
Informație privind monitorizarea Memorandumurilor/Contractelor/Acordurilor  

încheiate cu privire la colaborarea social - economică 

 

Prin prezenta, în conformitate cu Dispoziția primarului Nr. 75 din 1 martie 2018 ,,Cu privire la 

reglementarea activităţii pentru monitorizarea Memorandumurilor/ Contractelor/ Acordurilor încheiate 

cu privire la colaborare social-economică”, Serviciul relații externe și atragerea investițiilor, Vă 

prezintă informația cu privire la monitorizarea Deciziilor Consiliului municipal Bălți privind 

Acordurile de cooperare/colaborare/parteneriat cu administrațiile orașelor înfrățite și partenere și altor 

parteneri de dezvoltare.  

 

1) Decizia CMB nr. 5/2 din 30.05.2013 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de 

cooperare între Administrația de Stat a or. Tiraspol și or. Dnestrovsk și municipiul Bălți” 

 

 Acordul de cooperare menționat a fost semnat la 6 iunie 2013 în orașul Tiraspol. În perioada 

2013-2016, cooperarea cu Administrația de Stat a or. Tiraspol și or. Dnestrovsk a fost la un nivel 

intermediar, fiind realizat un permanent schimb de mesaje electronice și felicitări cu ocazia sărbătorilor 

naționale și locale. De asemenea, anual a fost realizat un permanent schimb de experiență prin vizite cu 

ocazia evenimentelor socio-culturale desfășurate în ambele unități administrativ-teritoriale. 

 Începând cu luna decembrie a anului 2016, urmare a numirii noului conducător al 

Administrației de Stat a or. Tiraspol și or. Dnestrovsk, a fost exprimată o deschidere deosebită și 

intenție de dinamizare a relațiilor de parteneriat dintre ambele unități administrativ teritoriale. Astfel, 

în principal au fost consolidate relațiile de colaborare în sfera culturii și gospodăriei locativ-comunale. 

În acest sens, Orchestra de Stat a orașului Tiraspol a evoluat la inaugurarea Festivalului Internațional 

Muzical ,,Mărțișor 2017” alături de formații ale Palatulului Municipal de Cultură, fiind stabilite 

legături directe între conducătorii organizațiilor culturale. În scopul consolidării cooperării în sfera 

gospodăriei locativ-comunale, la data de 14 octombrie 2017, delegația oficială din mun. Bălți, în 

componența doamnelor Tatiana Parascan și Larisa Bragari, a participat la sărbătoarea dedicată Zilei 

orașului Tiraspol, în cadrul căreia a vizitat câteva întreprinderi municipale din orașul Tiraspol și a 

stabilit contacte directe cu reprezentanții sferei gospodăriei comunale din or. Tiraspol, în special cu 

Întreprinderea Municipală «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление». 

 Totuși, pe parcursul anului 2018 și prima jumătate a anului 2019, cooperarea cu Administrația 

de Stat a or. Tiraspol și or. Dnestrovsk a avut un nivel mai puțin dinamic, fiind limitată la schimbul de 

informații și date privind organizarea și desfășurarea evenimentelor socio-culturale. 

 

2) Decizia CMB nr. 8/5 din 26.09.2013 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de 

cooperare între municipiul Bălți, Republica Moldova și orașul Cernăuți, Ucraina” 

 

 Acordul de cooperare sus-menționat a fost semnat la 5 octombrie 2013 în orașul Cernăuți.  

Cooperarea cu orașul Cernăuți este astăzi dinamică și în permanentă ascensiune. 

 În perioada 2013-2016, cooperarea a fost axată pe elaborarea și implementarea în comun a 

proiectului transfrontalier ,,Protecția frontierelor împotriva câinilor fără adăpost” care a obținut 

finanțare în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-

2013”. Urmare a implementării acestui proiect comun, în mun. Bălți, strada Lesecico, a fost amenajat 

un teren pentru plimbarea câinilor și, de asemenea, procurate 50 cuști pentru câini fără adăpost, care 

actualmente sunt utilizate pentru întreținerea câinilor supuși sterilizării.  

 În anul 2016 a fost consolidată cooperarea în domeniul culturii, în special prin participarea 

colectivului muzical ,,Barvistâi Rozmai” pe 24 septembrie 2017, la Festivalul Etniilor ,,Unitate prin 

Diversitate” desfășurat în mun. Bălți. 



 Anual se efectuează un permanent transfer de experiență prin intermediul schimbului de 

informații și vizitelor cu ocazia evenimentelor de anvergură desfășurate în ambele unități 

administrativ-teritoriale. Pe parcursul anului 2017, viceprimarul mun. Bălți – Ghenadie Șmulschii și 

consilierii municipali Vladimir Gula și Nicolai Cornieț au participat la două evenimente desfășurate de 

Administrația orașului Cernăuți: Iarmarocul ,,Petrivsckii” 11-12 iulie 2017 și Ziua orașului Cernăuți, 

7-9 octombrie 2017. În cadrul vizitelor respective, au fost abordate diverse subiecte privind aspectele 

de dezvoltare ale localităților, inclusiv dezvoltarea întreprinderilor municipale și antreprenoriatului mic 

și mijlociu. 

 Pe parcursul anului 2018, au fost organizate 3 (trei) vizite ale reprezentanților Primăriei mun. 

