
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a municipiului Bălţi 

DISPOZIŢIA nr. 1 din 25.02.2022 » 

în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de 

asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea 

stării de urgenţă, pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, dispoziţiile 

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Comisia pentru Situaţii 

Excepţionale a municipiului Bălţi, 

DISPUNE: 

1. Se ia act de Dispoziţia nr. 1 din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale 

a Republicii Moldova. 

2. Se permite plasarea persoanelor străine refugiate din Ucraina pe teritoriul 

municipiului Bălţi în următoarele condiţii: 

2.1. întreprinderea Municipală „Hotelul „BĂLŢI" va plasa persoanele străine 

refugiate din Ucraina în mod gratuit în hotelul „BĂLŢI" din str. M. Sadoveanu, 1 cu 

asigurarea a 80 locuri de cazare. 

2.2. Direcţia generală asistenţă socială şi protecţia familiei a Primăriei municipiului 

Bălţi va asigura plasarea persoanelor străine refugiate din Ucraina în mod gratuit în 

Centrul de criză familială „Sotis" din str. Şevcenco, 23a cu asigurarea a 8 locuri de 

cazare. 

2.3. Instituţiile de învăţământ vor plasa persoanele străine refugiate din Ucraina în 

mod gratuit în următoarele obiective de cazare: 

Căminul Colegiului de Muzică Bălţi din str. C. Porumbescu, 18 cu asigurarea a 80 

locuri de cazare pe perioada pragului de alertă „cod roşu" în sănătate publică instituit în 

baza hotărârii Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi; 

Căminul Şcolii Profesionale nr. 4 din str. I. Franco, 7 cu asigurarea a 25 locuri de 

cazare; 

Căminul Colegiului Tehnic Feroviar Bălţi din str. Decebal, 101 cu asigurarea a 20 

locuri de cazare; 

Căminul Colegiului Şcolii Profesionale nr. 5 din str. I. Franco, 9 cu asigurarea a 20 

locuri de cazare; 

Căminul Universităţii de Stat „Alecu Russo" din Bălţi din str. Puşkin, 38 cu 

asigurarea a 170 locuri de cazare; 

Căminul Colegiului de Medicină Bălţi din str. Decebal, 121 cu asigurarea a 10 locuri 

de cazare; 

Căminul Colegiului de Medicină Bălţi din str. Bulgară, 170 cu asigurarea a 10 locuri 

de cazare; 

Căminul Colegiului de Industrie Uşoară din str. I. Franco, 7 cu asigurarea a 30 locuri 

de cazare; 

Căminul Colegiului Şcolii Profesionale nr. 1 din str. I. Franco, 9 cu asigurarea a 30 

locuri de cazare; 

Căminul Colegiului Şcolii Profesionale nr. 3 din str. Victoriei, 62A cu asigurarea a 20 

locuri de cazare; 

Căminul IP „Colegiul Politehnic" din str. L Franco, 7b cu asigurarea a 30 locuri de 

cazare. 



3. întreprinderea Municipală „Hotelul „BĂLŢI", Centrul de criză familială „Sotis", 

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă", Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea 

Alimentelor, Şcoala Profesională nr. 1 şi Şcoala Profesională nr. 4 vor asigura 

alimentarea gratuită de 3 ori pe zi a persoanelor străine refugiate din Ucraina. 

4. Cheltuielile pentru cazarea şi alimentarea persoanelor străine refugiate din Ucraina 

indicate în pct. 2.1 şi pct. 2.2 vor fi acoperite din fondul de rezervă al Primăriei 

municipiului Bălţi. 

5. Cheltuielile pentru cazarea şi alimentarea persoanelor străine refugiate din Ucraina 

indicate în pct. 2.3 vor fi acoperite din contul surselor financiare alocate în conformitate 

cu actele emise de autorităţile publice centrale. 

6. Direcţia generală asistenţă socială şi protecţia familiei a Primăriei municipiului 

Bălţi va desemna asistenţii sociali comunitari şi lucrătorii sociali, pentru a oferi servicii 

de asistenţă umanitară pentru refugiaţi. 

7. IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi", IMSP „Spitalul Clinic 

Bălţi" şi Serviciul Medical de Urgenţă Prespitalicească Bălţi vor asigura, în caz de 

necesitate, asistenţă medicală gratuită persoanelor străine refugiate din Ucraina. 

8. Cheltuielile pentru acordarea asistenţei medicale indicate în pct. 7 vor fi acoperite 

din contul surselor financiare alocate în conformitate cu actele emise de autorităţile 

publice centrale. 

9. Primăria mun. Bălţi va asigura funcţionarea liniei telefonice pe problemele 

persoanelor străine refugiate (Linia fierbinte 069615982). 

10. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a municipiului Bălţi sunt 

obligatorii şi executorii pentru conducătorii subdiviziunilor teritoriale ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai agenţilor 

economici, ai instituţiilor publice/private, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate 

pe teritoriul municipiului Bălţi. 

11. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 

oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 

Primar al municipiului Bălţi, 

Preşedinte al Comisiei Nicolai Grigorişin 


