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1.   INTRODUCERE 

1.1   Obiectul lucrării 

Prezenta lucrare este elaborată la comanda Primăriei mun.Bălți prin Contractul  

nr. 68/15893 din 29.05.2018.   

Totodată ca bază legitimă pentru elaborare este valabilă Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova din 07.12.2001 nr. 1362 ''Cu privire la asigurarea localităţilor 
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Republicii Moldova cu documentaţie de Urbanism şi amenajarea teritoriului''.        

Ca necesitate de elaborare sunt: 

- neconformarea documentaţiei urbanistice aprobate anterior (obiect nr.14800 Plan 

Urbanistic General or.Bălți, elaborat în 2004) condiţiilor contemporane social – 

economice şi politice, ce s-au creat şi se formează actualmente în Republica 

Moldova în general şi în or.Bălți în particularitate; 

- soluţionarea problemelor de dezvoltare a teritoriului în legătură cu schimbările 

structurii în domeniul construcţiilor locative şi a infrastructurii sociale, aplicarea 

soluţiilor moderne privind dezvoltarea sistemului de dotări tehnice, perfecţionarea 

reţelei de drumuri şi străzi, dezvoltarea transportului public; 

- optimizarea ulterioară a zonării teritoriului ţinînd cont de factorii ecologici, sanitari 

pentru dezvoltarea mediului urban. 

Aşadar acest memoriu în volum de elaborare a proiectului sus numit reflectă 

următoarele categorii de probleme şi într-o măsură mai mică sau mai mare determină 

soluţiile de realizare a propunerilor de proiect: 

- probleme principale rezultate din analiza situaţiei existente, disfuncţionalităţi şi 

priorităţi; 

- volumul şi structura potenţialului uman, resurse ale muncii; 

- potenţialul economic al oraşului; 

- situaţia fondului locativ; 

- organizarea circulaţiei şi transporturilor; 

- echipare tehnico-edilitară; 

- reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului. 

În urma studiului şi a propunerilor de proiect, destinate soluţionării problemelor 

menţionate mai sus, proiectul oferă metode şi instrumente de lucru necesare atît elaborării, 

aprobării cît şi urmării aplicării PUG-lui în următoarele domenii: proiectare, administrație 

centrală şi locală, agenţi economici, colectivităţi sau persoane beneficiare. 

Lucrarea urmăreşte scopul de a examina situaţia existentă a teritoriului şi de a compara 

cu deciziile de proiect acceptate şi adaptate în lucrarea anterioară în ce priveşte nivelul de 

amenajare a teritoriului cît şi complexitatea obiectivelor de utilitate publică necesare 

pentru un municipiu al Republicii Moldova, cît şi compararea cu condiţiile contemporane 

de existenţă, măsura de realizare a PUG-ului precedent. 

S-a examinat starea spaţiului locativ a zonelor locuibile ocupate cu locuinţe în regim 

mic de înălţime şi blocuri locative multietajate cu apartamente colective cît şi posibilitatea 

de păstrare, reanimare şi destinaţie a acestor spaţii locative, nivelul lor de amenajare 

urbanistică, complexitatea de utilitate publică, asigurarea acestora cu spaţii verzi, parcuri, 

scuaruri, terenuri sportive etc. precum şi cu structura edilitară. 

S-a examinat situaţia existentă a reţelei de străzi şi drumuri principale de sens urban, 

secundare de sens raional şi local, căilor de ocolire ale oraşului, posibilitatea sistemului de  

străzi şi drumuri de a asigura circulaţia optimală a transportului public urban şi de marfă 

precum şi a pietonilor. Problema dominantă cotidiană a or.Bălți este organizarea circuitului 

transportului în ansamblu pe oraș și particular pe străzile Ștefan cel Mare și Sfînt și 

Decebal, unde adesea apar blocări considerabile a unităților de transport. S-au propus şi 

unele străzi noi, sau reconstruite după cerinţele contemporane. 

Este necesar de preconizat măsuri de organizare a timpului liber al populaţiei cum: 

sportul, turismul, odihna la un nivel cultural înalt, pentru care sunt necesare acţiuni de 
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amplasare a întreprinderilor şi instituţiilor de odihnă, agrement şi sport, de amenajare a 

parcurilor, scuarurilor cît şi trasarea unor noi străzi, drumuri şi construcţia noilor obiective. 

La etapa culegerii datelor iniţiale pentru proiectare s-a examinat favorabilitatea 

terenurilor pentru construcţii în hotarele oraşului şi a terenurilor imediat adiacente, s-au 

propus măsuri şi acţiuni contra proceselor geologice periculoase cît şi pentru păstrarea 

spaţiului ambian. 

