
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2020 г. 

Проект 

Перевод 

Об утверждении проекта  

«CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES  

IN THE DANUBE REGION/CINEMA» 
 

 В соответствии со ст. 14, ч. (2). п. j), k) Закона Республики Молдова о местном 

публичном управлении № 436 от 28.12.2006, ст. 5, ч (1)-(3) Закона Республики Молдова об 

административной децентрализации № 435 от 28.12.2006, в соответствии с Уведомлением 

Управляющего Органа Транснациональной программы Дунай 2014-2020 г.г. от 30.06.2020 

об утверждении и софинансировании проекта «CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW 

URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA», и в целях успешной 

реализации вышеуказанного проекта,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Утвердить реализацию проекта «CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN 

ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA», с целью его финансирования в 

рамках Транснациональной программе Дунай  2014-2020 г.г. 

2. Утвердить софинансирование в сумме 7 500,00 Евро, что составляет 15 % от общего 

предназначенного бюджета примэрии муниципия Бэлць, в 50 000,00 Евро, в период 

реализации проекта «CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN 

THE DANUBE REGION/CINEMA». 

3. Софинансирование, а также суммы, представляющие неприемлемые и/или другие 

расходы, которые могут возникнуть в период реализации проекта «CREATIVE 

INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA», 

но необходимые для внедрения проекта в оптимальных условиях, будут обеспечены из 

средств муниципального бюджета. 

4. Уполномочить примара мун. Бэлць подписать все необходимые документы в рамках 

реализации проекта с последующим утверждением на заседании Совета муниципия 

Бэлць, в случае необходимости. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии: по финансово-экономической деятельности; по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды; по 

сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и социально-

культурной деятельности; по праву и дисциплине; по образованию, социальной защите 

и здравоохранению. 

 

Председательствующий на VI 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 



Fișa proiectului ,,CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES  

IN THE DANUBE REGION/ CINEMA” 
 

 Propunerea de proiect a fost elaborată cu scopul participării la Apelul nr. 3 de propuneri de 

proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014 – 2020, obiectivul specific 1.1: 

Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare, prioritatea 1: Inovare și responsabilitate socială în 

Regiunea Dunării. Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 este cofinanțat de fondurile 

Uniunii Europeane (ERDF, IPA, ENI). 
 

Lider de proiect – Camera de Comerț și Industrie a Republicii Slovenia 

Parteneri de proiect – consorțium internațional din 22 organizații, instituții și autorități 

ale administrației publice locale din Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Federală 

Germania, România, Bulgaria, Republica Austria, Republica Serbia și Republica Moldova.  

 Bugetul total al proiectului – 2 249 073,50 Euro 

 Bugetul eligibil al Primăriei municipiului Bălți – 50 000,00 Euro 

 Contribuția APL – 7 500,00 Euro (15 % din valoarea bugetului eligibil) 
  

 Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea condițiilor cadru inovatoare pentru 

industriile creative și revitalizarea urbană în Regiunea Dunării 

 Realizarea obiectivului general se va înfăptui prin dezvoltarea și testarea modelor, 

instrumentelor și serviciilor inovatoare bazate pe acțiuni intersectoriale și inițiere între industria 

creativă (IC) și sectoarele economiei urbane. 

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea instrumentelor și serviciilor inovatoare pentru inițierea și 

consolidarea proceselor de inovare bazate pe colaborarea dintre industriile creative și economiile 

urbane 

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea rețelelor integrate regionale și transnaționale ale actorilor 

capabili să susțină activități intersectoriale a industriilor creative cu întreprinderile mici și mjlocii 

și startup-uri pentru restructurarea și redimensinarea economiilor urbane 

Obiectivul specific 3: Elaborarea recomandărilor de politici publice în Regiunea Dunării 

concentrate pe îmbunătățirea condițiilor cadru inovatoare pentru industriile creative în economiile 

urbane 
 

 Rezultate scontate: 

 Valorificarea potențialului industriilor creative din municipiul Bălți prin elaborarea unei 

foi de parcurs/strategii bazate pe cooperarea intersectorială dintre industriile creative și 

sectoarele economiei urbane. Foaia de parcurs va reprezenta un document strategic/ghid 

pentru dezvoltarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT) din Regiunea de 

Dezvoltare Nord (RDN) (creat în cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți). 

 Elaborarea instrumentelor, serviciilor și conceptelor inovatoare (inclusiv pentru APL) 

pentru dezvoltarea și promovarea industriilor creative dezvoltate în CITT din RDN 

(instrumente de marketing, servicii de promovare și dezvoltare de concepte).  

 Implementarea/Pilotarea instrumentelor, serviciilor și conceptelor inovatoare elaborate în 

cadrul proiectului pentru a asigura dezvoltarea noilor start-upuri în industriile creative în 

cadrul CITT din RDN. 

 Consolidarea capacităților speciliștilor adminisrației publice locale în domeniul dezvoltării 

urbane. 
 

Durata proiectului – 30 luni (din data semnării Contractului de finanțare) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


