de Familie,ANSA în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate de instituțiile de 

învățămînt, inclusiv în contextul epidemiologic COVID-19. 

 

Raportori: Alexandru Roșca, șef Secție politici educaționale și management, DÎTS 

municipiul Bălți; 

Veaceslav Cîșlari, șef, Centrul Sănătate publică Bălți; 

Dumitru Puha,șef, Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți; 

Valeria Dascal, șef, Cabinetului metodic preșcolar, elev și student, Centrul 

Medicilor de Familie municipiul Bălți. 

 

4. Diverse (dezbateri). În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea 

de zi pot fi incluse probleme apărute ulterior. 

Conducătorii SPD din municipiul Bălți. 

 

Au votat: pentru – 26                   contra – 0                      s-au abţinut – 0 

 

Regulamentul ședinței de astăzi este propus de 1 oră și 20 minute. 

Au votat: pentru – 26                   contra – 0                      s-au abţinut – 0 

 

S-au examinat: 

 

1. Cu privire la modificarea componenței Colegiului Consultativ constituit în municipiul Bălți. 

 

Raportor:Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat  

În conformitate de cadrul normativ și anume pct. 4 din nexa 3 
1  

la Hotărârea Guvernului nr. 

845/2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, este necesar să aprobăm component 

nominal  modificată a Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți, ținînd cont de ultemele 

remanieri de cadre care au avut loc pe interiorul SPD și anume: 

 
Numele, prenumele Instituţia 

1 Vitalie Nogali Șef, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

2 Oxana Radu Șef adjunct, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

3 Vasile Papeta  Direcţia Trezoreria Regională Nord 

4 Igor Tropoţel  Biroul Vamal „Nord” 

5 Valeriu Diacioc  Direcţia generală administrare fiscală Nord 

Mariana Roman  Direcția deservire fiscală Bălți 

6 Ludmila Magnet  Direcţia Teritorială Inspectare Financiară Bălţi 

7 Victoria Mileșco Secţia Teritorială de Intervenţii şi plăţi în Agricultură  

8 Tudor Zagrabei  Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” Bălţi 

9 Valentina Guțu  Agentia de Mediu Nord 

10 Ghenadie Ciumaş  Inspecția pentru protecția mediului Bălţi 

11 
Iurii Cojuhari  

Direcţia Supraveghere Tehnică „Nord” a Agenţiei pentru 

supraveghere Tehnică; 
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Reieşind din cele expuse, și ținând cont de informația prezentată de Oxana Radu, șef adjunct al 

Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, privind modificarea componenței Colegiului 

Consultativ constituit în mun. Bălți  

  

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435/2006 privind 

descentralizarea administrativă, pct. 4 și 5 din  anexa 3 
1 

la Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 cu 

privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și completările ulterioare,  și 

examinând propunerile înaintate, Colegiul consultativ constituit în municipiul Bălți                     

                                                    

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat, privind modificarea componenței Colegiului Consultativ constituit în 

mun. Bălți. 

2. Se aprobă componența Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți. (se anexează): 

3. Şefii Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. Bălți: 

3.1     să respecte cerințele Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

Colegiului Consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul 

al doilea; 

3.2  să asigure realizarea hotărârilor adoptate, în cadrul ședințelor Colegiului 

Consultativ; 

3.3 să asigure conlucrarea între SPD și APL privind prestarea serviciilor publice 

pentru populație la nivel înalt și în termeni legali; 

3.4 să contribuie la realizarea la nivel de subdiviziune a strategiilor, planurilor și 

obiectivelor adoptate la nivel național;         