A apărut necesitatea de a scoate la iveală şi a amenaja monumentele istorice şi 

arhitecturale cît şi a organiza spre acestora rute turistice. 

Nu este la nivel situaţia în economie şi industrie. Au fost retrase din activitatea 

economică un rînd de întreprinderi şi instituţii. Unele întreprinderi s-au dizolvat, şi-au 

întrerupt activitatea şi devin învechite atît fizic cît şi moral. 

Una din probleme-cheie în condițiile actuale este problema ecologică, pentru dezlegarea 

căreia este necesar de o cantitate majoră de mijloace materiale și fizice. O mare parte din 

teritoriul orașului are posibilitatea de a fi inundată de scurgerile de pe suprafață din cauza 

reliefului cu o pantă redusă ce împiedică evacuarea apelor din oraș. 

Teritoriul urbei se caracterizează prin nivelul sporit a apelor freatice. 

Oraşul nu dispune de o divizare strictă între zonele de locuit şi cele de producere. Unele 

cartiere locative ale oraşului nu dispun, sau dispun insuficient de reţele edilitare.  

În lucrarea în cauză s-a ţinut cont de amplasările ce s-au efectuat anterior, cît şi 

solicitările Beneficiarului pentru perspectivă. 

În documentaţia de urbanism pentru mun.Bălți sunt stimulate metode contemporane de 

sistematizare, care evidenţiază problema reformării consecutive a teritoriului şi crearea 

condiţiilor optime vitale a populaţiei. Crearea maximă a vieții normale pentru populația 

orașului, deși este chemat să efectueze Planul Urbanistic General al or.Bălți. 
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1.2   Colectivul de elaborare 

     La elaborarea Planului Urbanistic General al mun.Bălți au participat ca autori ai 

proiectului specialişti a INCP „Urbanproiect‖: 

 

Director general INCP ―Urbanproiect‖ 

 

 

Director DATU 

 

Arhitect şef  proiect 

 

 

Manager proiect   

 

Arhitect  
 

Concomitent la elaborare au participat: 
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Specialist principal. Căi de comunicaţii şi transport.           
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Specialist principal. Alimentarea cu energie electrică.                          
  

                       
 Specialist principal. Canalizare şi salubrizarea                     

 teritoriului. 
 

Specialist principal. Alimentarea cu energie termică și 

gaze naturale. Telecomunicaţii. 
 

Specialist principal. Şef CPCE. Protecţia mediului. 
   
Specialist principal. Protecţia civilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Iu. Povar 
Certificat: Seria 2019-P nr. 0277 

 

L. Mămăligă   
 

L. Mămăligă    
Certificat: Seria 2016-P nr. 1590 
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S. Vorobiova  

 

A.Chicu 

Certificat: Seria 2016-P nr. 7530  

 

D. Diordiev 

 

T. Mironova 

Certificat: Seria 2015-P nr. 1408 

 

V. Covalenco 

 

N. Petrova 

Certificat: Seria 2019-P nr. 0293 

 

S. Pînzaru 

Certificat: Seria 2019-P nr. 0273 

 

V. Grinico 

Certificat: Seria 2018-VP nr. 013 

 

Iu. Tronza 

 

V. Mutaf 
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1.3   Surse documentare 

Ca bază pentru elaborarea ‖Actualizarea Planului Urbanistic General al mun.Bălți‖ s-au 

utilizat următoarele lucrări şi proiecte elaborate anterior: 

- Planuri topografice Sc. 1:2000 (стереотопографическая съемка выполнена 

Главным управлением геодезии и картографии при СМ СССР); 

- Planul cadastral; 

- Planul ortofoto; 

    (toate materialele au fost puse la dispoziţie de către IP „Agenţia Servicii Publice‖  

    Departamentul Cadastru); 

- Chestionarele de studiu a activităţii economice, fondului locativ, infrastructurii 

sociale; 

- Datele statistice despre populaţie; 

- Examenarea vizuală a teritoriului, obiectelor de menire socială;  

- «Planul Urbanistic General or.Bălți» (obiect №.14800, elaborat de INCP 

„Urbanproiect‖ în anul 2004). 

