


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
DISPOZIŢIE
Nr. 584 – d

din 25 august 2009

Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea
acţiunilor şi manifestărilor cultural – artistice
consacrate sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei ”
şi „Limba Noastră cea Română” (27-31 august, 2009)
În conformitate cu programul de acţiuni şi manifestări cultural – artistice pentru anul 2009 al Direcţiei cultură,
art. 5 (1), art. 6, art. 10 (3), art. 16 (1-4), art. 18 (1, 2) şi art. 19 din Legea Republicii Moldova nr. 26 – XIV din
22.02.2008 „Privind întrunirile”, art.22 din Legea culturii nr.413-XIV din 27.05.99, art. 31 (1) şi art. 32 lit. c)
din Legea Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 “Privind finanţele publice locale”, în temeiul art.29
(2), art. 32 alin. (1), art.37 (1) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE:
1. Se ia act de programul Guvernului Republicii Moldova consacrat sărbătorii naţionale „Ziua
Independenţei” şi se aprobă Programul manifestărilor cultural – artistice municipale consacrate
sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră cea Română” (Anexa 1).
2. Se autorizează Direcţia cultură să organizeze şi să desfăşoare manifestări consacrate Sărbătorii
Naţionale, în ziua de 31august 2009, între orele 9.00 – 17.00, în Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi
Sfânt” şi orele 17.00 – 0.00 în Piaţa Marii Adunări Naţionale.
3. Direcţia cultură (dna Ana Culev) va coordona şi va întreprinde acţiuni concrete întru buna desfăşurare
a acţiunilor şi manifestărilor respective.
4. Cheltuielile pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor cultural-artistice, organizate
de Direcţia cultură, vor fi efectuate în limita mijloacelor bugetare prevăzute pe anul 2009 la
compartimentul respectiv, conform prevederilor programului de acţiuni şi manifestări cultural-artistice
pentru anul 2009.
5. Preturile de sector şi primăriile oraşelor, comunelor, direcţiile generale, direcţiile, secţiile şi serviciile
subordonate Consiliului şi Primăriei municipiului Chşinău vor întreprinde măsuri concrete şi vor
institui un control strict în vederea realizării şi desfăşurării acţiunilor şi manifestărilor menţionate în
program.
6. Direcţia relaţii cu publicul (dra Mariana Vasilache), ziarul „Capitala” (dra Rodica Afanasieva) vor
asigura difuzarea în mass-media a materialelor cu tematica respectivă.
7. Societatea comercială „StarNet” S.R.L. (dl Alexandru Machedon) va asigura instalarea
echipamentului necesar pentru conexiune la Internet fără fir (WI-FI), a corturilor (3x3m) şi
materialelor promoţionale începând cu 27 august 2009 în următoarele locaţii:
- Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” (Scuarul Europei);
- Scuarul Catedralei „Naşterea Domnului”;
- Complexul comemorativ „Feciorilor Patriei – Sfântă Amintire” – sectorul Rîşcani;
- Aleea de pe bulevardul Mircea cel Bătrîn – sectorul Ciocana;
- Parcul „Valea Trandafirilor” – sectorul Botanica.