12 Ilie Chiţac  Direcţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă mun. Bălţi. 

13 Serghei Strul  Inspecția Teritorială de Muncă Bălți 

14 Valeriu  Cojocaru  Inspectoratul de Poliţie al mun. Bălţi 

15 Vasilii Iovdii  Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Bălţi 

16 Ion Cerchez  Secţia Regională Nord a Biroului Migraţie şi Azil 

17 Vitalie Pascari  Direcția regională Nord, Inspectoratul general de Carabineri 

Gorodenco Evghen  Unitatea militară 1003 

18 Snejana Nitrean  Centrul militar teritorial Bălţi 

19 Nelea Plămădeala  Biroul de Probaţiune Bălţi 

20 Vasile Traista  Centrul Regional pentru Statistică Nord  

21 Dumitru Puha  Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor Bălți 

22 Damian Rusu  Casa Teritorială Asigurări Sociale Bălţi 

23 
Grigore Cugal  

Agenţia Teritorială Nord al Companiei Naţională de Asigurări în 

Medicină  

24 Vitalie Țurcanu  Centru Multifuncțional, Agenția Servicii Publice 

25 Veceslav Cîşlari  Centrul de Sănătate Publică mun. Bălţi 

26 
Ana Godiac  

Direcția relații funciare și bunuri imobile, Agenția proprietății 

publice 

27 Valerii Starii   Penitenciar 11, Administrația Națională Penitenciarelor, MJ 
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3.5 să contribuie la colaborarea instituțiilor publice sau subdiviziunilor teritoriale ale 

acestora, în care ministerele sau alte autorități administrative centrale au calitate 

de fondator, cu autoritățile publice locale. 

     4.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate din 

mun. Bălți, precum și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina web a 

Primăriei municipiului Bălți.     

     5. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina, şef adjunct al Oficiului 

teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de mun. Bălți, dnei Oxana Radu. 

 
Au votat: pentru – 26                 contra – 0                     s-au abţinut – 0 

 

2. Cu privire la măsurile de sprijin acordate agenților economici din agricultură aferente 

Regulamentului de subvenționare 2017-2021. 

 

Raportor: Victoria Mileșco, șef, Secția Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură 

Bălți. 

 

 (raportul se anexează) 

 

 Au luat cuvîntul: 

Grigore Cugal, Agenţia Teritorială Nord al Companiei Naţională de Asigurări în Medicină: 

subvențiile sunt acordate numai pentru procurarea tehnicii noi? 

Victoria Mileșco, șef, Secția Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți: Da. De 

mâna a doua nu se admite. 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ: APL pot accesa fonduri prin subvenționare? 

Victoria Mileșco, șef, Secția Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți: la masura 1 

pot aplica,unde grant este de 80% și APL achită 20%. 

Oxana Radu, șef adjunct, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: cîți beneficiari au depus 

actele pentru a beneficia de subvenționare? 

Victoria Mileșco, șef, Secția Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți: 9 materiale 

au fost depuse și 9 au fost recepționate și acceptate pentru subvenționare. 

Oxana Radu, șef adjunct, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: cum contracarați fals în 

acte admis de potențiali beneficiari de subvenționare? 

Victoria Mileșco, șef, Secția Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți: Răspunderea 

pentru corectetudenea  actelor depuse  poartă beneficiarul și autoritățile care eliberează actele. Să 

depistează fals de acte de Serviciu antifraudă din cadrul AIPA. Monitorizarea valorificării corecte a 

subvențiilor se efectuează  de către Direcția verificare pe teren  din cadrul AIPA. 

 

Reieşind din cele expuse, și ținînd cont de informația prezentată de Victoria Mileșco, șef Secția 

Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți privind măsurile de sprijin acordate agenților 

economici din agricultură aferente Regulamentului de subvenționare 2017-2021 și anume subvențiilor 

în avans pentru proiectele start-up stabilite în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și 

procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.507/2018, inclusiv 
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subvențiilor în avans pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în 

mediul rural stabilite în conformitate cu Regulamentul privind acordarea  subvențiilor pentru 

îmbunătățirea  nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a 

agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476/2019. 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435/2006 privind 

descentralizarea administrativă, anexa 3 
1  

la Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 cu privire la oficiile 

teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și completările ulterioare și examinând propunerile 

înaintate, Colegiul consultativ constituit în municipiul Bălți 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de Victoria Mileșco, șef Secția Teritorială de 

Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți privind măsurile de sprijin acordate agenților economici 

din agricultură aferente Regulamentului de subvenționare 2017-2021 și anume subvențiilor în 

avans pentru proiectele start-up stabilite în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și 

procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.507/2018, 

inclusiv subvențiilor în avans pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și 

de muncă în mediul rural stabilite în conformitate cu Regulamentul privind acordarea  

subvențiilor pentru îmbunătățirea  nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul 

național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.476/2019. 