 

1.4   Scurt istoric 

Bălți este un oraș cu statut de municipiu, reședința Regiunii de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova. Orașul se află în mijlocul stepei Bălțului cu un relief de câmpie 

fragmentată, la 138 km nord de Chișinău, 65 km de la granița cu România și 120 km de la 

frontiera cu Ucraina. Se învecinează cu orașele Fălești, Glodeni,  Rîșcani și Sîngerei, care 

se află la o distanță de 20–40 km. Municipiul Bălți este al treilea centru urban după 

mărime și populație în Republica Moldova, surclasat doar de Chișinău și Tiraspol. Are în 

componență satele Sadovoe și Elizaveta. Râuri Răut și Răuțel intersectează orașul pe o 

lungime de 17 km. Localitatea este un important nod de transport din nordul republicii, cu 

o infrastructură de transport dezvoltată care asigură legături rutiere, feroviare și aeriene cu 

toate regiunile republicii și alte țări. 

Nu se știe exact cînd a fost fondată localitatea Bălți. Se presupune că prima atestare 

documentară a Bălţilor datează din anul 1421, cînd Alexandru cel Bun dăruia fostei sale 

soții, cneaghina Ringala, orașele Siret și Volovăț, cîteva sate din apropiere și „locuri 

pustii‖. Anume în această zonă, ar fi fost întemeiată aşezarea Bălţi. Un alt argument 

invocat în favoarea anului 1421 ca dată a întemeierii Bălților sînt memoriile cavalerului 

francez  Guillebert de Lannoy. Acesta descrie în notele de călătorie o vizită la Ringala, 

ducesa de Mazovia, la Bălți în 1421. Însă această datare nu este pe deplin argumentată, 

deoarece localitățile Siret și Volovăț se află în partea dreaptă a Prutului, pe teritoriul 

actualului județ Suceava, la o distanță considerabilă de confluența rîurilor Răut și Răuțel,  

unde au apărut Bălții. Apoi notele de călătorie a lui Ghillebert de Lannoy, vorbesc despre 

orașul Belfz  în Rusia, detaliu care nu a fost luat în seamă la stabilirea vechimii Bălților. 

Este mult mai probabil că Ghillebert de Lannoy s-a referit la Belzul ucrainean, la acea dată 

pe teritoriul Poloniei. Următoarea atestare a Bălțiului datează din anul 1652, cînd aici 

staționează Timuș Hmelnițki, fiul hatmanului ucrainean Bogdan Hmelnițki. Apoi Bălțiul 

este consemnat în anul 1657 în notele de călătorie ale unui italian aflat în trecere prin 

Moldova. Faptul că de la 1421 pînă la mijlocul secolului al XVII-lea localitatea nu apare 

menționată în izvoarele istorice determină savanții să considere că Bălții au o vechime mai 

mică decît s-a crezut pînă acum.   
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Cert este faptul că denumirea localităţii vine de la locul mlăştinos, plin de bălţi, unde se 

înființează localitatea. În anul 1711, în timpul campaniei militare rusești împotriva 

otomanilor, comandamentul armatei ruse și o parte a armatei moldoveneşti au staționat la 

Bălţi. După retragerea trupelor ruse, Bălții au fost prădați și incediați de tătari. Pînă la 

mijlocul secolului al XVIII-lea localitatea era un mic sătuc, înnămolit în bălţi. Mlaştina 

oraşului genera friguri care micşorau drastic populaţia, astfel încît Bălţiul era numit 

„cuibul frigurilor‖. Treptat localitatea  și-a revenit, devenind un centru important de 

comerţ cu vite, cumpărătorii principali fiind negustorii din Austria. În anul 1766 

domnitorul Moldovei, Grigore Ghica, în virtutea faptului că tîrgurile se considerau 

proprietate domnească, a dăruit o parte a Bălților Mănăstirii Sf.Sava din Iași iar cealaltă 

parte, negustorilor Panaite. Conform recensămîntului din 1774, localitatea avea 129 de 

gospodării, aparținînd boierului Alexandru Panaite. Frații Constantin, Alexandru și 

Iordache Panaite se ocupau cu comerțul și au știut să profite de amplasarea Bălților la 

intersecția căilor comerciale, de experiența negustorilor locali în a organiza iarmaroace, 

contribuind la creșterea și afirmarea tîrgului. La Bălți se deschide o piață largă unde se 

desfășurau iarmaroacele, se construiesc noi drumuri, poduri, case. 

În anul 1791, Gheorghe Panaite a început contrucția din piatră a Catedralei Sf.Nicolae, 

după proiectul arhitectului vienez Weismann care a urmat modelul bisericilor catolice din 

Galiţia. Unul dintre pictorii care au zugrăvit biserica a fost Eustafie, adus de la Iaşi la 

Bălţi  de către principele Gr.Potiomkin.     