Bălți în orașul Cernăuți. Astfel, în perioada 3-4 iunie 2018, viceprimarul mun. Bălți – Ghenadie 

Șmulschii a întreprins o vizită de lucru pentru participare la Zilele de Deschidere a Săptămânii 

Europene a Energiei Durabile în Ucraina. În perioada 7-8 iulie 2018, viceprimarul mun. Bălți – 

Ghenadie Șmulschii, însoțit de către Serghei Rotari – director al I.P. ,,Spitalul Clinic Municipal Bălți” 

au participat la Iarmarocul ,,Petrivsckii” în cadrul căruia, a fost realizat un schimb de informații 

privind sectoarele economie și sănătate, și totodată, organizată o vizită la Policlinicile Nr. 1 și Nr. 2 din 

orașul Cernăuți. În perioada 13-15 noiembrie 2018, șeful Serviciului relații externe și atragerea 

investițiilor – Dan Moraru, a participat la Conferința Științifică Internațională ,,Lecturi Municipale 

dedicate lui Anton Kohanovskii, în cadrul căreia a fost prezentat procesul de elaborare a Programului 

de Revitalizare Urbană (PRU) a municipiului Bălți și implementarea cu succes a proiectului pilot de 

revitalizare urbană ,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în Gimnaziul ,,A.I.Cuza” din mun. 

Bălți”, prin intermediul unei comunicări cu tema ,,Implicare comunitară și parteneriate locale în 

procesul de revitalizare urbană în municipiul Bălți”. Pe parcursul anului 2019, cooperarea cu or. 

Cernăuți a avut un nivel mai puțin dinamic, fiind limitată la schimbul de informații și date privind 

organizarea și desfășurarea evenimentelor socio-culturale.  

 În contextul celor spuse mai sus, cooperarea cu orașul Cernăuți este de succes, fapt care va 

asigura pe viitor schimbul permanent de bune practici și experiențe și va crea un cadru pozitiv 

dezvoltării cooperării în domeniul economic și social. 

3) Decizia CMB nr. 3/63 din 24.04.2014 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de 

intenție privind stabilirea cooperării între orașul Narva (Republica Estonia) și municipiul Bălți 

(Republica Moldova)” 

 

 Acordul menționat a fost semnat la 17 aprilie 2014. În perioada 2014-2016, cooperarea cu 

orașul Narva nu a fost activă, fiind limitată la realizarea un schimb de mesaje electronice și felicitări cu 

ocazia sărbătorilor naționale și locale. 

 Cu prilejul Zilei orașului Bălți, în anul 2016, reprezentanții administrației orașului Narva au 

vizitat municipiul nostru. În cadrul vizitei respective, au fost abordate subiecte privind dezvoltarea 

parteneriatului în sfera socială, cât și trecerii la un nivel mai avansat de cooperare prin semnarea 

Acordului de colaborare între unitățile administrativ-teritoriale. În acest sens, Serviciul relații externe 

și atragerea investițiilor, a expediat o solicitare la finele anului 2016, privind elaborarea în comun a 

unui Plan de acțiuni pentru anul 2017. Ca răspuns, administrația orașului Narva a propus organizarea 

unei vizite de studiu pentru delegația municipiului Bălți, urmare a căreia să fie stabilite câteva domenii 

prioritare de cooperare și să fie discutată necesitatea semnării unui Acord de cooperare. Până la acest 

moment, vizita nu a avut loc.  

 În luna iulie a anului 2019, administrația orașului Narva a expediat o adresare Primăriei 

municipiului Bălți privind semnarea unei scrisori de suport a candidaturii orașului Narva la competiția 

,,Capitala Europeană a Culturii 2024”. În acest sens, la data de 17 iulie, de către Serviciul relații 

externe și atragerea investițiilor a fost elaborată și expediată scrisoarea de suport.  



 În contextul celor spuse mai sus, Serviciul relații externe și atragerea investițiilor, consideră 

oportun expedierea unei scrisori oficiale în adresa administrației orașului Narva privind activizarea 

relațiilor de cooperare, care ulterior, va identifica necesitatea semnării Acordului de cooperare. 

 

4) Decizia CMB nr. 3/64 din 24.04.2014 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de 

intenție privind stabilirea cooperării între orașul Stara Lubovna (Republica Slovacă) și 

municipiul Bălți (Republica Moldova)” 

 

Acordul menționat a fost semnat la 11 aprilie 2014. Cooperarea cu orașul Stara Lubovna a fost 

activă în anul 2014, fiind efectuat un schimb bilateral de delegații. În cadrul vizitelor au fost organizate 

câteva ateliere de lucru pentru identificarea unor domenii prioritare de cooperare și propuneri de 

proiecte. Începând cu anul 2015, relațile de cooperare au stagnat. Primăria municipiului Bălți a 

expediat invitații la Ziua orașului 2016 și la Campionatul Est-European de Tenis de Masă din 2016. La 

invitațiile expediate nu au fost primite răspunsuri.  

 La 26 martie 2019, în contextul inaugurării de către Ambasada Republicii Slovace în RM a 

expoziției ,,100 ani de diplomație slovacă” a avut loc o întredevere oficială a administrației 

municipiului Bălți cu reprezentanții misiunii diplomatice. În cadrul întrevederii a fost abordat subiectul 

parteneriatului cu orașul Stara Lubovna, șeful misiunii diplomatice exprimându-și intenția de a revizui 

perspectivele de cooperare a municipiului Bălți cu orașul Stara Lubovna și de a identifica alte 

perspective de colaborare a municipiului cu localitățile din Republica Slovacă. 

 În acest sens, în contextul relațiilor de colaborare cu Ambasada Republicii Slovace în 

Republica Moldova, Serviciul relații externe și atragerea investițiilor, propune organizarea unei ședințe 

de lucru cu reprezentanții misiunii diplomatice cu scopul de a analiza oportunitățile de dezvoltare 

ulterioară a parteneriatului. 

