
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
 
   

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 191  

din 15.06.2022  

 

 

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea  

activităților dedicate Zilei Mondiale a Refugiatului 

 

În conformitate cu art. 29, alin. (1) lit. j), r), alin. (2) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 

privind administrația publică locală, Legea RM nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la 

organizațiile necomerciale, Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica 

Moldova, solicitarea organizatorilor UNHCR (Înaltul Comisariat pentru Refugiați) în 

Moldova, înregistrată la Primăria mun. Bălți cu nr. 03-18/3535 din 02.06.2022, privind 

Forumul de coordonare pentru reprezentanții societății civile, autorităților publice locale și ai 

organizațiilor internaționale ce acordă asistență în procesul de soluționare a crizei refugiaților 

în Moldova, luând în calcul rezultatele Forumului menționat și discuțiile ulterioare ale 

participanților, în scopul organizării activităților cu prilejul Zilei Mondiale a Refugiatului, 

marcată la 20 iunie, - 

 

1. Se organizează și se desfășoară Ziua Mondială a Refugiatului, la data de 19.06.2022, 

în scuarul Taras Șevcenco, în intervalul orar 16.00 – 20.00. 

2. Se aprobă Planul de activități organizate și desfășurate cu prilejul Zilei Mondiale a 

Refugiatului, conform anexei. 

3. Se pune în sarcina: 

3.1. Direcției generale asistență socială, sănătate și protecția familiei, Direcției relații cu 

publicul și Direcției cultură, să asigure organizarea și desfășurarea activităților 

conform planului anexat; 

3.2. Direcției gospodărie comunală să asigure conectarea la energie electrică pentru 

derularea activităților și curățarea teritoriului după desfășurarea evenimentului; 

3.3. Direcției cultură, să asigure fundalul sonor pe parcursul evenimentului și suport 

logistic; 

3.4. Secției Serviciul presă (Șcerban A.), să asigure mediatizarea evenimentului pe pagina-

web oficială a primăriei și în mass-media locală. 

4. Se recomandă Inspectoratului de Poliție Bălți și Direcției Regionale Nord al IGC să 

asigure menținerea ordinii publice și securitatea participanților, pe durata activităților 

desfășurate. 



 

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina viceprimarului mun. 

Bălți, Dubițkaia Tatiana și a secretarului Consiliului municipal Bălți Serdiuc Irina. 

 

   

 

 

 

Primarul municipiului Bălţi                                                            Grigorișin Nicolai 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă  

la dispoziția primarului  

Nr. 191 din 15.06.2022  

 

Planul de activități organizate cu prilejul Zilei Mondiale a Refugiatului 

Locul desfășurării activităților – scuarul Taras Șevcenco, mun. Bălți, str. Puskin/ 

Independenței, (Comunitatea ucrainenilor din Moldova „Zapovit - Moștenire”); 

Timpul desfășurării activităților – duminică, 19.06.2022, interval orar 16.00 – 20.00. 

Nr. 

d/o 

Activități/ acțiuni  Responsabili/ organizatori/ parteneri 

1 Mobilizarea  refugiaților ucraineni și a 

voluntarilor, pentru organizare/ 

participare la activități. 

Primăria mun. Bălți, Direcția generală asistență 

socială, sănătate și protecția familiei; AO 

„AFINA” (Grădinaru Renata); AO „Altair-Z” 

(Graur Cecelia). 

2 Desfășurarea masterclassurilor: 

- Păpuși lucrate manual; 

- Desene pe tricouri; 

- Picturi cu vopsea henna pe piele. 

Irina Makarova (pictor și pedagog, refugiat din 

Ucraina, amplasată în CPT „Meridian”); 

AO Uniunea pentru echitate și sănătate (Iațco 

Ala), UNHCR. 

3 Familiarizarea celor prezenți cu bucătăria 

ucrainească  (borș ucrainesc, cartofi și 

uzvar). 

AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. 

Bălţi” (Puga Tatiana). 

 

4 Distribuirea baloanelor și vatei dulci 

pentru copii. 

AO „Здоровый город” (Budulai Mișkoi) 

5 Promovarea artei și culturii ucrainene: 

Expoziție tematică a fotografilor refugiați 

din Ucraina și divertisment. 

UNHCR; AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri 

din mun. Bălţi”; Direcția cultură. 

6 Informarea publicului larg despre 

desfășurarea evenimentului: 

- Distribuirea materialelor de informare 

online și fizice; 

- Difuzarea unui anunț audio în locuri 

publice; 

- Mediatizare prin mass-media locală. 

Primăria mun. Bălți, Secția serviciul presă; 

Direcția cultură; mass-media locală; AO „Altair-

Z” (Graur Cecelia); UNHCR; Emergency ONG 

Onlus. 

7 Târgul serviciilor oferite pentru refugiații 

din Ucraina, pe teritoriul municipiului. 

Primăria mun. Bălți; AO „AFINA”; Emergency 

ONG Onlus; AO Uniunea pentru echitate și 

sănătate (Iațco Ala), AO „Asociaţia Femeilor de 

Afaceri din mun. Bălţi”; UNHCR și alte ON. 

 

8 

Stabilirea clădirii, inițierea concursului de 

pictură murală și executarea lucrărilor 

până la 31 august 2022.  

Primăria mun. Bălți; UNHCR. 
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