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                                                                                                                                               Aprobat prin Hotărârea Colegiului Consultativ , 

                                                                                                                                            constituit în mun. Bălți nr. 12/6 din 27.12.2022 

                                                                                                                        /semnat electronic/Vladimir Rusu, 

                                                                                                Șeful Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat,                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   Reprezentantul Guvernului în teritoriu,                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            Președintele Colegiului Consultativ 

PLANUL DE ACTIVITATE                    

al Colegiului Consultativ, constituit în mun. Bălți, semestrul I, 2023 

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. 24.01.2023 1. Conlucrarea și implicarea instituțiilor SPD din mun. Bălți în procesul de 

punere în executare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunității 

prin diversificarea obiectelor de lucru cu destinație socială. 

2. Eficientizarea conlucrării Agenției Servicii Publice cu autoritățile publice 

locale din raion prin intermediul CM Bălți. Accesul primăriilor la resursele 

informaționale deținute de IP ,, Agenția Servicii Publice” prin sistemele 

informaționale automatizate. 

3. Impedimente întâmpinate de Inspecția financiară la efectuarea inspectărilor la 

entități. 

Andrian Groza, șef, Biroul de Probațiune 

Bălți 

 

Ana Șestacov, șefa Centrului 

Multifuncțional Bălți 

 

Ludmila Magnet, șefă, Direcția 

Teritorială Inspectare Financiară Bălți 
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4. Cu privire la modificarea componenței Coegiului Consultativ, constituit în 

mun. Bălți. 

5. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.12 din 27.12.2022. 

6. Diverse 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

2.  21.02. 23 1. Prevederile Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 

pentru a.2023 pentru categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie 

de asistență medicală în sumă fixă care se asigură în mod individual conform 

Anexa nr.2 la Legea nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și 

termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.  

2. Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni în a.2022 de către Direcția 

pentru Ocuparea Forței de Muncă Bălți.  

3.  Gradul de valorificare a FNDAMR in anul 2023.  

4. Cu privire la gestionarea fluxului de refugiați ucraineni la nivel regional. 

 

5. Cu privire la constatarea contravențiilor prevăzute de art.179 Cod 

Contravențional al RM ,,Construcții neautorizate și intervenții neautorizate la 

construcțiile existente și implementarea art.4396 CC. Măsuri de siguranță, 

demolarea construcțiilor neautorizate”. 

5. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.1 din 24.01.2022. 

6. Diverse. 

Nelea Rotaru, directoare, Agenția 

teritorială ,,Nord”, CNAM 

 

 

Ilie Chițac, șef, DOFM Bălți 

Victoria Mileșco, șefă, Secția teritorială 

Bălți a AIPA 

Eduard Timciuc, șef-interimar, BMA 

Secția regională ,,Nord” 

Vadim Fotescu, șef-adjunct al DST 

,,Nord” a AST 

 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

3. 28.03.23 1. Cu privire la distribuirea biletelor de tratament sanatorial veteranilor muncii, 

veteranilor de război și persoanelor asigurate. 

Damian Rusu, șef, CTAS Bălți 
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2. Acțiuni de control realizate in scopul examinării adresdrii Î.M. ,, Regia Apa - 

canal Balti" privitor la pretinse acțiuni ilegale ale agenlilor economici din mun.  

Bălți ce utilizează apele arteziene in scopuri economice. 

3. Cu privire la implementarea HG nr. 182/2018 ce ține de legitimațiile  

veteranilor de război și rezultatele acesteia pe Centrul militar teritorial Bălți.  

4. Cu privire la colaborarea administrației P nr.11 din Bălți cu sociteatea civilă 

în menținerea climatului moral-psihologic în instituția penitenciară. 

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

sănătatea în muncă. 

6. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.2 din 21.02.2022. 

7. Diverse. 

Ghenadie Ciumaș, șef, Inspecția de 

Mediu Bălți 

 

Matei Savca, comandant, Centrul Militar 

teritorial Bălți 

Viorel Lungu, director, P nr.11 Bălți 

Serghei Strul, șef, Inspecția Teritorială de 

Muncă Bălți 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

4. 25.04.23 

 

1. Cu privire la diminuarea numărului accidentelor rutiere și reducerea 

consecințelor acestora, consolidarea capacităţilor de prevenire a accidentelor în 

trafic prin activităţi de informare şi sensibilizare.  

