
Informația 

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

pentru trimestrul III al anului 2022  

(iulie-septembrie) 

 

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, București. 

Participare la atelier de lucru cu 

genericul ”Cele mai bune practici în 

achizițiile publice: produse 

alimentare, servicii de transport aerian 

și acord cadru”. 

Perioada: 17-21.07.2022 

 

Dispoziția primarului nr. 567/C din 08.07.2022 

Delegați:  

Liliana Ceremuș, șef Secția achiziții publice 

 

Cheltuieli de transport 

Bălți-Chișinău (tur-retur) 

și diurna- 1101,38 lei 

Cheltuieli de cazare și 

transport aerian 

suportate de 

organizatori. 

1  România, Cluj-Napoca.  
Participare la ședință de lucru în 

cadrul proiectului comun Bălți- Cluj-

Napoca- ”Oraș Verde”. 

Perioada: 15-18 iulie 2022 

Dispoziția primarului nr. 583/C din 13.07.2022 

Delegați:  

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți  

Olga Iurcenco, șef adjunct DÎTS 

 

 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna și 

compensația pentru munca 

prestată în zi de repaus- 

17599,23 lei 

- 

2 România, Timișoara. 

Participare la ședință de lucru în 

vederea stabilirii relațiilor bilaterale. 

Perioada: 18-22 iulie 2022 

Dispoziția primarului nr. 585/C din 15.07.2022 

Delegați:  

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți  

Olga Iurcenco, șef adjunct DÎTS 

 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna- 

11088,76 lei 
 

- 

3 România, Cluj-Napoca.  

Participare la vizită de studiu în cadrul 

proiectului comun Bălți- Cluj-

Napoca- ”Oraș Verde”. 

Perioada: 24-30 iulie 2022 

 

Dispoziția primarului nr. 611/C din 22.07.2022 

și Dispoziția primarului nr. 669/C din 

01.08.2022 

Delegați: 

Nicolai Grigorișin, primarul mun. Bălți 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna și 

compensația pentru munca 

prestată în zi de repaus, 

casarea combustibilului- 

14339,12 lei 

- 



4 Turcia, or. Istanbul.  

Participare la ședință de lucru în 

cadrul proiectului comun ”BRIDGES 

OF TRADE/BRIDGES”. 

Perioada: 08-11 septembrie 2022 

 

Dispoziția primarului nr. 796/C din 07.09.2022 

Delegați: 

Ghenadie Șmulschii, viceprimar al mun. Bălți 

Eleonora Blaj, specialist principal DREAI 

Cheltuielile pentru 

compensația pentru munca 

prestată în zi de repaus- 

3369,12 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. BSB861 

din 01.06.2020 

 

5 România, Botoșani.  

Participare la vizită de studiu în 

contextul Programului Interreg VI-A 

NEXT România-Republica Moldova 

Perioada: 18-20 septembrie 2022 

 

Dispoziția primarului nr. 803/C din 09.09.2022 

și Dispoziția primarului nr. 836/C din 

22.09.2022 

Delegați:  

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți  

 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurna și 

compensația pentru munca 

prestată în zi de repaus- 

4965,23 lei 
 

 

 