2. Secția Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți va:  

2.1  examina cererile de acordare a subvențiilor, însoțite de documentele necesare, 

depuse de către solicitanţi, precum şi va stabili eligibilitatea acestora de a 

beneficia de sprijin financiar din partea statului; 

2.2  verifica investiția realizată pentru care se solicită subvenția, identificarea și 

verificarea vizuală; 

2.3 efectua verificarea pe teren ale obiectelor investițiilor pentru a stabili 

eligibilitatea acestora; 

2.4  monitoriza respectarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a 

subvenţiilor și altor forme de susținere financiară de către beneficiari după 

efectuarea plăţilor; 

2.5  întreprinde măsuri privind recuperarea subvențiilor la bugetul de stat; 

2.6 organiza activități de informare despre procedurile de subvenționare, inclusiv 

prin acordarea consultărilor. 

3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate 

din mun. Bălți, precum și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina web a 

Primăriei municipiului Bălți și  (după caz) în presa locală.     

4.  Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina, şef adjunct al 

Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de municipiul Bălți, dnei Oxana 

Radu. 

 

Au votat: pentru –26      contra – 0        s-au abţinut – 0 
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3. . Cu privire la colaborarea DITS municipiul Bălți cu Centrul  de Sănătate Publică, Centrele 

Medicilor de Familie,ANSA în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate de instituțiile de 

învățămînt, inclusiv în contextul epidemiologic COVID-19. 

 

Raportori: Alexandru Roșca, șef Secție politici educaționale și management, DÎTS 

municipiul Bălți; 

Veaceslav Cîșlari, șef, Centrul Sănătate publică Bălți; 

Dumitru Puha,șef, Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți; 

Valeria Dascal, șef, Cabinetului metodic preșcolar, elev și student, Centrul 

Medicilor de Familie municipiul Bălți. 

 (rapoarte se anexează) 

 

Au luat cuvântul: 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ: care este situația în privința pregătirii pentru vaccinarea 

contra COVID-19? 

Valeria Dascal, șef, Cabinetului metodic preșcolar, elev și student, Centrul Medicilor de 

Familie municipiul Bălți: au fost desfășurate 2 seminare cu cadre medicale privind instruirea lor la 

aplicarea vaccinului contra COVID – 19. De facto personal medical este pregătit, dar nu se știe cînd se 

va începe campania de vaccinare, din motivul lipsei vaccinei. 

Grigore Cugal, șef  Agenției Teritoriale Nord, CNAM: cum vedeți necesitatea includerii în 

componența a ANSA unității de medic igienist? 

Dumitru Puha,șef, Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți: socot că ar fi bine 

venit. 

Mariana Roman, Direcția deservire fiscală Bălți: prelevarea probelor la COVID - 19 se 

efectuează tradiv. Se motivează că este lipsa de personal medical și este format careva rînd? 

Veaceslav Cîșlari, șef, Centrul Sănătate publică Bălți: CSP Bălți zilnic prelucrează 300-350 de 

teste. Putem se facem pîlă la 500 de teste zilnic. De prelevarea probelor răspunde  Centrul Medicilor de 

Familie Bălți. 

Oxana Radu, șef adjunct, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: potrivit raportului 

prezentat de Direcția Teritorială Siguranța Alimentelor Bălți, sunt 20 de blocuri alimentare funcționale 

din 24, care ar fi motivul? 

