
Informația 

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

pentru trimestrul II al anului 2022  

(aprilie-iunie) 

 

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 

 România, Botoșani.  
Participare la Forumul 

Transfrontalier-oportunități de 

accesare a fondurilor europene prin 

Programul Operațional Comun 

România-Republica Moldova 2021-

2027 (POC). 

Perioada: 14-15.04.2022 

 

Dispoziția primarului nr. 235/C din 11.04.2022 

Delegați:  

Dan Moraru, șef Direcția relații externe și 

atragerea investițiilor 

 

Cheltuielile de diurnă și 

transport: 2201,50 lei 

Cheltuielile de cazare și 

alimentare suportate de 

organizatori. 

1  România, Botoșani.  
Participare la vizită de studiu 

”Succesul instructorului sportiv prin 

proiectul SHELL” din cadrul 

proiectului Erasmus+KA202. 

Perioada: 14-16 aprilie 2022 

 

Dispoziția primarului nr. 236/C din 11.04.2022 

Delegați:  

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți  

 

 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna și 

compensația pentru munca 

prestată în zi de repaus- 

4334,04 lei 

- 

 Turcia, Istanbul. 

Participare la vizită de studiu în 

vederea încheierii unei relații de 

colaborare bilaterale.  

Perioada: 14-18.04.2022 

 

Dispoziția primarului nr. 245/C din 13.04.2022 

Delegați:  

Nicolai Grigorișin, primarul mun. Bălți 

 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna și 

compensația pentru munca 

prestată în zi de repaus- 

8540,80 lei 

 

2 România, Iași. 

Participarea la ședință de lucru în 

vederea consolidării cooperării 

transfrontaliere și dezvoltării relațiilor 

Dispoziția primarului nr. 264/C din 21.04.2022 

Delegați: 

Nicolai Grigorișin, primarul mun. Bălți 

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți 

Cheltuielile de cazare, 

transport și diurna- 

8920,50 lei 
 

 



bilaterale dintre Județul Iași și mun. 

Bălți. 

Perioada: 27-28 aprilie 2022 

 

Dan Moraru, șef Direcția relații externe și 

atragerea investițiilor 

3 România, Botoșani.  
Participarea la ședință de lucru în 

cadrul proiectului ”Eminescu: one 

culture- one route in Botoșani- Balti 

cross-border area”, 1HARD/2/1/60 

Perioada: 26-27 aprilie 2022 

Dispoziția primarului nr. 263/C din 21.04.2022 

Delegați: 

Nicolai Grigorișin, primarul mun. Bălți 

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți 

Dan Moraru, șef Direcția relații externe și 

atragerea investițiilor 

 

Cheltuielile de cazare, 

transport și diurna pentru 

șofer- 4920,46 lei 

Cheltuielile de diurnă, 

transport, cazare 

conform serviciilor 

prestate din contul și în 

limita mijloacelor 

financiare acordate de 

Uniunea Europeană 

conform Contractului 

de Grant nr. 

1HARD/2/1/60 din 

13.08.2021. 

 

 România, Botoșani.  
Participare la Conferința de încheiere 

a proiectului ”Împreună pentru o 

integrare educațională mai bună a 

copiilor cu cerințe educaționale 

speciale”- 2SOFT/1.1/133. 

Perioada: 03-04.05.2022 

   

Dispoziția primarului nr. 284/C din 29.04.2022 

Delegați: 

Inna Josan, șef Direcția resurse umane 

Cheltuielile de diurnă- 

1167,56 

Cheltuielile de 

transport și cazare au 

fost suportate de către 

organizatori. 

4 Polonia, or. Ploțk. 

Participarea la vizită de studiu.  

Perioada: 11-15 mai 2022 

Dispoziția primarului nr. 316/C din 06.05.2022 

Delegați:  

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți  

 

Cheltuielile de diurnă, 

bilete  pentru avion, 

transport până la Chișinău 

(tur-retur) și compensația 

pentru munca prestată în zi 

de repaus- 9842,13 lei 

 

Cheltuielile de cazare și 

alimentare au fost 

suportate de către 

organizatori. 

5 România, Iași. 

Participarea la ședință de lucru 

Perioada: 27-29 mai 2022 

 

Dispoziția primarului nr. 378/C din 26.05.2022 

Delegați:  

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți  

 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna și 

compensația pentru munca 

 



 

 

prestată în zi de repaus- 

7735,52 lei 

 

 


