
 

                                                                                                          

 
REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                            ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

               

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 287  

  от 30.09.2022   

   

 
Об организации и проведении в муниципии Бэлць 

Международного Дня пожилых людей - 1 октября 

 

 В соответствии с п. h), п. r), ч. (1), ч. (2) ст. 29 Закона РМ «О местном публичном 

управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., и в целях содействия комплексным мерам и 

полному участию пожилых людей в мероприятиях, посвященных Международному Дню 

пожилых людей - 1 октября 2022 г., - 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению Международного Дня 

пожилых людей  - 1 октября 2022 г. (приложение № 1). 

2. Управлениям и отделам примэрии, публичным учреждениям социальной сферы в 

сотрудничестве с неправительственными организациями обеспечить выполнение 

мероприятий, посвящённых Международному Дню пожилых людей - 1 октября 

2022 г. 

3. Отделу пресс-службы, обеспечить публикацию данного распоряжения на 

официальном сайте примэрии мун. Бэлць www.balti.md. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на секретаря Совета 

муниципия Бэлць, г-жу Ирину Сердюк. 

 

 

 

 

 

Примар мун. Бэлць                                                               ГРИГОРИШИН Николай  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к распоряжению примара  

   № 287  от 30.09.2022  

 

Programul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea  

Zilei Internaționale a persoanelor în etate – 1 octombrie 2022 

 

№ 

d/o 

Acțiuni Termenul 

executării 

Responsabili 

 

Locația 

 

1 2 3 4 

 

5 

 

 

1 

Prestarea serviciilor primare și 

specializate a persoanelor în etate de 

către Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu. 

permanent DGASPF, 

Serviciul de 

îngrijire socială la 

domiciliu 

 

Primăria mun. Bălți 

DGASSPF 

 

 

2 

Acordarea  ajutorului social și/sau 

ajutor pentru perioada rece a anului 

persoanelor social-vulnerabile din 

contul bugetului de stat în urma 

examinării cererilor depuse de persoane 

în adresa DGASSPF. 

 

permanent DGASSPF, 

SASC 

Primăria mun. Bălți 

DGASSPF,  

Ghișeul Unic 

 

 

 

3 

Promovarea Mecanismului de acordare 

a ajutorului bănesc pentru perioada rece 

a anului 2022-2023 pentru categoriile 

social-vulnerabile a populaţiei din 

contul mijloacelor bugetului municipal. 

octombrie-

noiembrie 

2022 

Primăria mun. 

Bălți 

DGFE, DGASPF 

 

Primăria mun. Bălți 

DGASSPF 

 

 

 

4 

Întreprinderea măsurilor suplimentare 

pentru îmbunătățirea ajutorului de 

protezare (asigurarea cu cărucioare, 

bastoane și alte articole protetico-

ortopedice) acordate persoanelor cu 

dizabilități  locomotorii din rîndul 

persoanelor în etate și repartizarea 

biletelor de tratament balneo-sanatoriale 

în Centrele de reabilitare. 

permanent DGASSPF, 

CREPOR 

Primăria mun. Bălți 

DGASSPF,  

Ghișeul Unic 

 

 

 

5 

Oferirea serviciilor cantinei de ajutor 

social pentru persoanele în etate din 

familii social-vulnerabile. 

permanent Primăria mun. Bălți 

DGASSPF, 

DGFE 

Cantina SRL 

“Crasteia- Aurica” 

6 Organizarea și distribuirea ajutoarelor 

umanitare în diferite forme pentru 

persoanele în etate aflate în situație de 

dificultate. 

octombrie 

2022 

DGASSPF 

AO ”Univers 

Caritate” 

Fundația ”Daniel” 

Locul de trai a 

persoanelor 

 

7 

Ziua ușilor deschise, pentru a preveni 

complicațiile asociate diabetului 

zaharat. 

 

01.10.2022- 

07.10 2022 

Centru medico-

social de zi 

”Rebeca” 

 

Centru medico-social 

de zi ”Rebeca” 

 

8 

Organizarea și promovarea activitățiilor 

dedicate Zilei Internaționale a 

persoanelor în etate - 1 octombrie,  cu. 