    Tatiana Dubițcaia, viceprimarul municipiului Bălți: din motivul numărului mic de copii în 

gimnaziile  s. Sadovoe, nr. 2, nr. 4 și nr. 6 blocurile alimentare necesită investiți mari. Ținînd nou 

formulă de finanțare întrodusă în instituțiile de învățămînt,la moment nu este posibil financiar de 

reparat aceste blocuri. Dar copii sunt alimentați zilnic conform normelor stabilite de căte Î.M: 

”Aprovizionare”. Am o rugăminte că reprezentantul Direcția Teritorială Siguranța Alimentelor Bălți 

privind indicarea instituțiilor concrete unde au fost depistate iregularități, cu scopul de a întreprinde 

măsuri la înlăturarea lor. Mai mult ca atît, APL Municipiului Bălți anual investește în dotare tehnică a 

instituților de învățămînt în scop de acrea condiții satisfăcătoare atît pentru elevi, cît și personal 

didactic și tehnic. 
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Reieşind din cele expuse, și ținînd cont de informațiilor prezentate de Alexandru Roșca, șef 

Secție politici educaționale și management, DÎTS municipiul Bălți; Veaceslav Cîșlari, șef Centrul 

Sănătate publică Bălți; Dumitru Puha, șef Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți; 

Valeria Dascal, șef Cabinetului metodic preșcolar, elev și student, Centrul Medicilor de Familie 

municipiul Bălți privind colaborarea DITS municipiul Bălți cu Centrul de Sănătate Publică, Centrele 

Medicilor de Familie, ANSA în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate de instituțiile de învățămînt, 

inclusiv în contextul epidemiologic COVID-19. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435/2006 privind 

descentralizarea administrativă, anexa 3 
1  

la Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 cu privire la oficiile 

teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și completările ulterioare și examinând propunerile 

înaintate, Colegiul consultativ constituit în municipiul Bălți 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1.Se ia act de informațiile prezentate de Alexandru Roșca, șef Secție politici educaționale și 

management, DÎTS municipiul Bălți; Veaceslav Cîșlari, șef Centrul Sănătate publică Bălți; 

Dumitru Puha, șef Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți; Valeria Dascal, șef 

Cabinetului metodic preșcolar, elev și student, Centrul Medicilor de Familie municipiul Bălți 

privind colaborarea DITS municipiul Bălți cu Centrul de Sănătate Publică, Centrele Medicilor de 

Familie, ANSA în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate de instituțiile de învățământ, inclusiv 

în contextul epidemiologic COVID-19. 

2.Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți va:  

2.1.emite prescripții și să aplice sancțiuni în temeiul procesului-verbal de control, conform 

prevederilor Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător; 

2.2.solicita retragerea actului permisiv de către autoritățile administrației publice 

competente, a autorizației de activitate pentru neexecutarea prescripțiilor privind înlăturarea 

încălcărilor actelor normative stabilite în urma controalelor repetate;  

2.3.preleva probe pentru investigațiile de laborator. 

3. Centrul Sănătate publică Bălți va: 

3.1.efectua controlul asupra respectării legislaţiei sanitare, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător; 

3.2.efectua analiza planificării şi integrării serviciilor şi resurselor în sănătate; 

3.3.menţine şi gestiona baza naţională de date statistice în sănătate; 

4. Centrul Medicilor de Familie municipiul Bălți va 

4.1. desfăşura activităţi privind instruirea sanitaro-igienică a populaţiei, promovarea 

modului sănătos de viaţă, educaţia sexuală, planificarea familiei, educaţia copilului sănătos etc.; 

4.2. acorda asistenţa medico-profilactică şi consultative privind imunizarea, alimentaţia 

sănătoasă, educaţia igienică a copiilor, profilaxia şi depistarea precoce a patologiilor la copii, 

investigarea medicală a copiilor pentru admiterea, inclusiv la începutul anului şcolar, în 

instituţiile preşcolare şi preuniversitare, asigurarea sănătăţii reproducerii, planificarea familiei, 

asigurarea gravidităţii fără risc, contracepţie, etică, psihologie;   

lex:LPLP20120608131
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4.3.identifica persoane din grupurile de risc, organizează şi desfăşoară activităţi de 

profilaxie în vederea depistării factorilor de risc, precum şi identificării formelor precoce şi 

tardive ale maladiilor, inclusiv social-condiţionate şi sănătatea reproducerii; 

4.4.realiza examenele medicale profilactice anuale, inclusiv la angajare şi periodice, 

înmatriculare în instituţiile de învățământ, alte examene profilactice, ce ţin de competenţa 

medicului de familie, în conformitate cu prevederile actelor normative; 

4.5.asigura realizarea programelor de imunoprofilaxie a populaţiei; 

4.6.efectua examinările medicale profilactice de bilanţ a copiilor conform actelor 

normative; 

5.  Autorităţile administraţiei publice locale vor: 

5.1. asigura implementarea şi îndeplinirea planurilor de învăţământ, programelor de studii, 

metodologiilor didactice şi de alternativă, va coordona activitatea instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particulare din municipiu; 

5.2. întreprinde măsuri pentru cunoaşterea  şi respectarea de către personal a normelor de 

protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor, și inclusiv de ocrotire a vieţii şi sănătăţii 

copiilor; 

6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate din 

mun. Bălți și Autorităților Publice Locale, precum și se aduce la cunoștință  publică prin 

publicarea pe pagina web a Primăriei municipiului Bălți și  (după caz) în presa locală.     

7. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina, şef adjunct al Oficiului 

teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de municipiul Bălți, dnei Oxana Radu. 

 

 

Au votat: pentru –26      contra – 0        s-au abţinut – 0 

 

 

4. Diverse (dezbateri). În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea 

de zi pot fi incluse probleme apărute ulterior. 

 

Raportori:  Conducătorii SPD din municipiul Bălți. 

 

Vasilii Iovdii, Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Bălţi:  în ulteme zile s-au produs cîteva 

incendii în urma deflagrației de gaze natural și a buteliilor de gaz de tip propan butan.  Primul caz în 

care a avut de suferit o femeie în vârstă de 65 de ani, s-a produs într-o locuință din satul Risipeni, 

raionul Fălești. Potrivit primelor informații din cauza unei scurgeri de gaze de la o butelie de tip 

propan butan, femeia s-a ales cu arsuri de gradul I, II și III pe suprafața corpului, fiind ulterior 

transportată la spitalul raional pentru ulterioare îngrijiri medicale. Circumstanțele cazului urmează a fi 

investigate. Al doilea caz s-aprodus în seara zilei 26 ianuarie angajații IGSU din nordul țării au fost 

alertați pentru a interveni la lichidarea consecințelor unei explozii produse într-o casă de locuit orașul 

Sângerei. Potrivit informației în urma deflagrației două persoane au fost prinse sub dărâmături. În timp 

operativ angajații IGSU au efectuat lucrări de deblocare reușind să salveze două persoane, un bărbat și 

o femeie în stare conștientă și o peresoana fără semen de viață. Ambele persoane au fost preluate de 

echipele medicale la spitalul raional pentru ulterioare îngrijiri. Circumstanțele cazului urmează a fi 

stabilite.  

În acest context IGSU atenționează oamenii să fie responsabili și atenți atunci când exploatează 

aparate conectate la gaze naturale și să verifice instalațiile periodic. Mai mult utilizarea buteliilor de tip 
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propan butan în locuințe este periculoasă, în special în cazul racordării incorecte a furtunului cu 

instalația, sau a defecțiunii aragazului.  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă 

monitorizarea situațiilor în urma deflagrațiilor de gaze naturale și/sau a buteliilor de gaz de tip propan 

butan.  

Dumitru Puha, Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor Bălți: a prezentat informația 

privind acțiunile întreprinse în prevenirea și combaterea riscurilor de infecțiecuvirusul COVID -19 de 

către  DTSA Bălți pentru perioada 01-26.01.2021 (se anexează) 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ: a venit cu cuvînte de mulțumire în adresa Inspecției 

pentru protecția mediului Bălți și Inspectoratului de Poliție municipiului Bălți în contextul soluționării 

adresărilor din partea conducerii Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp ”Selecția” privind 

întreprinderea unor măsuri în vederea verificării și constatării legalității tunderilor vegetației în fondul 

forestier (copacilor de stejar) pe partea stângă și dreaptă a drumului de centură Bălți (teritoriu satului 

Corlăteni), precum și volumului recoltat a masei lemnoase obținut prin tăieri de produse principale.  

