
Informația 

privind deplasările de serviciu în străinătate a personalului Primăriei mun. Bălți 

pentru trimestrul I al anului 2020  

(ianuarie-martie) 

 

Nr. Informații despre deplasare 

(scopul, țara/orașul, perioada) 
Actul de delegare în deplasare 

(nr. dispoziției, cu atașarea actului/persoanele 

delegate) 

                                Costul deplasării 

bugetul 

autorității/instituției 

finanțare externă 

1. 2 3 4 5 

1 Iași, România. 

Prezentarea documentelor asupra 

proiectului ”Centrul Cultural 

Transfrontalier Multietnic”. 

Perioada: 17 ianuarie 2020 

 

Dispoziția primarului nr. 11/C din 14.01.2020 

Delegați:  

Viorica CEMÎRTAN, specialist principal Direcția 

cultură 

Cheltuielile de 

transport- 574,79 lei 

- 

2  Cernăuți, Ucraina. 

Participare la ședință de lucru în 

vederea încheierii relațiilor de 

colaborare și înfrățire a orașelor 

Cernăuți-Bălți. 

Perioada: 23-26 ianuarie 2020 

 

Dispoziția primarului nr. 51/C din 22.01.2020 

Delegați:  

Nicolai GRIGORIȘIN, viceprimarul mun. Bălți 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna, 

compensația pentru 

munca prestată în zi de 

repaus- 3158,69 lei 

 

 

3 

 
Botoșani, România. 

Participare la ședința grupului de lucru 

responsabil de pregătirea calendarului 

comun de realizare a activităților 

Proiectului Cultural Festivalului-

Concurs Internațional ”Eminescu- o 

rută”. 

Perioada: 31 ianuarie- 01 februarie 2020 

 

Dispoziția primarului nr. 72/C din 30.01.2020 

Delegați:  

Ghenadie ȘMULSCHII, viceprimarul mun. Bălți 

Tatiana DUBIȚKAIA, viceprimarul mun. Bălți 

Olga IURCENCO, șef adjunct Direcția învățământ, 

tineret și sport 

Cheltuieli pentru 

transport tur-retur și 

diurna- 3693,22 lei 

Cheltuielile de cazare 

au fost suportate de 

către organizatori 

4 Odessa, Ucraina. 

Participarea la vizită de studiu în cadrul 

proiectului regional ”Răspunsuri rapide 

epidemiei HIV/TB pentru populațiile 

cheie din orașele EEAC” implementat 

Dispoziția primarului nr. 84/C din 03.02.2020 

Delegați:  

Nicolai GRIGORIȘIN, viceprimarul mun. Bălți 

Cheltuielile de cazare, 

transport și diurna-  

2372,18 lei 

 



de Alianța pentru Sănătate Publică din 

Ucraina în cinci țări ale Europei de Est 

și Asiei Centrale, cu suport financiar al 

Fondului Global. 

Perioada: 04-05 februarie 2020 

 

5 Iași, România. 

Participarea la vizită de studiu. 

Perioada: 07 februarie 2020  

 

Dispoziția primarului nr. 94/C din 06.02.2020 

Delegați:  

Ghenadie ȘMULSCHII, viceprimarul mun. Bălți 

Tatiana DUBIȚKAIA, viceprimarul mun. Bălți 

 

 

Cheltuielile pentru 

casarea combustibilului, 

asigurarea auto și 

rovinieta- 2829,35 lei 

 

6 Botoșani, România. 

Participare la reuniunea de lucru 

organizată de mun. Botoșani în cadrul 

implementării proiectului comun 

”Eminescu: o cultură- o rută în zona 

transfrontalieră Botoșani-Bălți”. 

Perioada: 18-19 februarie 2020 

 

Dispoziția primarului nr. 120/C din 18.02.2020 

Delegați:  

Dan Moraru, șef Direcția relații externe și atragerea 

investițiilor 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna- 

2133,90 lei  
 

 

7 Botoșani, România. 

Participare la reuniunea de lucru 

organizată de mun. Botoșani în cadrul 

implementării proiectului comun 

”Eminescu: o cultură- o rută în zona 

transfrontalieră Botoșani-Bălți”. 

Perioada: 18-19 februarie 2020 

 

Dispoziția primarului nr. 121/C din 19.02.2020 

Delegați:  

Renato USATÎI, primarul mun. Bălți 

- Cheltuielile de 

deplasare suportate 

de către invitat. 

8 Kiev, Ucraina. 

Participarea la vizită de studiu în cadrul 

proiectului regional ”Răspunsuri rapide 

epidemiei HIV/TB pentru populațiile 

cheie din orașele EEAC” implementat 

de Alianța pentru Sănătate Publică din 

Ucraina în cinci țări ale Europei de Est 

și Asiei Centrale, cu suport financiar al 

Fondului Global. 

Dispoziția primarului nr. 142/C din 25.02.2020 și 

nr. 156/C din 27.02.2020 

Delegați:  

Nicolai GRIGORIȘIN, viceprimarul mun. Bălți 

- Cheltuielile de 

deplasare suportate 

de către organizatori 



Perioada: 26-27 februarie 2020 

 

9 Iași, România. 

Participare la ședință de lucru în 

vederea implementării proiectului de 

instalații de piroliză. 

Perioada: 28 februarie 2020 

 

Dispoziția primarului nr. 158/C din 28.02.2020 

Delegați: 

Ghenadie ȘMULSCHII, viceprimarul mun. Bălți 

Tatiana DUBIȚKAIA, viceprimarul mun. Bălți 

 

- Cheltuielile de 

deplasare suportate 

de către organizatori 

10 Kiev, Ucraina. 

Participare la vizită de studiu în cadrul 

expoziției internaționale de tehnică și 

materiale de construcții ”Decostile- 

2020”. 

Perioada: 09-11 martie 2020 

 

Dispoziția primarului nr. 173/C din 04.03.2020  

Delegați:  

Nicolai GRIGORIȘIN, viceprimarul mun. Bălți 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna- 

3462,74 lei 
  

 

 

 

 


