
Informația 

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

pentru trimestrul IV al anului 2022  

(octombrie-decembrie) 

 

N

r. 

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 Timișoara, România 

Participarea la ședința de lucru, în 

cadrul proiectului „CREATIVE 

INDUSTRIES FOR NEW 

URBAN ECONOMIES IN THE 

DANUBE REGION/CINEMA” 

Perioada: 05-07.10.2022 

Dispoziția primarului nr. 854/C din 

27.09.2022 

 

Delegați: 

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți  

Dan Moraru, șef Direcția relații externe și 

atragerea investițiilor  

Iacob Romandaș, șofer 

 

Cheltuielile pentru compensația 

pentru munca prestată în zi de 

repaus - 3018,34 lei      

Cheltuieli de diurnă, 

cazare și transport tur-

retur au fost acoperite 

din contul mijloacelor 

acordate de Uniunea 

Europeană conform 

Contractului de Grant 

nr. BSB861 din 

01.06.2020 

2 Viena, Austria  

Participarea la Conferința anuală 

2022-BERD Orașe-Verzi 

Perioada: 18.10.2022-23.10.2022 

Dispoziția primarului nr. 904/C din 

14.10.2022 

Dispoziția primarului nr. 931/C din 

24.10.2022 

 

Delegați: 

Nicolai Grigorișin, primarul mun. Bălți  

 

Сheltuielile de cazare pentru 

perioada 22.10.2022 ora 1200 pînă 

la 23.10.2022 inclusiv, diurna și 

transportul tur-retur  (casarea 

combustibilului) -21655,17 lei  

Cheltuielile pentru compensația 

pentru munca prestată în zi de 

repaus - 2866,40 lei 

Сheltuielile de cazare 

pentru perioada 

18.10.2022-22.10.2022 

din contul 

organizatorilor  

3 Grecia, Republica Elenă  

Participarea la ședința de lucru în 

cadrul proiectului „BRIDGES OF 

TRADE/BRIDGES” 

Perioada: 19.10.2022 -23.10.2022 

 

Dispoziția primarului nr. 910/C din 

18.10.2022 

 

Delegați: 

Eleonora BLAJ, specialist principal Direcția 

relații externe și atragerea investițiilor 

(manager de proiect); 

Viorel CORICIMARI, șofer Primăria mun. 

Bălți  

Сheltuielile de cazare, diurna și 

compensația pentru munca prestată 

în zi de repaus pentru șofer – 

5431,56  lei.  

Cheltuielile de cazare, 

diurna pentru 

managerul de proiect și 

casarea combustibilului 

au fost acoperite  din 

contul mijloacelor 

acordate de Uniunea 

Europeană conform 

Contractului de Grant 



 nr. BSB861 din 

01.06.2020. 

 

 4 Republica Armenia, Erevan  

Pentru participarea la ședința de 

lucru în cadrul proiectului 

„BRIDGES OF 

TRADE/BRIDGES” 

Perioada: 07-10 noiembrie  2022 

Dispoziția primarului nr. 976/C din 

04.11.2022 

 

Delegați:  

Ghenadie Șmulschii, viceprimar al mun. Bălți 

Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți  

Eleonora BLAJ, specialist principal Direcția 

relații externe și atragerea investițiilor  

Viorel CORICIMARI, șofer Primăria mun. 

Bălți  

 Cheltuieli aferente 

deplasării au fost 

acoperite din contul 

mijloacelor acordate de 

Uniunea Europeană 

conform Contractului 

de Grant nr. BSB861 

din 01.06.2020. 

 

 

5 Județul Iași, România 

Participarea în cadrul vizitei de 

lucru  

Perioada: 21.11.2022-24.11.2022 

Dispoziția 1003/C din 16.11.2022 

 

Delegați:  

Veronica Munteanu, șef Direcția generală 

asistența socială, sănătate și protecția familiei  

Cheltuieli de diurnă - 2379,61 lei  Cheltuieli de transport 

și cazare  au fost 

suportate  de către 

organizatori  

6 Or. Tbilisi, Georgia  

Pentru participarea la Conferința 

de Nivel Înalt „Aniversarea a 10-a 

a Convenției Primărilor în 

Regiunea Parteniriatului Estic” 

Perioada: 28.11.2022-02.12.2022 

Dispoziția 1024/C din 24.11.2022 

 

Delegați:  

Nicolai Grigorișin, primarul mun. Bălți  

Victor Florea, șofer  

 

Cheltuieli aferente deplasării 

inclusiv cheltuielile pentru 

compensația pentru munca prestată 

în zi de repaus -10821,91  lei 

Cheltuieli de cazare, 

transport aerian (tur-

retur) au fost acoperite 

din contul 

organizatorilor  

7 Județul Iași, România 

Participarea în cadrul Festivalului 

folcloric internațional „Datini și 

obiceiuri de iarnă” ediția LIV-a 

Perioada: 16.12.2022-18.12.2022 

Dispoziția 1093/C din 13.12.2022 

 

Delegați:  

Ina Socol, specialist Direcția cultură 

 

 Cheltuieli aferente 

deplasării au fost 

acoperite din contul 

organizatorilor 

 