 Și al doilea subiect, ceea ce tine de zona de protecție a bazinului acvatic Ivanesco, pe  care sunt 

depozitate deșeuri, vin cu solicitarea către Înspectoratul de Poliție municipiului Bălți, Inspecția pentru 

protecția mediului Bălți și Direcția regională Nord (Inspectoratul general de Carabineri),  subiectul să 

fie luat la control.  

Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: a relatat privind 

prezentarea informațiilor/rapoartelor pentru activitatea SPD pe anul 2020, conform pct. 3.7 din 

Hotărîrea Colegiului Consultativ  nr. 07/04 din 09.12.2020  și necesitate prezentării rapoartelor  

semestriale/anuale pentru anul 2021.  

 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ: a declarat ședința închisă și a mulțumit membrii 

Colegiului Consultativ constituit în municipiul Bălți, participanții la ședințele Colegiului, pentru 

participarea. 

 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al Oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                            Vitalie NOGALI 
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Anexa la  

Hotărîrea Colegiului Consultativ constituit  

în municipiul Bălți nr. 01/01 din 27.01.2020 

 

Componenţa Colegiului Consultativ constituit în municipiul Bălți 
 

 
Numele, prenumele Instituţia Notă 

1 Vitalie Nogali Șef, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat  
2 Oxana Radu Șef adjunct, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat  
3 Vasile Papeta  Direcţia Trezoreria Regională Nord  

4 Igor Tropoţel  Biroul Vamal „Nord”  

5 Valeriu Diacioc  Direcţia generală administrare fiscală Nord  

Roman Mariana  Direcția deservire fiscală Bălți  

6 Ludmila Magnet  Direcţia Teritorială Inspectare Financiară Bălţi  

7 Victoria Mileșco Secţia Teritorială de Intervenţii şi plăţi în Agricultură   

8 Tudor Zagrabei  Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică 

„Intehagro” Bălţi 
 

9 Valentina Guțu  Agentia de Mediu Nord  

10 Ghenadie Ciumaş  Inspecția pentru protecția mediului Bălţi  

11 Iurii Cojuhari  Direcţia Supraveghere Tehnică „Nord” a Agenţiei pentru 

supraveghere Tehnică; 
 

12 Ilie Chiţac  Direcţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă mun. Bălţi.  

13 Serghei Strul  Inspecția Teritorială de Muncă 

Bălți 
 

14 Valeriu  Cojocaru  Inspectoratul de Poliţie al mun. Bălţi  

15 Vasilii Iovdii  Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Bălţi  

16 Ion Cerchez  Secţia Regională Nord a Biroului Migraţie şi Azil  

17 Vitalie Pascari  Direcția regională Nord, Inspectoratul general de Carabineri  

Gorodenco Evghen  Unitatea militară 1003  

18 Snejana Nitrean  Centrul militar teritorial Bălţi  

19 Nelea Plămădeala  Biroul de Probaţiune Bălţi  

20 Vasile Traista  Centrul Regional pentru Statistică Nord   

21 Dumitru Puha  Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor Bălți  

22 Damian Rusu  Casa Teritorială Asigurări Sociale Bălţi  

23 Grigore Cugal  Agenţia Teritorială Nord al Companiei Naţională de 

Asigurări în Medicină  
 

24 Vitalie Țurcanu  Centru Multifuncțional, Agenția Servicii Publice  

25 Veceslav Cîşlari  Centrul de Sănătate Publică mun. Bălţi  

26 Ana Godiac  Direcția relații funciare și bunuri imobile, Agenția 

proprietății publice 

 

27 Valerii Starii   Penitenciar 11, Administrația Națională Penitenciarelor, MJ  



12 

 

 

 


		2021-01-28T14:01:01+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