8. Întreprinderea municipală „Regia transport electric” (dl Gheorghe Morgoci) va asigura executarea
lucrărilor de arborare a drapelelor şi a materialelor publicitare pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt
întru buna desfăşurare a evenimentelor, conform indicaţiilor Direcţiei cultură.
9. Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău (dl Vladimir Botnari) va asigura menţinerea
ordinii publice în locul şi timpul desfăşurării acţiunilor şi manifestărilor, paza scenei şi utilajului
tehnic de sonorizare şi iluminare, a standurilor, materialelor şi corturilor promoţionale.
10. Serviciul poliţiei rutiere a Comisariatului general de poliţie (dl. Ghenadie Bezborodco) va stabili locul
parcării autoturismelor, camioanelor şi transportului specializat, destinat pentru deservirea
manifestărilor şi va elibera permise de acces în teritoriul stabilit pentru desfăşurarea acţiunilor.
11. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (dl Vladimir Nirca) va organiza
comerţul la tarabă în locul desfăşurării acţiunilor şi manifestărilor.
12. Întreprinderea cu capital străin S.A. “Reţelele electrice municipiul Chişinău” (dna Silvia Radu),
Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare “Lumteh” (dl Nicolae Vereşco):
- vor instala cabluri de capacitate respectivă, vor asigura alimentarea cu energie electrică a
scenei şi a surselor de sonorizare şi iluminare.
- vor instala prize mobile şi vor asigura alimentaţia cu energie electrică a utilajului de sonorizare şi
iluminare.
- vor conecta iluminatul public de sărbătoare pe data de 27 august şi pe data de 31 august.
13. Serviciul poliţiei rutiere a Comisariatului general de poliţie (dl. Ghenadie Bezborodco) şi Direcţia
generală transport public şi căi de comunicaţie (dl. Veaceslav Ţărnă) vor asigura activitatea
transportului public şi vor crea, în caz de necesitate, scheme de ocolire, stabilind rute ocolitoare
pentru zilel de 27 si 31 august curent, conform programului.
14. Preturile de sector, Întreprinderea municipală “Regia transport electric” (dl Gheorghe Morgoci) şi
Întreprinderea municipală ”Parcul urban de autobuze” (dl Iacob Capcelea) vor arbora drapele pe
bulevardele principale si vor desfăşura lucrările de afişare a materialelor publicitare şi ilustrative.
15. Direcţia sănătăţii (dl Mihai Moldovanu) va asigura acordarea asistenţei medicale participanţilor la
manifestări.
16. Centrul municipal de medicină preventivă (dl Iurii Pânzaru) va exercita controlul asupra calităţii
produselor alimentare prezentate spre comercializare pe platourile desfăşurării manifestărilor
prevăzute în program.
17. Regia “Autosalubritate” (dl Tudor Maniv), Direcţia generală locativ – comunală şi amenajare (dl Petru
Gontea), Regia “Exdrupo” (dl Efim Cheptenar), Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl Eliferii
Haruţă), după competenţă :
- vor organiza salubrizarea platourilor şi a teritoriului adiacent înainte de începerea şi după
finalizarea manifestărilor, creând grupuri mobile pentru menţinerea curăţeniei pe parcursul
desfăşurării evenimentelor, conform programului;
- vor instala containere pentru salubrizarea teritoriului şi WC-uri ambulante.
18. Direcţia situaţii excepţionale (dl Silviu Muşuc) va întreprinde măsuri de securitate antiincendiară pe
parcursul desfăşurării manifestărilor.
19. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-l asum.
PRIMAR GENERAL
Dorin Chirtoacă

Anexă la dispoziţia primarului
general al municipiului Chişinău
nr.______ din ______________

Data
Ora
desfăşurării desfăşurării
27.08.09
9.00
27.08.098.00
31.08.09
29.08.09
14.00
31.08.08

9.00
9.15
9.30-12.00

PROGRAMUL
manifestărilor cultural-artistice consacrate Sărbătorii Naţionale
Ziua independenţei şi Limba noastră cea Română
(27-31 august 2009)
Manifestarea
Locul desfăşurării
Depuneri de flori
Expoziţii de carte, pictură, grafică, artizanat
Limba Română în Republica Moldova. Dreptul la
normalitate.
Depuneri de flori
Depuneri de flori

Omagiu Limbii Române –
recital de muzică şi poezie
11.00
Serviciu divin în memoria înaintaşilor
12.00
Deschiderea Salonului Internaţional de carte
12.00-17.00
Program cultural - artistic al preturii Buiucani
15.00
Saloanele Moldovei 2009 - expoziţie-concurs de artă
plastică organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din
Moldova în colaborare cu inspectoratul pentru
cultură Bacău (România)
17.00- 0.00
Spectacol dedicat Sărbătorii „Limba noastră cea
Română”
22.00
Focuri de artificii (în cazul obţinerii sponsorizării)

Monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Scuarul Catedralei „Naşterea Domnului”
Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.
Casă Limbii Române „Nichita Stănescu”,
str. M. Kogălniceanu, 90
Monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt
Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi
Sfânt”
Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”
Cimitirul Central, str. Armenească
Biblioteca Naţională
Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.
Centrul de expoziţii „Constantin Brâncuşi”

Piaţa Marii Adunări Naţionale
Piaţa Marii Adunări Naţionale
Primar general al mun. Chişinău
Dorin Chirtoacă

