
 

REPUBLICA MOLDOVA                                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

  PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                                      ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

               

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№. 119  

din 22.04.2022  

 

Cu privire la modificarea și completarea anexei  

la dispoziția primarului nr. 43 din 23.02.2022 „Cu privire la  

aprobarea Planului anual de voluntariat în cadrul instituției  

gazdă – Primăria municipiului Bălți, pentru anul 2022” 

 

În conformitate cu art. 29, alin. (2) din Legea RM privind administrația publică locală nr. 

436 din 28.12.2006, Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010, Hotărârea Guvernului RM 

nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 

2010, Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 525 din 15.07.2014 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de certificare și a 

modelului Certificatului de instituție gazdă a activității de voluntariat, decizia Consiliului mun. 

Bălți nr. 1/16 din 23.02.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea activității de voluntariat în cadrul instituției gazdă – Primăria mun. Bălți, luând în 

considerare dispoziția primarului nr. 43 din 23.02.2022 cu privire la aprobarea Planului anual 

de voluntariat în cadrul instituției gazdă – Primăria municipiului Bălți, pentru anul 2022 și în 

scopul promovării activității de voluntariat în cadrul Primăriei municipiului Bălți și în teritoriul 

municipiului Bălți, - 

 

1. Se modifică și se completează anexa la dispoziția primarului nr. 43 din 23.02.2022, „Cu 

privire la aprobarea Planului anual de voluntariat în cadrul instituției gazdă – Primăria 

municipiului Bălți, pentru anul 2022”, prin adăugarea Obiectivului nr.5 conform anexei. 

2. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina secretarului Consiliului 

mun. Bălți, a dnei Serdiuc Irina.  

 

Primarul municipiului Bălți                                                                   Grigorișin Nicolai 

 



 

 

Nr. Obiective  Activități 

 

Termen 

de 

executare 

Responsabil Indicatori de 

rezultat 

5. Obiectivul 5 

Asigurarea 

vizibilității activității 

de voluntariat în 

cadrul Primăriei 

mun. Bălți și în 

teritoriul mun. Bălți, 

prin intermediul 

paginii-web, 

www.voluntarbalti.

md 

 

Activitatea 5.1 

Proiectarea 

structurii și 

conținutului 

paginii-web  

Aprilie-

mai  

Secția relații 

cu publicul a 

DMD și RP, 

voluntarii 

- Numărul de 

ședințe de 

proiectare; 

- Conținut pentru 

pagină pregătit. 

Activitatea 5.2 

Crearea 

paginii-web  

Aprilie-

mai  

Secția relații 

cu publicul a 

DMD și RP, 

voluntarii 

- Numărul de ore 

de voluntariat; 

- Numărul de 

voluntari implicați. 

Activitatea 5.3 

Lansarea 

paginii-web 

Mai - 

iunie   

Secția relații 

cu publicul a 

DMD și RP, 

voluntarii 

- Pagină-web 

funcțională 

Activitatea 5.3 

Gestionarea și 

actualizarea 

paginii-web  

Permanent Secția relații 

cu publicul a 

DMD și RP, 

voluntarii 

- Pagină-web 

actualizată 

permanent; 

- Numărul de 

informații/ acte 

plasate; 

- Numărul de 

voluntari implicați. 

Activitatea 5.3 

Evaluarea 

impactului și 

utilității 

paginii 

La finele 

anului 

Secția relații 

cu publicul a 

DMD și RP, 

voluntarii 

- Numărul de 

vizualizări; 

-  Numărul mediu 

de vizualizări per zi; 

- Numărul de 

comentarii/ mesaje/ 

interacțiuni cu 

pagina. 

Anexa 

la dispoziția primarului  

nr. 119 din 22.04.2022 
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