 

5) Decizia CMB nr. 15/6 din 12.11.2016 ,,Cu privire la aprobarea proiectului 

Acordului de colaborare între Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Consiliul 

municipal Bălți” 

 

 Întru executarea Deciziei Consiliului Municipal, Serviciul relații externe și atragerea 

investițiilor, redirecționează în permanență Filialei Bălți a CCI RM invitații la evenimente și reuniuni 

internaționale recepționate de la orașele înfrățite și partenere. În acest sens, Președintele Filialei Bălți a 

CCI RM a făcut parte din delegația mun. Bălți la Forumul Internațional ,,Afacerile în Daugavpils și 

Zona Specială Latgalia” desfășurat în martie 2017 în orașul partener Daugavpils.  

 Totodată, în primul semestru al anului 2017, SREAI a colaborat foarte activ cu Camera de 

Comerț și Industrie a Republicii Moldova, contribuind semnificativ la pregătirea și desfășurarea la 7 

iunie 2017 a Forumului Internațional de Afaceri „Investiții și oportunități de colaborare”, Evenimentul 

a întrunit peste 250 de reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii din municipiu, prezentând 

diverse sectoare precum: industria agro-alimentară, tehnologiile informaționale și comunicații, textile, 

sectorul construcțiilor etc. și a avut drept scop promovarea imaginii țării și, în special, a Regiunii de 

Nord, cât și promovarea economiei autohtone drept o locație atractivă pentru dezvoltarea afacerilor și 

investițiilor. 

 În cadrul Acordului de colaborare, Serviciul relații externe și atragerea investițiilor, 

redirecționează Filialei Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invitațiile 

recepționate de către administrația publică locală privind participarea agenților economici din 

municipiul Bălți la concursuri, expoziții și târguri. Totodată, SREAI expediază Filialei CCI a RM 

ofertele comerciale recepționate de la administrațiile orașelor înfrățite și partenere pentru susținerea 

dezvoltării economice locale a acestora.  



 Serviciul relații externe și atragerea investițiilor va continua activ cooperarea cu Camera de 

Comerț și Industrie a Republicii Moldova în scopul dezvoltării potențialului investițional al 

municipiului Bălți. 

 

6) Decizia CMB nr. 13/2 din 07.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea proiectului 

Acordului de intenție privind stabilirea cooperării între orașul Daugavpils (Republica Letonia) și 

municipiul Bălți (Republica Moldova)” 

 

În perioda 06-11 octombrie 2015, delegația oficială condusă de dl Janis Lacplesis, primar al 

orașului Daugavpils, a participat la Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a V-a. În timpul vizitei 

în municipiul Bălți, la 10 octombrie 2015, în sala de protocol a Primăriei a fost semnat Acordul 

menționat mai sus. 

 Pe parcursul anului 2016 și prima jumătate a anului 2017, cooperarea bilaterală a fost activă, 

fiind asigurat un permanent schimb de informații privind potențialul social, cultural, economic al 

ambelor unități administrativ-teritoriale. De asemenea, în această perioadă a fost efectuat un schimb de 

delegații oficiale:  

- În perioada 21-24 mai 2016, delegația oficială din or. Daugapils, în număr de 2 oficiali, a 

luat parte la evenimentele Zilei orașului or. Bălți – Hramul Sf. Nicolae;  

- Între 24-30 iulie 2016, specialistul principal al Serviciului relații externe și atragerea 

investițiilor, a participat la Școala de Vară din Republica Letonia, unde în cadrul vizitelor mai multor 

obiecte cu destinație turistică, au fost stabilite contacte cu responsabilii de dezvoltarea turismului local 

și regional; 

- Între 18-22 octombrie 2016, delegația oficială din or. Daugavpils în componența a 3 

persoane, a participat la Zilele Regiunii de Dezvoltare „Nord”, ediția a VI-a. În cadrul vizitei a fost 

efectuat un schimb de experiență în sfera gospodăriei comunale, turismului și culturii cu reprezentanți 

ai administrației publice locale din mun. Bălți; 

- Între 02-05 martie 2017, delegația oficială din municipiul Bălți în frunte cu dl Igor 

Șeremet, a participat la lucrările Forumului Internațional ,,Afacerile în Daugavpils și Zona Specială 

Latgalia”, desfășurat în or. Daugavpils, cu prilejul lansării Zonei Speciale Libere din Daugavpils. 

Această vizită reprezentânt ultima realizare comună. 

 În luna noiembrie a anului 2018, Serviciul relații externe și atragerea investițiilor a întreprins 

măsuri pentru a participa în comun cu orașul Daugavpils la Apelul de propuneri al Comisiei Europene 

cu titlul ,,Autorități locale: parteneriate pentru orașe durabile”. Spre regret, nu au fost recepționat un 

răspuns privind intenția de cooperare în această direcție. 

 Pe parcursul anului 2019, a fost menținută cooperarea la nivelul schimbului de informații. 

 Astfel, în scopul analizei necesității semnării unui Acord de cooperare, Serviciul relații externe 

și atragerea investițiilor, propune expedierea unei scrisori oficiale în adresa administrației orașului 

Daugavpils privind activizarea relațiilor de cooperare, care va permite identificarea necesității semnării 

Acordului de cooperare. 

 

7) Decizia CMB nr. 11/1 din 16.09.2015 ,,Cu privire la aprobarea proiectului 

Acordului de cooperare comercial-economică, tehnico-științifică între Administrația raionului 

Pușkin a Sankt-Petersburgului (Federația Rusă) și Administrația publică locală a municipiului 

Bălți (Republica Moldova)” 

 

La 15 septembrie 2015, delegația municipiului Bălți a vizitat orașul Pușkin a Sankt-

Petersburgului. În cadrul acestei vizite a fost semnat Acordul sus-menționat.  

