
 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ мун.  БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 171  

                                         din 06.06.2022  

                                                                                                                                                                                                      

 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  

Campionatului RM la caiac-canoe între 

seniori și maeștri” 

 

În conformitate cu art. 29 al.(2), al Legii privind administraţia publică locală 

nr. 436 din 28.12.2006, Hotărârea nr. 6 din 15 aprilie 2022 a Comisiei naţionale 

extraordinare de sănătate publică,  demersul Federației de kayak canoe din RM nr.            

03-15/3178 din 16.05.2022 și în scopul promovării sportului în rândul populației, -  

 

1. Se desfășoară în mun. Bălți în perioada 01-03 iulie 2022 Campionatul RM 

la caiac-canoe între seniori și maeștri, pe teritoriul canalului de caiac-canoe al 

Școlii Sportive Specializate pentru Copii și Juniori de Rezerv Olimpic de probe pe 

apă. 

 

2. Școala Sportivă Specializată pentru Copii și Juniori de Rezerv Olimpic de 

probe pe apă să asigure: 

- desfășurarea Campionatului RM la caiac-canoe între seniori și maeștri; 

- amenajarea canalului de caiac-canoe și a teritoriului adiacent al acestuia; 

- prezența cadrelor medicale (medic și asistent medical) pe durata desfășurării 

competiției sportive; 

 

3. ÎM ”Direcția reparații construcții drumuri Bălți” (dl S. Juraveț) să asigure:  

- 4 unități de cabine ecologice (BIO WC) pentru participanți pe durata 

desfășurării competiției; 

- 3 unități de tomberoane de gunoi pentru participanți pe durata desfășurării 

competiției; 
 

4. Direcția Cultură (dl A. Ouș) să asigure aparatajul de sonorizare și un 

prezentator pe durata desfășurării competiției în regiunea cabinei de arbitraj. 

5. Se recomandă Inspectoratului de poliție Bălți (dl I. Volontir),  Direcției 

Regionale ”Nord” al Inspectoratului Național de Securitate Publică (dl                    

I. Vrînceanu), Direcției Regionale ”Nord” a Inspectoratului General de Carabinieri  

(dl V. Pascari): 

- să asigure ordinea publică și siguranța participanților pe durata desfășurării 

competiției; 

 



6. Secția – serviciul de presă: 

- să asigure informarea populației mun. Bălți cu privire la desfășurarea 

competiției sportive; 

 

7. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii  se pune în sarcina dnei 

Dubițkaia T., viceprimarul mun. Bălți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarul mun. Bălţi                                                                            N. Grigorișin  
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