2. Respectarea Legislației privind calitatea apei potabile de către operatorii 

prestatori a serviciilor de furnizare a apei, în contextul Legii nr. 182 din 

19.12.2019 ,,Privind calitatea apei potabile,, , inclusiv și la subiectul de 

autorizare la folosirea specială a apei prin SIA GEAP. 

3. Examinarea solicitărilor beneficiarilor pentru eliberarea Autorizației de 

mediu pentru folosința specială a apei în diferite scopuri (activități), conform 

legislației de mediu în vigoare. 

4. Protecția consumatorului, asigurarea cadrului necesar accesului neângrădit la 

produse și servicii, informări complete asupra caracteristicilor principale ale 

Ion Volontir, șeful IP Bălți 

 

Veaceslav Chișlari, șef, CSP Bălți                        

de comun:Valentina Guțu, șefă, Direcția 

Agenția de Mediu ,,Nord”. 

 

Valentina Guțu, șefă, Direcția Agenția de 

Mediu ,,Nord”. 

 

Anatolie Rotaru, șef, DTSA Bălți 
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acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale 

consumatorilor.    

5. Interacțiunea cu instituțiile de ocrotire a ordinii publice și cooperareacu APL 

de nivelul I și II. 

6. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.3 din 28.03.2022. 

7. Diverse. 

 

Sergiu Bejan, comandant, UM 1003, 

Direcția Regională ,,Nord” 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

5. 23.05.23 1. Cu privire la îndeplinirea de către prestatorii de servicii medico-sanitare 

arondați agenției a devizelor de venituri și cheltuieli din mijloacele fondurilor 

obligatorii de asistență medicală pentru a.2023.  

2. Cu privire la implementarea sistemului Voucer la Formarea Profesională a 

șomerilor în a.2023 de către DOFM Bălți.  

3. Noua politică de subventionare ce se va aplica in perioada anului 2023-2028. 

  

4. Încălcările frecvente atestate în rezultatul inspectărilor efectuate la entitățile 

și autoritățile publice locale. 

 

5. Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni pentru trimestrul I, a.2023. 

6. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.4 din 25.04.23 

7. Diverse. 

Nelea Rotaru, directoare, Agenția 

teritorială ,,Nord”, CNAM 

 

Ilie Chițac, șef, DOFM Bălți 

Victoria Mileșco, șefă, Secția teritorială 

Bălți a AIPA 

 

Ludmila Magnet, șefă, Direcția 

Teritorială Inspectare Financiară Bălți 

Vasile Papeta, director, Direcția 

Trezoreria Regională ,,Nord” 

Elena Covaliuc, șef-adjunct, Oficiul 

teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 
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6. 20.06.23 1. Analiza activității Centrului Regional Statistică Nord (CRS Nord) pentru 

anul 2022 și planul de activitate pentru anul 2023. 

2. Conlucrarea și implicarea instituțiilor SPD din mun. Bălți în procesul de 

punere în executare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunității 

prin diversificarea obiectelor de lucru cu destinație socială. 

3. Cu privire la stabilirea și plata indemnizațiilor pentru îngrijirea copiilor și 

indemnizațiilor paternale. 

4. Cu privire la rezultatele recrutării tinerilor a.n. 2007 în Centrul militar 

teritorial Bălți. 

5. Cu privire la pregătirea taberelor de odihnă din aria mun. Bălți pentru 

sezonul estival 2023. 

6. Cu privire la aprobarea Planului de activitate pentru semestrul II, a.2023 al 

Colegiului Consultativ,  constituit în mun. Bălți.  

7. Cu privire la executarea hotărârilor CC nr.5 din 23.05.2022. 

8. Diverse. 

Liliana Mihalciuc, șefă, Direcția Statistică 

Bălți 

Andrian Groza, șef, Biroul de Probațiune 

Bălți 

 

Damian Rusu, șef, CTAS Bălți 

Matei Savca, comandant, Centrul Militar 

teritorial Bălți 

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 Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat, 

responsabilă de coordonarea activității SPD din mun. Bălți, 

e-mail: elena.covaliuc@gov.md, tel: 0231/63421 

 

mailto:elena.covaliuc@gov.md

		2023-01-05T16:42:33+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