În anul 1818 prin ordinul lui împăratul rus Alexandru I localitatea Bălți a primit statu de 

oraș. În timpul acesta teritoriul orașului constituia 931 ha. El dispunea de 61 străzi, 

lungimea totală a cărora atingea 29055 m, inclusiv 13368 m de străzi pavate și 15687 fără 

pavare. Orașul era iluminat cu lampe de petrol. De canalizare orașul nu dispunea, iar 

apeductul atingea în lungime 8,5 km. În aceasta perioadă în or.Bălți a fost organizată 

administrația orașenească a județului Iași. 

Stema oraşului Bălţi a fost instituită în anul 1826. Ea reprezenta un cap de cal pe cîmp 

roşu. Explicația pentru această stemă se regăsește într-un document oficial al 

administrației rusești: „Fosta stemă a ținutului Iași de pe timpul stăpînirii turcești 

reprezenta un cal, dar întrucît după anexarea Basarabiei la Rusia o parte din ținut a intrat 

în componența acesteia, iar alta a rămas sub suzeraniatatea Turciei, în amintirea acestei 

separări stema ținutului reprezintă un cap de cal pe un fundal roșu‖. 

La mijlocul secolului al XIX-lea circa ¾ din orașul Bălți ajunse în proprietatea familiei 

Catargi, urmașii fraților Panaite. Boierii Catargi și-au adus contribuția la dezvoltarea 

orașului. La Bălți apar străzile pietruite, casele din piatră, este construit podul de piatră 

peste Răut.   

La sfîrşitul secolului al XIX-lea oraşul Bălţi număra peste 2 000 de case, dintre care 80 

din piatră, restul – din piatră şi lemn. Din construcțiile din piatră se evidențiază casa 

familiei Catargi şi un pod de piatră peste Răut. Edificiile publice sînt puține la număr: un 

spital militar pentru 160 paturi, închisoarea şi cazarma cu magaziile intendenţei, 25 

dugheni de piatră şi 265 prăvălii din lemn. În această epocă Bălțiul are un rol important în 

comerțul cu vite, aici desfășurîndu-se 11 iarmaroace pe an. Cel mai mare iarmaroc, la care 

se aduceau 10- 20 mii vite, avea loc la 20 iulie. Un loc important revenea și comerțului cu 

cereale, soiurile locale de grîu fiind înalt apreciate. La Bălți se afla agenția principală de 

achiziție a pîinii a negustorilor din Odesa. 

O nouă etapă în dezvoltarea orașului începe în anul 1892, odată cu construirea liniei 
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ferate Slobozia – Rîbnița – Bălți – Ocnița – Lipcani. Construcția a atras după sine 

creșterea numărului populației de la 9100 în 1880 la 18500 în 1897. Dezvoltarea 

transportului feroviar a impulsionat creșterea economică a Bălților, care ocupă al treilea 

loc în Basarabia după volumul mărfurilor transportate pe calea ferată. La începutul 

secolului XX la Bălți se stabilește legătura telefonică, apar noi edificii publice (Banca 

rusească pentru comerțul extern, Banca românească, Biserica Armeano-Gregoriană).  

În perioada interbelică  în oraș se înscriu o serie de ansambluri monumentale ca 

Catedrala Sfinții Constantin și Elena, reședința Episcopiei din nordul Basarabiei, Biserica 

Sf.Parascovia, edifificiul liceului de fete. Un aport deosebit  în istoria orașului l-a adus 

episcopul de Hotin cu reșednița la Bălți, Visarion Puiu. Datorită energiei și implicării 

acestuia la Bălți este ridicată o catedrală impunătoare, cinci biserici din piatră, reședința 

episcopală, străzi pietruite, etc.   

În anul 1930 Bălțiul primește o nouă emblemă heraldică, care avea următoarea 

descriere oficială: „Pe scut roșu, o movilă de argint, în vîrful căreia stă îngenuncheat un 

arcaș moldovean, de argint, întinzînd arcul spre stînga. Totul susținut de o apă undată 

albastră, din care ies la stînga și la dreapta movilei cîte o trestie de papură, de aur, cu trei 

foi tot de aur. Scutul timbrat de o coroană murală cu șapte turnuri simbolizează vechea 

strajă ostășească și luptele din această regiune a Moldovei‖. 

După cel de-al doilea război mondial începe reconstruirea orașului, care a suferit mult 

în rezultatul acțiunilor militare. A fost construită Stația termoelectrică centrală, 

întrprinderi ale industriei grele și ușoare, brutării, blocuri locative. În anii `70 Bălții era 

unul dintre cele mai mari centre industriale ale RSSM. