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                                                                                                                                                              Aprobat prin Hotărârea Colegiului Consultativ, 

                                                                                                                                                               constituit în mun. Bălți nr. 6/5 din 21.06.2022 

 

 

Șeful Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat,                                                                                                                                                                                                                                                      

Reprezentantul Guvernului în teritoriu,                                                                                                                                                                                                                                        

Președintele Colegiului Consultativ,  constituit în mun. Bălți            /semnat electronic/               Vladimir Rusu 

 

 

PLANUL DE ACTIVITATE 

al Colegiului Consultativ, constituit în mun. Bălți, semestrul II, a.2022 

Obiectivul nr.1: Asigurarea conlucrării eficiente a SPD, inclusiv în relațiile cu APL, în cadrul Colegiului Consultativ, constituit în mun. Bălți 

nr. 

d/o 

data  

ședinței 

agenda ședinței responsabil 

1. 26.07.2022 1. Cu privire la controlul de stat al respectării legislației privitor la securitatea și 

sănătatea muncii. 

 

2. Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural, realizat în a.2021, în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului RM nr.455 din 21.06.2017. 

 

3. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.6 din 21.06.2022. 

 

4. Diverse 

Serghei Strul, șef, Inspecția teritorială de 

Muncă Bălți 

 

Victoria Mileșco, șefă, Secția teritorială 

Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți 

pentru Agricultură. 

 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

 

2.  23.08.2022 1. Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni pentru semestrul I, a.2022 și procesul 

executării de casă al bugetelor prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în 

a.2022. 

 

2. Cu privire la inspectarea depozitelor de deșeuri municipale și controlul respectării 

Vasile Papeta, șef, Direcția Trezoreria 

Regională ,,Nord”. 

 

 

Ghenadie Ciumaș, șef, Direcția Inspecția 
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normelor de exploatare al acestora. 

 3. Cu privire la implementarea Sistemului informațional automatizat pentru 

gestionarea și eliberarea actelor permisive în cadrul Autorităților Publice. 

 

4. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.7 din 26.07.2022. 

 

5. Diverse. 

pentru Protecția mediului Bălți. 

Iurii Cojuhari, șef, Direcția Supraveghere 

Tehnică ,,Nord” a AST. 

 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

3. 27.09.2022 1. Cu privire la implementarea proiectului inițiat de către IGSU, cu susținerea 

partenerilor externi, privind construcția Dispeceratului pentru Situații de Urgență 

,,Nord”, pe teritoriul DRCS nr.2.  

 

2. Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni și al indicatorilor de performanță în I 

semestru al a.2022 de către DOFM Bălți. 

 

3. Cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală pe grupuri țintă, 

îmbunătățirea accesului la servicii medicale și farmaceutice de calitate. 

 

4. Cu privire la asigurarea procesului de calculare și achitare a 

dividentelor/defalcărilor la buget de către întreprinderile de stat, municipale și 

societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului. 

 

5. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an de studii. 

 

7. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.8 din 23.08.2022. 

 

8. Diverse. 

Vasile Iovdii, șeful DSE Bălți 

 

 

 

Ilie Chițac, șef, DOFM Bălți 

 

 

Nelea Rotaru, șefă, Agenția teritorială 

,,Nord” a CNAM 

 

Mariana Roman, șefă, Direcția Deservire 

Fisccală Bălți 

 

Veaceslav Chișlari, șef, Centrul de 

Sănătate Publică Bălți 

 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

4. 25.10.2022 1. Cu privire la declararea electronică a mărfurilor. Extinderea declarării electronice 

pentru toate regimurile vamale digitalizate.  

 

2. Cu privire la stabilirea și plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de 

muncă.  

 

3. Cu privire la procesul de eliberare al actelor permisive în domeniul protecției 

mediului înconjurător: autorizații de emisie al poluanților în atmosferă de la sursele 

fixe de poluare, de mediu, pentru folosința specială a apei, pentru tăieri în fondul 

Nicolae Mazanca, șeful Biroului Vamal 

,,Nord”  

 

Damian Rusu, șef, CTAS Bălți 

 

 

Valentina Guțu, șef-adj., Direcția Agenția 

de Mediu ,,Nord”. 
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forestier în teritoriul gestionat. 

 

4. Modalitatea de conlucrare cu subdiviziunile teritoriale ale MAI, precum și cu 

unitățile teritoriale administrative de nivelul I și II la asigurarea și restabilirea ordinei 

și securității publice. 

 

5. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.9 din 27.09.2022. 

 

6. Diverse. 

 

 

Sergiu Bejan, comandantul Regimentului 

unității militare 1003, Direcția Regională 

,,Nord” a IGC 

 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

5. 22.11.2022 1. Cu privire la controlul de stat al respectării legislației privind raporturile de muncă.  

 

2. Asigurarea monitorizării situației epidemiologice în teritoriul supravegheat, 

coordonarea acțiunilor în cazul apariției unor epizootii pentru prevenirea bolilor și 

combaterea acestora. 

 

3. Cu privire la implementarea sistemului de acordare a plăților directe per cap de 

animal conform HG nr.836 din 18.11.2020. 

 

4. Cu privire la măsurile întreprinse de către administrația Penitenciarului nr.11 din 

Bălți privind diminuarea adresărilor la CEDO. 

 

5. Cu privire la pregătirea către sezonul rece de iarnă 2022-2023. 

 

6. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.10 din 25.10.2022. 

 

7. Diverse. 

Serghei Strul, șef, Inspecția teritorială de 

Muncă Bălți 

 

Anatolie Rotaru, șef, DTSA Bălți 

 

 

Victoria Mileșco, șefă, Secția teritorială 

Bălți, AIPA 

 

Viorel Lungu, director –adj., Penitenciarul 

nr.11 Bălți 

 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

 

6. 27.12.2022 1. Cu privire la asigurarea căilor de acces pe teritoriul mun. Bălți pentru serviciile  

de urgență în timpul intervenției autospecialelor DRCS nr.2 la incendii sau în alte 

situații de urgență. 

 

2. Cu privire la activitatea Centrului Militar teritorial Bălți pe parcursul a.2022. 

 

3. Cu privire la intensificarea raziilor privitor la tăierile ilicite și braconajul pe 

teritoriul terenurilor administrate de I.C.C.C.,,Selecția”. 

 

Vasile Iovdii, șef, DSU Bălți 

 

 

 

Matei Savca, comandant, CMT Bălți 

 

Ghenadie Ciumaș, șef Direcție Inspecția 

pentru Protecția mediului Bălți. 
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4. Cu privire la asigurarea managementului migrației la nivel regional. 

 

 

5  Cu privire la aplicarea eficientă a procedurilor de vămuire simplificată și AEO. 

 

 

6. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.11 din 22.11.2022. 

 

7. Cu  privire la aprobarea Planului de activitate pentru sem. II, 2022 al Colegiului 

Consultativ, constituit în mun. Bălți. 

 

8. Diverse. 

 

 

Eduard Timciuc, șef-interimar, Secția 

Regională ,,Nord”Biroul Migrație și Azil  

 

Nicolae Mazanca, șeful Biroului Vamal 

,,Nord”  

 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

 

 

 

Ex.: Elena Covaliuc, șef-adjunct al OT Bălți al Cancelariei 

de Stat, responsabilă de mun. Bălți tel.: 0231/63421 
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