 Prima realizare importantă a Acordului de cooperare a fost semnarea la 17 martie 2016 a 

Acordului de colaborare privind continuarea studiilor absolvenților instituțiilor de învățământ general 



și profesional tehnic din mun. Bălți la Instituția de stat bugetară federală de învățământ superior 

,,Universitatea Agrară de Stat din Sankt-Petersburg” (Decizia Consiliului Municipal nr. 2/4 din 

11.03.2016). Ca rezultat, în anul de studii 2016-2017 au fost admiși la studii 7 elevi din municipiul 

Bălți, iar în anul 2017-2018 a fost înmatriculat la studii un elev din municipiul Bălți. 

 O altă realizare importantă a Acordului de cooperare a fost deschiderea în luna mai a anului 

2016 a Casei de Comerț ,,Bălți” în orașul Pușkin, Sankt-Petersburg. Drept urmare, în lunile iunie 2016 

și iunie 2017, în orașul Pușkin, au fost organizate două sesiuni de comerț și achiziții pentru 

producătorii din Republica Moldova. La aceste evenimente au participat cele mai mari rețele de 

distribuție din Federația Rusă.  

 Eficiența parteneriatului a fost determinată de semnarea în luna iulie a anului 2016, a Planului 

de acțiuni comune pentru anii 2016-2019 privind realizarea Acordului de cooperare, care reprezintă un 

Plan foarte complex și cuprinde următoarele domenii de interes comun: industria și sfera comercial-

economică, știință și educație, cultură și politici de tineret, turism, sănătate și asistență socială. Întru 

executarea acestuia, sunt implicate subdiviziunile structurale ale Primăriei responsabile de domeniile 

menționate mai sus. 

 În acest sens, domeniul știință și educație se bucură un nivel înalt de eficiență. Astfel, 

trimestrial sunt organizate conferințe skype între elevii instituțiilor de învățământ din mun. Bălți și 

raionul Pușkin. În cadrul acestora au loc schimburi de experiențe, viziuni și sunt analizate 

oportunitățile privind participarea la proiecte educaționale comune. De asemenea, Direcția Învățământ, 

Tineret și Sport, pe parcursul anului 2017 a asigurat participarea elevilor din mun. Bălți la diverse 

concursuri organizate de administrația raionului Pușkin, inclusiv Concursul Internațional „Я рисую 

Петербург”, unde au fost selectați 4 elevi сîștigători de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” 

din mun. Bălți. Ulterior, aceștia au participat împreună cu profesoara Carp Larisa la Festivalul anual al 

absolvenților „  лые        ” desfășurat în orașul Sankt-Petersburg. 

 În domeniul culturii și politici de tineret există o cooperare activă, remarcată prin participarea 

colectivului ,,Stil Kvartet” în cadrul Festivalului Internațional de Muzică ”Mărțișor 2017”. De 

asemenea, există un dialog eficient între secțiile de cultură din ambele unități administrativ-teritoriale. 

 În domeniul sănătății și asistenței sociale au fost stabilite contacte cu șefii direcțiilor sănătate și 

asistență socială a Administrației raionului Pușkin, astfel fiind asigurat schimbul permanent de 

informații privind serviciile de sănătate și asistență socială ale ambelor orașe. Mai mult decât atât, în 

anul 2017 a fost elaborat un plan comun de acțiuni dintre Secția asistență socială a raionului Pușkin și 

Direcția asistență socială și protecția familiei, implementarea căruia a fost prelungită și în anul 2018. 

 Cu scopul consolidării cooperării în sfera gospodăriei locativ-comunale, în luna decembrie 

2017, doamna Tatiana Parascan, director Î. M. „Gospodărie locativ-comunală Bălți”, domnul 

Munteanu Stepan, director Î. M. „Termogaz-Bălți” și doamna Irina Zubenina, director Î. M. Regia 

„Apă-Canal Bălți” au participat la cursurile de instruire ale Academiei Gospodăriei Comunale, 

Deservirii Locative și Protecție a Mediului din Sankt-Petersburg. 

 În anul 2018, relațiile bilaterale au fost mai puțin active, fiind organizată doar o întrevedere de 

lucru între primarul municipiului Bălți – Nicolai Grigorișin și Eugenia Voronina - șef-adjunct al 

Administrației raionului Pușkin, la data de 21 septembrie 2018, în cadrul Forumului Economic Moldo-

Rus desfășurat în mun. Chișinău. 

 Pe parcursul primului semestru al anului 2019, nu au fost realizate acțiuni comune. 

 În contextul celor spuse mai sus, anual se efectuează un permanent schimb de experiență prin 

vizite cu ocazia evenimentelor de anvergură desfășurate în ambele unități administrativ-teritoriale. De 

asemenea, Primăria municipiului Bălți recepționează invitații la principalele evenimente economice 

desfășurate în raionul Pușkin și orașul Sankt-Petersburg.  

8) Decizia CMB nr. 5/12 din 23.06.2016 ,,Cu privire la aprobarea proiectului 

Acordului de înfrățire dintre orașul Nijnii Novgorod (Federația Rusă) și municipiul Bălți 

(Republica Moldova)” 



 

 Acordul sus-menționat a fost semnat la 12 iunie 2016 în orașul Nijnii Novgorod.  Este de 

menționat faptul că, cooperarea cu orașul Nijnii Novgorod a început în luna martie a anului 2016, prin 

semnarea la 17 martie 2016 a Acordului de colaborare privind continuarea studiilor absolvenților 

instituțiilor de învățământ mediu și profesional din mun. Bălți la Instituția bugetară de stat de 

învățământ superior ,,Universitatea de Stat de Inginerie și Economie din regiunea Nijnii Novgorod 

(Federația Rusă) și Consiliul municipal Bălți (Republica Moldova)” (Decizia Consiliului Municipal nr. 