Genericul: ”Пусть осень жизни будет 

30.09.2022 

ora - 10:00 

Centrul 

Comunitar pentru 

persoane în etate 

”Respirația a 

Centrul Comunitar 

pentru persoane în 

etate ”Respirația a 



золотой”. 

- Înmînarea felicitărilor ”hand made”. 

- Înmînarea felicitărilor însoțite cu 

cuvinte de mulţumire; 

- Act de binefacere prin oferirea 

pungelor alimentare beneficiarilor 

CCOE ”Respiraţia a doua”. 

Doua” 

 

Doua”. 

9 Masă rotundă ”Vîrsta a treia – 

provocare sau oportunitate” 

30.09.2022 Asociația 

obștească Centrul 

de asistență 

socio-medicală la 

domiciliu 

”CASMED” 

Asociația obștească 

Centrul de asistență 

socio-medicală la 

domiciliu 

”CASMED” 

 

10 

Programul educația pentru lectură  

„Бабье лето” 

 

07.10.2022 Biblioteca 

municipală 

”E.Coșieru” 

Serviciul relații 

cu publicul 

 

Biblioteca municipală 

”E.Coșieru” Serviciul 

relații cu publicul 

Sala lectură 

 

 

11 

Concert tematic: „Zboară primavara 

vieții” 

 

03.10.2022 

ora – 14:00 

Căminul de 

Cultură 

„Veteranul” 

Căminului de Cultură 

„Veteranul”. 

 

12 

Serată tematică dedicat Zilei oamenilor 

în etate,: 

„Благословяем вашу седину…”. 

03.10.2022 

ora – 16:00 

Casa de Cultură 

„Flacăra” 

 

Casa de Cultură 

„Flacăra” 

 

13 

Asigurarea accesibilității prioritare la 

servicii și asistență medicală în 

municipiul  a persoanelor în etate: 

- vizite active la domiciliu de către 

medicii de familie și medicii specialiști 

(la indicația medicilor de familie); 

- asigurarea efectuării invistegațiilor 

clinice și biochimice și diagnostic 

funcțional la domiciliu; 

- eliberarea certificatelor medicale 

privind starea sănătății în scopul 

determinări necesității acordării 

serviciilor de asistență socială; 

- selectarea persoanelor pentru îngrijiri 

medico-sociale la domiciliu în cadrul 

CMS «REBECA». 

permanent/ 

la necesitate 

IMSP Centrul 

Medicilor de 

Familie 

Municipal Bălți, 

Centrele de 

Sănătate 

 

IMSP Centrul 

Medicilor de Familie 

Municipal Bălți, 

Centrele de Sănătate 

 

14 

Acordarea reducerii de 10% din contul 

instituției pentru persoanele în etate cu 

patologii stomatologice. În caz de 

urgență, acordarea ajutorului 

stomatologic gratuit, acordarea 

asistenței stomatologice cu deplasare la 

domiciliul persoanelor în etate țintuite 

la pat. 

permanent/ 

la necesitate 

IMSP Centrul 

Stomatologic 

Municipal Bălți 

 

 

 

IMSP Centrul 

Stomatologic 

Municipal Bălți 

 

 

 

 

 

 

15 

Serată de odihnă cu genericul: 

„La sfat cu bunicii” 

04.10.2022 

ora: 15:30 

CMMT 

”Contemporanul” 

CMMT 

”Contemporanul” 



 

 

16 

Atelier de creație: 

„Felicitare pentru bunei”. 

02.10.2022 

ora: 15:00 

CMMT „Făclia” CMMT „Făclia” 

 

17 

Vizionare de film 

„Duplex”. 

 

 

01.10.2021 

ora - 16:00 

 

Centrul de 

Resurse pentru 

Adolescenți și 

Teneret ”CRAT” 

Centrul de Resurse 

pentru Adolescenți și 

Tineret ”CRAT” 

 

18 Ore de clasă, expoziții tematice, de 

desene și gazete de perete 

octombrie 

2022 

Managerii 

instituțiilor de 

învațămînt 

Instituțiile de 

învațămînt din 

subordinea DÎTS 
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