
Camera de Comerţ şi Industrie 
a Republicii Moldova

The Chamber of Commerce 
& Industry of the Republic of Moldova

FILIALA BĂLŢI BELTSEY BRANCH
Republic of Moldova, MD-3100
Beltsy, 20 b, 31 August str.
tel/fax: (373-231) 29154; 29227
tel: (373-231) 28378; 30077
email: balti@chamber.rnd www.balti.chamber.md

Republica Moldova, MD-3100 
or. Bălţi, str. 31 August, 20 b

tel./fax: (373-231) 29154; 29227 
tel: (373-231) 28378; 30077

email: balti@chamber.md www.balti.chamber.md

Primăria municipiului Bălţi 
dnei Irina Serdiuc, secretar, Consiliul municipal Bălţi

Prin prezenta, folosesc oportunitatea de a Vă exprima respectul pentru activitatea ce o 

desfăşuraţi, mulţumindu - Vă pentru colaborare şi susţinere.

prevederilor Acordului de colaborare dintre Consiliul Municipal Bălţi şi Camera de Comerţ şi 

Industrie a RM din 11 noiembrie 2016.

Cu respect,
Director, fdiala Bălţi, CCI a RM /£ dollcţoL Galina Codiţa

Ex. A. Podureac, 
tel: 0231 28378

în acest sens, filiala Bălţi, CCI a RM Vă remite ataşat Nota informativă despre realizarea
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Anexa
la scr.nr. 22/01 din 23.01.18

Nota informativă despre realizarea 
prevederilor Acordului de colaborare 

dintre Consiliul Municipal Bălţi şi Camera de Comerţ şi Industrie a RM
din 11 noiembrie 2016

Realizînd prevederile Acordului de colaborare dintre Consiliul Municipal Bălţi şi Camera de Comerţ 

şi Industrie a RM din 11 noiembrie 2016, filiala Bălţi, Camera de Comerţ şi Industrie a RM, pe parcursul 

anului 2017, a întreprins următoarele acţiuni:

• La 7 iunie 2017 în municipiul Bălţi s-a desfăşurat Forumul Internaţional de afaceri «Investiţii şi 

oportunităţi de colaborare», organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a RM cu suportul Reţelei 

Europene a întreprinderilor, Primăriei Bălţi, autorităţilor publice centrale şi locale şi a actorilor 

internaţionali, inclusiv instituţii publice şi organizaţii de susţinere a businessului. Evenimentul a avut 

drept scop promovarea imaginii regiunii de Nord pe arena internaţională, precum şi a economiei 

autohtone drept o locaţie atractivă pentru dezvoltarea afacerilor şi investiţiilor. La Forum au participat 

peste 300 de persoane, dintre care, în ju r  de 90 au fost reprezentanţi de peste hotare; La 01 decembrie 

2017, instituţia camerală în parteneriat cu FinComBank SA a organizat Forumul de Afaceri „Acces la 

Finanţare”, care a avut drept scop informarea antreprenorilor autohtoni despre posibilele surse şi condiţii 

de finanţare, inclusiv acordarea granturilor, precum şi condiţiile de participare la diverse programe 

consultative, programe de susţinere şi dezvoltare a businessului. La eveniment au participat în ju r de 300 

de persoane: reprezentanţi ai mediului de afaceri, APL, experţi, Programe de susţinere a businessului.

• Filiala Bălţi, CCI a RM contribuie, în continuare, la implementarea Strategiei de dezvoltare a 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012 -  2020 şi întreprinde acţiuni concrete în acest 

sens. Dezvoltînd capacităţile instituţionale în cadrul dialogului public-privat, filiala şi-a consolidat 

poziţia de lider în promovarea şi reprezentarea intereselor mediului de afaceri din teritoriu. Astfel, au fost 

organizate şi desfăşurate în perioada vizată în jur de 50 seminare practice de instruire cu o tematică 

variată la solicitările contribuabililor, precum urmează: achiziţii publice; modul de completare a 

declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (VEN 12); protecţia muncii, particularităţile legislaţiei muncii 

în Republica Moldova, evidenţa remunerării muncii; evidenţa exploatării mijloacelor de transport; relaţii 

internaţionale contractuale; aspecte noi în activitatea societăţilor pe acţiuni, particularităţi ce ţin de 

gestionarea patrimoniului de către autorităţile publice locale; prevederi legale faţă de comercianţi, 

producători, prestatori de servicii; evaluarea unităţilor din alimentaţia publică şi comerţ conform 

cerinţelor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA); etc. Problemele abordate în 

programele de studiu, mese rotunde, seminare au generat idei noi, care au fost materializate prin diferite 

activităţi antreprenoriale. La 13 noiembrie 2017 a început instruirea unei grupe (10 persoane), care 

studiază cursul Bazele contabilităţii şi impozitării în RM (90 de ore).



La 12 octombrie 2017, filiala Bălţi, Camera de Comerţ şi Industrie a RM a participat la Conferinţa 

Regională „Competitivitatea economică prin specializare regională”, eveniment organizat de ADR Nord şi 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”. In cadrul evenimentului, reprezentanţii USB „Alecu Russo”, instituţia 

camerală, mediul de afaceri şi APL au discutat implementarea unui nou proiect „Centru de cercetare, 

inovare şi transfer tehnologic”.

• Filiala Bălţi, CCI a RM, în baza Acordului, a implementat proiecte educaţionale pentru agenţii 

economici din municipiul Bălţi şi instituţiile de învăţămînt. Astfel, în conformitate cu sistemul dual de 

instruire, program în derulare în prezent, CCI a RM în comun cu reprezentanţii Instituţiilor de învăţământ 

Profesional Tehnic - şcoala profesională nr.5 şi nr.3 din Bălţi, parteneri a agenţilor economici şi 

programul GTZ, au efectuat în perioada 1 5 - 2 8  august 2017 vizite la 3 companii din Bălţi: SA 

Moldagrotehnica, ÎCS „DRA Draexlmaier Automotive” şi Infinitextil SRL. Doar în cadrul companiei 

„DRA Draexlmaier Automotive” SRL s-au format grupe şi se instruiesc la dual 60 de elevi-ucenici la meseriile: 

electromontor utilaje de dispecerat şi teleautomatică, operator în depozite mecanizate şi automatizate, operator la 

maşini-unelte automate şi semiautomate.

• în perioada noiembrie -  decembrie 2017 s-au desfăşurat 3 module ale Programului de sporire a 

calificării întreprinzătorilor din Moldova şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu parteneri de afaceri din 

Austria. Din cei 11 beneficiari ai programului, 6 persoane sunt din municipiul Bălţi;

• Instituţia camerală implementează proiecte de rezonanţă regională şi internaţională, care au 

menirea să faciliteze relaţiile economice externe, să promoveze noi concepte, precum şi să consolideze 

filiala în mediul de afaceri şi societatea civilă. Astfel, instituţia camerală a organizat în perioada ianuarie- 

mai 2017 o sesiune de instruire în cadrul Programului de formare a Managerilor Energetici Europeni — 

EUREM, la care au participat 8 agenţi economici din municipiu şi Zincovschi Veaceslav, şef Direcţia 

gospodăria comunală, primăria municipiului Bălţi;

• . Pentru tinerii conducători de întreprinderi, filiala în colaborare cu Centrul Formare 

Antreprenori al ă din cadrul CCI a continuat realizarea Programului de sporire a calificării managerilor 

„Moldova-Germania Astfel, în noiembrie 2017 au participat la interviu 3 antreprenori din municipiul 

Bălţi. Ca urmare, dna Aurelia Dubenco, director, SRL Milabrega, în anul curent, va petrece un stagiu de o 

lună de zile în Germania la unul dintre cele mai bune Centre de instruire din Germania şi va efectua vizite 

de studiu la întreprinderi;

• împreună cu IDIŞ Viitorul în cadrul realizării planului de acţiuni, vizînd implementarea ALB, 

în perioada mai-iunie 2017, filiala Bălţi, CCI a RM a organizat şi desfăşurat 2 focus-grupuri şi respectiv 

3 mese rotunde cu participarea a peste 100 de reprezentanţi ai APL şi mediului de afaceri din Bălţi. Ca 

urmare a evenimentelor organizate în parteneriat cu IDIŞ Viitorul, au fost discutate şi elucidate mai multe 

aspecte, ca: mediul de afaceri si stabilitatea macroeconomică; relaţia dintre mediul de afaceri si APL; 

economia informală; politica impozitară in domeniul micului business; percepţii privind inspecţiile, etc. 

Tot la acest capitol, pe 14 septembrie 2017 a fost organizată masa rotundă cu genericul „Combaterea 

corupţiei în Moldova: ce poate face businessul?”. La eveniment au participat 23 de persoane, după cum



urmează: reprezentanţi APL din municipiul Bălţi şi raioanele Glodeni, Sîngerei, Făleşti, Rîşcani, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 15 agenţi economici din Bălţi şi mass-media.

• Filiala împreună cu diferite instituţii de stat (Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, Agenţia 

pentru achiziţii publice, Agenţia Naţională pentru siguranţa alimentelor, Casa Naţională de Asigurări 

Sociale, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Agenţia Teritorială Bălţi pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă, Comisia Naţională a Pieţei Financiare) au desfăşurat instruiri, întruniri regionale, mese 

rotunde, burse informaţionale, dialogul public-privat având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri 

şi societăţii civile;

• Expo-tîrgurile, constant şi efectiv, rămîn a fi un mijloc de promovare şi susţinere a producătorului 

autohton, extinderii pieţelor atît interne, cît şi celor externe. Filiala Bălţi organizează anual 17 expo-tîrguri 

specializate şi universale, inclusiv în municipiul Bălţi -  12. Primăria municipiului Bălţi susţine calitatea 

de coorganizator la ediţiile expo-tîrgurilor „AGROTEH” şi „Daruri de Crăciun”, iar expo-tîrgul universal 

„Primăvara la Bălţi” se desfăşoară în ajunul Hramului oraşului sub patronajul primăriei. Suprafaţa 

expoziţională totală în mediu constituie cca 5000 m2, unde sunt prezentate peste 500 de companii din 

diferite localităţi ale republicii, inclusiv şi din municipiul Bălţi. La activităţile expoziţionale participă cu 

titlu gratuit meşteri populari din Bălţi cu scopul de a promova şi dezvolta meşteşugăritul, precum şi 

Centrul de Criză Familială „SOTIS”, Centrul de Sanatate SAN TAO, Centrul de creaţie a copiilor M. 

Blanc;

• La ediţia a XVI-a a expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”, filiala a organizat participarea a 

15 agenţi economici din regiune, dintre care 5 din municipiul Bălţi: SA Floarea Soarelui, SRL Polimobil, 

SRL Milabrega, ÎCS Premiera Dona SRL şi SA Barza Albă. Expoziţia ’’Fabricat în Moldova” la Iaşi este 

un alt eveniment expoziţional, organizat în premieră la 25-27 noiembrie 2016, de către Camera de 

Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova împreună cu Camera Bilaterală de Comerţ şi Industrie 

Republica Moldova - România, MIEPO şi Primăria Municipiului Iaşi. Din cei peste 70 de expozanţi 

autohtoni din diferite domenii de activitate (agricultură, industrie, servicii etc.), care au prezentat şi 

promovat mărfurile moldoveneşti peste Prut, municipiul Bălţi a fost prezentat de Milabrega SRL şi 

Vefasistem SRL. Iar la expoziţia ’’Fabricat în Moldova” la Ploieşti din 27-29 aprilie 2017, municipiul a 

fost prezentat de dl Leonid Babii, viceprimar de Bălţi;

• Anual, în parteneriat cu Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, IP ICCC Selecţia, ÎS 

ITA Mecagro, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, filiala Bălţi, CCI a RM desfăşoară 

seminare practice, de instruire, mese rotunde cu subiecte, ce ţin de: „Evoluţia procesului de subvenţionare 

în agricultură”, „Particularităţile lucrărilor de cîmp în condiţiile primăverii”, „Mijloace tehnice 

performante penru protecţia plantelor”, „Mărcile şi brandurile -  instrumente de promovare a imaginii 

întreprinderii”, iar împreună cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizează Tîrgul locurilor 

de muncă;

• în scopul sporirii competitivităţii şi extinderii volumului de export al producătorilor din regiune, 

filiala Bălţi a mobilizat în perioada vizată participarea a unui agent economic - SA Floarea Soarelui la



concursul republican “Marca comercială a anului 2016”. Marca comercială „Floris” a fost denumită 

„Marca Consacrată”, astfel demonstrîndu-se, că agentul economic este preocupat nu numai de calitatea şi 

competitivitatea produselor propuse, ci şi de înregistrarea şi promovarea mărcii comerciale. La concursul 

Premiul pentru realizări în domeniul calităţii, în iunie 2017, ICS KNAUF-Ghips SRL -  categoria 

„Produse industriale”şi SA Floarea Soarelui -  categoria „Produse alimentare şi agricole” au devenit 

deţinători ai premiului mare „Mercuriul de Aur”;

• La începutul anului 2017 comitetul organizatoric al filialei Bălţi pentru organizarea I etape a 

Concursului pentru cel mai bun vin de casă “Polobocul de aur -  2016” a precăutat 28 mostre, înaintate de 

16 producători de vin de casă din regiunea Bălţi, dintre care şi un producător din municipiul Bălţi, care a 

cîştigat locul I la categoria „Cel mai bun vin rose”, nominaţia „Vin tînăr din soiuri tehnice din specia 

Vitis vinifera”.



Republica Moldova 
CONSILIUL 

MUNICIPAL BĂLŢI

Республика Молдова 
СОВЕТ

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 15/6 
din 12.11.2015

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului 
de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a RM 
şi Consiliul mun. Bălţi

In temeiul art. 14 alin. (1), (2) lit.k) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 
din 28.12.2006; în baza adresării Camerei de Comerţ şi Industrie a RM privind colaborare şi susţinere 
în domeniul dezvoltării sectorului agrar şi industrial, comerţ intern şi extern şi a altor tipuri de 
activităţi de întreprinzător între Camera de Comerţ şi Industrie a RM şi Consiliul mun. Bălţi,-

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE:

1. Se aprobă Proiectul Acordului de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a RM şi 
Consiliul mun. Bălţi (se anexează).

2. Primarul municipiului Bălţi d-nul Renato Usatîi să semneze Acordul de colaborare între 
Camera de Comerţ şi Industrie a RM şi Consiliul mun. Bălţi

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 
specialitate pentru colaborare cu alte autorităţi, infrăţire, turism, culte şi activităţi social- 
culturale şi pentru drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei a XV Alexandr USATÎI
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului municipal Bălţi Irina SERDIUC



Anexa la decizia consiliului mun. Bălţi 
nr. 15/6 din 12.11.2015

Proiectul Acordului de colaborare

dintre Camera de Comerţ şi Industrie a RM şi Consiliul Municipal Bălţi

« » 2015

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, denumită în continuare 
CCI, reprezentată de preşedintele CCI RM, dl Valeriu LAZĂR, acţionând în baza 
legislaţiei naţionale, Legii Republicii Moldova Nr. 393-XIV din 13.05.1999 "cu privire 
la Camera de Comerţ şi Industrie", Statutului CCI, pe de o parte,

şi Consiliul Municipal Bălţi, denumit în continuare Consiliul, reprezentat de primarul 
municipiului Renato USATÎI, acţionând în baza Legii privind administraţia publică 
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, pe de altă parte, denumite în continuare părţi, 
exprimându-şi interesul lor reciproc în dezvoltarea potenţialului economic al regiunii, 
crearea unui sistem eficient de parteneriat public - privat şi asigurarea unui mediu 
propice antreprenoriatului, au încheiat acest acord, după cum urmează:

Articolul 1
Părţile intenţionează să extindă şi să consolideze cooperarea, care vizează dezvoltarea 

sectorului agrar şi industrial, comerţ intern şi extern şi a altor tipuri de activităţi de 
întreprinzător, fiecare din părţi - în baza capacităţilor disponibile şi în limitele 
competenţelor sale.

Articolul 2
Părţile intenţionează să coopereze în următoarele domenii:

- asistenţă în atragerea investiţiilor străine în proiecte prioritare la nivel naţional şi local;
- consolidarea şi dezvoltarea cooperării interregionale şi internaţionale, cu valorificarea 
oportunităţilor investiţionale în municipiu;
- dezvoltarea infrastructurii municipiului adecvate pentru a sprijini inovarea, prin 
utilizarea mecanismelor de parteneriate public-private;
- utilizarea mecanismelor extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, care activează pe 
lângă CCI a RM, în soluţionarea conflictelor apărute în domeniul comerţului exterior, 
investiţii si inovaţii;
- dezvoltarea direcţilor noi de cooperare în afaceri;

Articolul 3
în vederea punerii în aplicare a prezentului acord, părţile vor face schimb de 

informaţii cu privire la domeniile reglementate de acest act normativ şi vor organiza 
consultări, ateliere comune, seminare, mese rotunde şi alte evenimente cu scopul de a 
elabora propuneri de interes comun.



Articolul 4
4.1. în conformitate cu termenii acestui acord, CCI:

- participă la promovarea şi punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare 
socio-economică, investiţii şi inovare, programe pe termen lung de dezvoltare în 
vederea implicării active a întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Bălţi;

- deleagă reprezentanţii din teritoriu -  Filiala Bălţi a CCI, de a participa la 
activitatea consiliilor, comitetelor, grupurilor de experţi, etc. stabilite de către Consiliul 
Municipal Bălţi, cu privire la dezvoltarea industriei, comerţului şi a altor tipuri de 
activităţi de întreprinzător;

- oferă asistenţă metodologică pentru a stabili un grup de lucru privind Agenda 
Locală de Business (în continuare ALB) în cadrul filialei Bălţi a CCI RM în scopul de a 
asigura eficacitatea parteneriatului public -  privat;

- contribuie la promovarea producătorilor autohtoni pe pieţele interne şi externe, 
atragerea investiţiilor;

- participă, implicând potenţialul Filialei Bălţi a CCI, în elaborarea politicilor şi 
coordonarea activităţii de expoziţie; organizează evenimente, care vizează dezvoltarea 
activităţii expoziţionale în municipiul Bălţi şi formarea unei imagini de afaceri şi 
investiţionale atractive a regiunii Bălţi;

- cooperează pe probleme legate de organizarea participării comune la târguri 
internaţionale, implementarea programelor inter-regionale şi internaţionale;

- acordă asistenţă metodologică şi organizatorică în realizarea măsurilor 
necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de suport a mediului de afaceri din 
municipiul Bălţi;

- filiala Bălţi a CCI RM, conform competenţelor delegate prin Legea "Cu privire 
la Camera de Comerţ şi Industrie a RM", asigură interacţiunea între reprezentanţii 
mediului de afaceri cu Consiliul Municipal şi autorităţile locale, precum şi cu partenerii 
sociali interesaţi;

- elaborează propuneri pentru punerea în aplicare a proiectelor educaţionale 
comune pentru subiecţii activităţii comerciale şi industriale din municipiul Bălţi, 
inclusiv în cadrul programelor guvernamentale de formare profesională, recalificare şi 
perfecţionare;

- participă, în baza activităţilor Filialei Bălţi a CCI RM, la organizarea 
seminarelor internaţionale, forumurilor şi altor evenimente de promovare.

A

4.2. In conformitate cu termenii acestui acord, Consiliul Municipal Bălţi, 
conform competenţelor:

- implică Filiala Bălţi a CCI RM în evaluarea independentă a proiectelor de 
reglementări locale cu privire la dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare, investiţii, 
industrie, relaţiile economice externe, impozitare, reglementarea anti-monopol, activităţi 
expoziţionale şi alte probleme, care afectează interesele agenţilor economici din 
teritoriu;

- implică reprezentanţii filialei Bălţi a CCI RM în activitatea consiliilor, 
comitetelor, grupurilor de experţi, etc. stabilite de către Consiliul Municipal Bălţi cu 
privire la dezvoltarea industriei, comerţului şi a altor tipuri de activităţi de 
întreprinzător;

- implică reprezentanţii filialei Bălţi a CCI RM la elaborarea şi implementarea 
proiectelor de dezvoltare socio-economică, investiţii şi inovare, programe pe termen 
lung de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Bălţi;



- include reprezentanţii filialei Bălţi a CCI RM în componenţa delegaţiilor, 
formate pentru a participa la seminare internaţionale şi inter-regionale, congrese, 
expoziţii şi alte evenimente, misiuni de afaceri în străinătate;

- deleagă (după coordonare/aprobare) reprezentanţii lor să participe la grupurile 
de lucru din cadrul ALB, create în cadrul filialei Bălţi a CCI RM;

- implică reprezentanţii filialei Bălţi a CCI RM la elaborarea politicilor şi 
coordonarea activităţilor expoziţionale, organizarea activităţilor, care vizează 
dezvoltarea activităţii expoziţionale în municipiul Bălţi şi formarea unei imagini 
atractive a regiunii;

- asistă, în mod coordonat, la realizarea de către CCI a unor funcţii prevăzute de 
lege în domeniul politicii industriale, expertiza de mărfuri şi certificare, de stabilire a 
preţurilor, de cercetări de marketing, în temeiul prezentului Acord;

- la necesitate, implică specialiştii CCI la dezvoltarea proiectelor de programe 
regionale pe termen lung;

- participă la organizarea activităţilor comune de promovare pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri şi a cooperării inestiţionale în teritoriu;

- atrage CCI RM, în special filiala Bălţi a CCI, în participarea la proiecte 
educaţionale comune pentru întreprinderile din municipiul Bălţi, inclusiv în cadrul 
programelor guvernamentale de formare profesională, recalificare şi perfecţionare;

- în baza unei cereri argumentate din partea CCI, oferă informaţii cu privire la 
situaţia socio-economică, implementarea politicilor regionale, concursurilor şi 
licitaţiilor organizate în municipiul Bălţi;

- efectuează alte tipuri de interacţiuni cu CCI, în cazul în care acestea corespund 
obiectivelor prezentului Acord.

4.3. Părţile, conform competenţelor lor:
- organizează (după coordonare/aprobare) întâlniri de afaceri comune, prezentări 

şi alte evenimente, care promovează producţia producătorilor autohtoni pe pieţele 
interne şi externe, atragerea investiţiilor în economia regiunii Bălţi;

- organizează reuniuni comune pentru a face schimb de opinii şi a evalua 
implementarea realizărilor obţinute în cadrul prezentului Acord, elaborarea propunerilor 
de îmbunătăţire a formelor şi metodelor de cooperare în afaceri.

4.4. în conformitate cu termenii acestui Acord, părţile, conform competenţelor 
lor, colaborează cu incubatoarele de inovare, incubatoarele de afaceri şi parcurile 
industriale, care activează în regiunea Bălţi.

Articolul 5
Părţile soluţionează neînţelegerile şi disputele pe bază de bunăvoinţă şi respect 

reciproc.

Articolul 6
Părţile asigura păstrarea informaţiilor confidenţiale, comunicate reciproc în formă 

orală sau scrisă.

Articolul 7



Părţile pot semna acorduri separate cu privire la dezvoltarea aspectelor reflectate în 
prezentul Acord, inclusiv cu atragerea resurselor financiare, materiale şi altor resurse 
pentru implementarea programelor comune.

Articolul 8
După necesitate, acest Acord poate fi modificat şi completat, prin Anexe suplimentare 

la prezentul Acord, semnate de către părţi, precum şi planul de acţiuni, adoptat în baza 
coordonării propunerilor comune, care nu intră în contradicţie cu prezentul Acord. 
Planul de lucru este aprobat pentru o perioadă convenită de către ambele părţi şi este 
ataşat ca o Anexă separată la acest Acord, fiind o parte integrantă a acestuia.

Articolul 9
Prezentul acord nu impune semnatarilor obligaţii financiare.

Articolul 10
Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 4 ani şi va intra în vigoare la data 

semnării acestuia. După 4 ani, în cazul în care nici o parte nu a declarat în scris dorinţa 
de a denunţa prezentul Acord, valabilitatea acestuia se prelungeşte pentru următorii 4 
ani.

Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul Acord înainte de expirarea acestuia 
printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi cu cel puţin o lună înainte de data 
prevăzută pentru reziliere.
Prezentul Acord este semnat în mun. Bălţi, Republica Moldova, la data
de"___"____________ 2015 în două exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte,
ambele avînd aceeaşi putere juridică.

Semnăturile Părţilor:

Primarul Municipiului Bălţi 
dl Renato USATÎI

Preşedintele Camerei de Comerţ şi 
Industrie a Republicii Moldova
dl Valeriu LAZĂR ___________