2/3 din 11.03.2016). Ca rezultat, în anul 2016, 13 absolvenți din instituțiile de învățământ general din 

subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport au susținut examenele de probă și au fost admise la 

studii. În prezent, din cei 13 absolvenți, 12 își continuă studiile. În anul 2017 au fost admiși la studii 11 

absolvenți, în prezent continuând studiile 10 persoane. Totodată, în anul 2018, în cadrul Universității 

Lingvistice de Stat din Nijnii Novgorod ,,N.Dobroliubov” a fost admis 1 absolvent din municipiul 

Bălți. 

 Urmare a semnării Acordului de înfrățire, un prim pas întru consolidarea cooperării cu orașul 

Nijnii Novgorod a fost participarea delegației municipiului Bălți la Summit-ul Internațional de Afaceri 

2016. În cadrul acestei vizite de studiu au fost stabilite primele contacte și s-a identificat necesitatea 

elaborării unui Plan de acțiuni comune. 

 La sfârșitul anului 2016, cu suportul Departamentului relații externe a administrației orașului 

Nijnii Novgorod a fost elaborat Planul de acțiuni comune pentru anul 2017 care a cuprins nouă sfere 

de activitate: inovații și antreprenoriat, sănătate, asistență socială, investiții, turism, știință și educație, 

cultură, politici de tineret și sport, gospodărie comunală și administrație publică.  

 În acest sens, pe parcursul anului 2017 a avut loc un schimb permanent de informații în 

domeniile comercial-economic, industrial, educațional, social și cultural, precum și au fost organizate 

vizite de studiu ale reprezentanților ambelor unități administrativ-teritoriale, printre care: 

- În perioada 10-13 iunie, doi meșteri populari din mun. Bălți au participat la Festivalul 

Internațional al Meșterilor Populari ,,Секреты Мастеров” desfășurat în orașul Nijnii Novgorod, în 

cadrul căreia a fost promovat potențialul cultural al municipiului. În cadrul festivalului a fost 

organizată Conferința Internațională ,,Туристическии сувенир”, în cadrul căreia doamna Eugenia 

Moldovan - meșter popular, a prezentat un raport despre dezvoltarea artei meșteșugăritului popular în 

Republica Moldova; 

- În perioada 13-16 septembrie 2017, delegația municipiului Bălți a participat la Summit-ul 

Internațional de Afaceri desfășurat în orașul Nijnii Novgorod. În cadrul evenimentului a avut loc o 

întrevedere cu domnul Mihail Kuznețov, viceprimar al orașului Nijnii Novgorod, în cadrul căreia au 

fost discutate perspectivele de cooperare în domeniile comercial-economic, educațional, sportiv și 

cultural și a fost stabilită organizarea unei sesiuni de comerț de achiziții în Nijnii Novgorod.  

- O realizare importantă în anul 2017 a fost organizarea la 14 decembrie 2017 a sesiunii de 

comerț și achiziții în orașul Nijnii Novgorod cu participarea a 5 companii din Republica Moldova. 

Desfășurarea acestui eveniment este considerată a fi un pas important pentru deschiderea Casei de 

Comerț Bălți în orașul Nijnii Novgorod. 

 Pe parcursul anului 2018 a fost continuat schimbul permanent de informații în domeniile 

comercial-economic, industrial, educațional, social și cultural, precum și au fost organizate vizite de 

studiu ale reprezentanților ambelor unități administrativ-teritoriale, printre care menționăm participarea 

a doi meșteri populari din mun. Bălți, în perioada 1-3 septembrie, la Festivalul Internațional al 

Meșterilor Populari ,,Секреты Мастеров” desfășurat în orașul Nijnii Novgorod, în cadrul căreia a fost 

promovat potențialul cultural al municipiului. 

 Pe parcursul anului 2019 a fost continuat schimbul permanent de informații în domeniile 

comercial-economic, industrial, educațional, social și cultural, fiind organizată participarea 

colectivului corului Colegiului Muzical ,,M.Balakirev” din orașul Nijnii Novgorod la Festivalul 

Internațional de Muzică ,,Mărțișor – 2019”. 



 În contextul celor spuse mai sus, anual se efectuează un permanent schimb de experiență prin 

vizite cu ocazia evenimentelor de anvergură desfășurate în ambele unități administrativ-teritoriale și de 

asemenea, Primăria municipiului Bălți recepționează invitații la principalele evenimente economice 

desfășurate în orașul Nijnii Novgorod.  

 Cooperarea cu orașul Nijnii Novgorod este în permanentă ascensiune, ambele părți fiind 

interesate în schimbul de informații și experiențe, transferul bunelor practici și dezvoltarea cooperării 

pe cât mai multe segmente de interes comun. 

 

9) Decizia CMB nr. 4/5 din 19.05.2016 ,,Cu privire la aprobarea proiectului 

Acordului de prietenie și cooperare între orașul Jining din provincia Shandong (Republica 

Populară Chineză) și municipiul Bălți (Republica Moldova)” 

 

Cooperarea cu orașul Jining din provincia Shandong nu a cunoscut o ascensiune semnificativă. 

Anual, începând cu anul 2016, Primăria municipiului Bălți a recepționat invitații de participare la 

Festivalul Internațional Cultural ,,Confucius”, care însă nu au fost onorate. De asemenea, în 

permanență este menținut schimbul de informații privind potențialul economic și investițional din 

ambele unități administrativ-teritoriale. În anul 2017 în adresa administrației din Jining a fost expediată 

o invitație la Campionatul Ligii Est-Europene de Tenis însă echipa de sportivi a orașului nu a putut 

participa la competiția respectivă.  

 În luna aprilie a anului 2018, în adresa Primăriei municipiului Bălți a parvenit o invitație din 

partea administrației din Jining privind participarea la Festivalul Internațional Cultural ,,Confucius” și 

semnarea Acordului de prietenie și cooperare. Menționăm că, întru asigurarea posibilității semnării 

Acordului de prietenie, urmare a alegerilor locale noi din 20 mai 2018, prin Decizia CMB nr. 11/7 din 

26 iulie 2018 a fost modificată Decizia CMB nr. 4/5 din 19.05.2016. 

 Reprezentanții Primăriei mun. Bălți nu au întreprins o vizită oficială în orașul Jining, însă, 

SREAI a elaborat și expediat către administrația din Jining o invitație în municipiul Bălți pentru a 

oficializa relațiile de cooperare. Prin intermediul poștei electronice, reprezentanții administrației din 

Jining au confirmat disponibilitatea de a vizita municipiul în anul 2019. În prima jumătate a anului 

curent nu a fost realizată vizita partenerilor în mun. Bălți. 

  

10) Decizia CMB nr. 9/4 din 28.09.2017 ,,Cu privire la aprobarea proiectului 

Acordului de parteneriat între municipiul Bălți din Republica Moldova și județul Botoșani din 

România” 

 

 Acordul menționat a fost semnat la 6 noiembrie 2017 în sala de protocol a Primăriei 

municipiului Bălți. 

 Este de menționat faptul că, deși Acordul de parteneriat a fost semnat la sfârșitul anului 2017, 

cooperarea activă cu Consiliul Județean Botoșani a început în primul semestru al anului 2017 prin 

intermediul a două vizite de studiu (aprilie și septembrie) a reprezentanților administrației publice 

locale din mun. Bălți în județul Botoșani. În cadrul acestor vizite și întrevederilor cu Președintele 

Consiliului Județean Botoșani, au fost stabilite direcțiile prioritare de cooperare comună și dezbătute 

principale prevederi ale Acordului.   

 Urmare a schimbului de contacte a specialiștilor de profil, pe parcursul anului 2017 a început 

elaborarea ideilor de proiectelor comune pentru participarea în cadrul Programului Operațional Comun 

,,România – Republica Moldova 2014-2020”. În acest sens, în luna mai a anului 2018, în comun 

instituții de nivel județean au fost depuse 6 (șase) formulare de participare: 

- ,,Colaborarea în domeniul medicinei de urgență în zona transfrontalieră Bălți – Botoșani”, 

aplicant Spitalul Clinic Municipal Bălți; partener Spitalul Județean de Urgență Mavromati 

Botoșani (proiect de infrastructură); 



- ,,Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu nevoi educaționale speciale”, 

aplicant: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani; partener: Direcția Învățmânt, Tineret și Sport 

a Primăriei mun. Bălți”; 

- ,,Concurează pentru o viață mai bună”, aplicant Clubul Sportiv Școlar Botoșani; partener 

Școala Sportivă Specializată din Bălți; 

- ,,Crearea Centrului Educațional Inovațional pentru conectarea educației cu piața muncii”, 

aplicant: Seminarul Teologic Liceal Ortodox Botoșani ,,Sf. Gheorghe”; partener: Direcția 

Învățmânt, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți”; 

- ,,Crearea centrului de excelență transfrontalieră pentru științele reale”, aplicant: Liceul Național 

Mihai Eminescu Botoșani; partener: I. P. Liceul ,,Mihai Eminescu” din Bălți; 

- Crearea Centrului Cultural Transfrontalier Multietnic, aplicant: Biblioteca Județeană ,,Mihai 

Eminescu”; partener: Secția cultură a Primăriei mun. Bălți. 

 Urmare a parcurgerii etapei de verificare administrativă și a eligibilității, actualmente este în 

derulare etapa de evaluare tehnică și financiară. Implementarea proiectelor transfrontaliere comune va 

consolida considerabil capacitățile instituționale și vor oferi o platformă eficientă pentru dezvoltarea 

parteneriatului pe viitor. 

 Totodată, parteneriatul bilateral cuprinde o dimensiune separată dedicată organizării comune, a 

Festivalului-Concurs Internațional de Interpretare și Creație ,,Tinere Speranțe”. Evenimentul este 

organizat anual de către Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în parteneriat cu Direcția Învățământ, 

Tineret și Sport mun. Bălți și este finanțat de Consiliul Județean Botoșani, în anul 2019 fiind la a III-a 

ediție. Spațiul de desfășurare a acestuia implică municipiile Botoșani și Bălți. Ultima activitate 

realizată întru susținerea inițiativei a constat în participarea delegației municipiului Bălți, în perioada 

25-26 octombrie 2019, la cea de a XXIX-a ediție a Festivalului – Concurs de Interpretare și Creație 

„Tinere Speranțe”. Este de menționat că, interpreții, formațiile, ansamblurile și grupurile artistice care 

au evoluat în cadrul etapei organizate în municipiul Botoșani vor fi prezenți și la etapa organizată în 

municipiul Bălți, în perioada 14 – 17 noiembrie, în incinta Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. 

 În contextul celor spuse mai sus, cooperarea cu județul Botoșani din România este foarte activă, 

fiind în permanentă ascensiune.  

 

11) Decizia CMB nr. 6/17 din 29.06.2017 ,,Cu privire la aprobarea proiectului 

Acordului de Cooperare între municipiul Botoșani, județul Botoșani din România și municipiul 

Bălți din Republica Moldova” 

 

 Acordul menționat mai sus a fost semnat la 19 iulie 2017 în sala de protocol a Primăriei 

municipiului Bălți. La fel ca în cazul Acordului de parteneriat cu județul Botoșani, cooperarea cu 

municipiul Botoșani a început înaintea semnării Acordului. Astfel, prima vizită de studiu a fost 

organizată în luna aprilie 2017, în cadrul căreia au fost preluate bune practici în sfera gospodăriei 

locativ comunale, inclusiv amenajarea parcărilor în curțile blocurilor locative. De asemenea, urmare a 

acestei vizite au fost identificate două idei de proiecte infrastructurale transfontaliere comune: 

- ,,Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”. Partenerii acestui 

proiect sunt Primăria mun. Botoșani (aplicant), Centrul Național de Promovare și Informare 

Turistică și respectiv, Primăria mun. Bălți și Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” Bălți; 

- ,,Granițe sigure de pericole epidimiologice umane – tuberculoza”, aplicant Spitalul de 

PneumoFtiziologie Botoșani, parteneri: Centrul Medicilor de Familie Bălți, Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră și Asociația Obștească ,,Speranța Terrei”; 

 În perioada 21 decembrie 2017 – 21 mai 2018, aceste idei de proiect au fost dezvoltate de către 

specialiștii SREAI, Direcției arhitectură și construcții, Direcției Învățământ Tineret și Sport, Secției 

sănătate, de comun cu partenerii din municipiul Botoșani, iar în acest sens, delegația Primăriei 

municipiului Botoșani a efectuat 2 (două) vizite de lucru în municipiul Bălți, la data de 11 ianuarie și 



14 martie 2018, iar reprezentanții Primăriei mun. Bălți, au efectuat 3 (trei) vizite de lucru în municipiul 

Botoșani, în perioada 26-27 ianuarie, 10-11 mai, 21-22 mai 2018. 

 Proiectele menționate mai sus, au fost aplicate în cadrul Programului Operațional Comun 

,,România – Republica Moldova 2014-2020” la data de 21 mai 2018. La fel ca în cazul proiectelor 

elaborate în parteneriat cu Consiliul Județean Botoșani, actualmente aceastea se află la etapa de 

verificare tehnică și financiară. 

 De asemenea, pe parcursul anului 2018, reprezentanții Primăriei municipiului Bălți au 

întreprins alte 3 (trei) vizite de lucru în municipiul Botoșani. Astfel, la data de 13 martie 2018, 

delegația municipiului Bălți formată din viceprimarul mun. Bălți – Ghenadie Șmulschii, șeful 

Serviciului sănătate – Feodora Rodiucova și directorii Î. M. ,,GLC Bălți” și Î. M. ,,Regia-Apă-Canal 

Bălți” au vizitat mun. Botoșani în scopul realizării schimbului de experiență în sfera gospodăriei 

comunale. La data de 12 iulie 2018, delegația municipiului Bălți formată din viceprimarul mun. Bălți – 

Ghenadie Șmulschii și directorul Î. M. ,,DRCD Bălți” – Iurii Hmarnîi , au întreprins o vizită oficială cu 

scopul negocierii contractului de închiriere a 3 (trei) autospeciale pentru evacuarea deșeurilor 

menajere. În rezultat, din luna august 2018 și până în prezent, în mun. Bălți efectuează evacuarea 

deșeurilor menajere 3 (trei) autospeciale oferite cu suportul Primăriei municipiului Botoșani. Ultima 

vizită în mun. Botoșani a reprezentanților Primăriei mun. Bălți a avut loc în perioada 4-5 octombrie 

2018. Scopul principal al vizitei a constat în preluarea experienței municipiului Botoșani în domeniul 

administrației publice locale pentru implementarea acesteia în mun. Bălți. În cadrul primei zile a vizitei 

de studiu, delegația formată din 12 (douăsprezece) persoane, inclusiv primarul municipiului Bălți – 

Nicolai Grigorișin și viceprimarul mun. Bălți – Ghenadie Șmulschii, a vizitat Parcul Regional de 

Agrement Turistic și Sportiv Cornișa, Parcul Mihai Eminescu, Piața Viilor, Centrul de Supraveghere 

Video, Sala Polivalentă Elisabeta Lipa, Stadionul Municipal, parcările din curțile blocurilor locative și 

două cartiere de locuințe sociale și locuințe destinate familiilor tinere. În ziua a II-a, delegația a vizitat 

Centrul Integrat de Management al Deșeurilor din comuna Stăuceni (Botoșani), Adăpostul pentru 

câinii vagabonzi și totodată partenerii din municipiul Botoșani au prezentat două porțiuni de drumuri 

locale aflate în reparație curentă în acea perioadă. Vizita în municipiul Botoșani s-a încheiat cu o 

întrevedere de lucru în cadrul căreia au fost discutate concluziile vizitei și următorii pași întru 

dezvoltarea și consolidarea parteneriatului bilateral. 

 O realizare foarte importantă în anul 2018 a fost participarea Primăriei mun. Bălți în cadrul 

proiectului ,,Dotarea instituției de educație timpurie nr. 6 ,,Luceafărul” cu mobilier pentru 4 grupe și 

utilaj tehnologic pentru blocul alimentar”. Astfel, la solicitarea Primăriei municipiului Bălți privind 

dotarea instituției educaționale menționate mai sus, datorită Acordului de Cooperare între municipiul 

Bălți și municipiul Botoșani, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani 

(România) nr. 290 ,,privind aprobarea finanțării de către UAT Municipiul Botoșani a proiectului 

privind dotarea instituției de educație timpurie nr.6 ,,Luceafărul” din Municipiul Bălți”, în municipiul 

Bălți se va implementa acest proiect în sumă de 25 000 lei românești (circa 5400 Euro), care este 

finanțat din contul bugetului local al municipiului Botoșani. Realizarea acestui proiect este un exemplu 

unic de proiect implementat în mun. Bălți cu finanțare din partea unui oraș partener, în baza unui 

Acord de Colaborare. Implementarea cu succes a acestuia va oferi posibilitatea de realiza alte proiecte 

cu finanțare din partea partenerilor din municipiul Botoșani. 

 Ultima realizare din anul 2018 constă în vizita la 28 decembrie 2019 a delegației oficiale a 

municipiului Botoșani, în frunte cu primarul municipiului, cu scopul de a analiza rezultatele 

parteneriatului în anul 2018 și identificarea noilor oportunități de cooperare în anul 2019.  

 În anul curent, cooperarea cu municipiul Botoșani a evoluat constant. Prima realizare a 

parteneriatului a constat în vizita delegației municipiului Bălți în municipiul Botoșani, în perioada 11-

12 februarie 2019, cu scopul preluării bunelor practici în domeniul supravegherii video municipale și 

amenajării parcărilor municipale. În contextul parteneriatului în cadrul proiectelor transfrontaliere, în 

perioada 20-22 februarie 2019, a fost organizată o vizită a reprezentanților Primăriei municipiului Bălți 



în municipiul Botoșani, cu scopul prezentării către parteneri a clarificărilor pentru cererile de finanțare 

depuse în comun în cadrul POC România – Republica Moldova 2014-2020. Totodată, în cadrul vizitei 

au avut loc întrevederi cu primarul municipiului Botoșani, specialiștii Serviciului Management 

Proiecte, administrația Clubului Sportiv Botoșani, șeful Inspectoratului Școlar Județean și profesorii 

Liceului Teoretic ,,N.Iorga”. 

 Prima vizită din anul 2019 a delegației municipiului Botoșani, în mun. Bălți, a avut loc la 18 

aprilie 2019. Din componența delegației oficiale au făcut parte administratorul public al Municipiului 

Botoșani, directorul economic al Primăriei Municipiului Botoșani și specialiștii Serviciului 

Management Proiecte. În cadrul vizitei a fost organizată o ședință de lucru cu scopul identificării 

posibilităților privind atragerea finanțărilor nerambursabile în domeniul educației prin organizarea unui 

stagiu de formare în domeniul managementului ciclului de proiect pentru managerii instituțiilor 

bugetare din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport, având ca obiectiv fundamental 

dezvoltarea de competențe privind scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. 

Stagiul urmează a fi realizat în a doua jumătate a anului curent. 

 De asemenea, în legătură cu organizarea Zilelor Municipiului Botoșani în perioada 17-19 mai 

2019 și Zilei orașului Bălți – Hramului Sfântului Nicolae, la 22 mai 2019, a avut loc un schimb de 

delegații pentru participare la celebrarea ambelor evenimente. 

 În contextul celor spuse mai sus, cooperarea cu municipiul Botoșani din România este cea mai 

activă, ambele localități colaborează împreună pentru a obține și dezvolta răspunsuri la provocările 

urbane majore și pentru a dezvolta soluții pragmatice, noi și durabile, care vor integra dimensiunea 

socială, economică și cea privind mediul înconjurător. 

 

12) Decizia CMB nr. 4/70 din 29.06.2017 ,,Cu privire la aprobarea proiectului 

Acordului de colaborare între Consiliul municipal Bălți (Republica Moldova) și Camera 

Bilaterală de Comerț și Industrie (Republica Moldova-România) 

 
 

 Acordul menționat a fost semnat la 21 iulie 2017 în sala de protocol a Primăriei municipiului 

Bălți.  

 Cooperarea cu Camera Bilaterală de Comerț și Industrie (Republica Moldova-România) a 

început înaintea semnării Acordului și anume odată cu pregătirea și organizarea Forumului 

Internațional de Afaceri ,,Investiții și oportunități de cooperare” desfășurat la 7 iunie 2017 în mun. 

Bălți. Camera Bilaterală de Comerț și Industrie (Republica Moldova-România) a fost partener în 

cadrul Forumului, contribuind la invitarea antreprenorilor și potențialilor investitori din România. 

 După semnarea Acordului, în anul 2017, alte acțiuni comune nu au fost realizate, deși 

specialiștii SREAI au expediat în adresa președintelui Camerei Bilaterale un mesaj electronic privind 

oferirea suportului (experiența altor localități din România) întru pregătirea unui Forum Urbanistic în 

municipiul Bălți. Nu a fost recepționat nici un răspuns din partea reprezentaților CBCI RO-MD.  

 În anul 2018 și 2019, de asemenea, nu au fost realizate activități comune. 

 Întru redresarea situației create, Serviciul relații externe și atragerea investițiilor, consideră 

oportun expedierea unei scrisori oficiale în adresa Conducerii Camerei Bilaterale Comerț și Industrie 

(Republica Moldova-România) privind activizarea relațiilor de cooperare.  

 

 

 Șef al Serviciului relații externe      Dan Moraru 

 și atragerea investițiilor 

 


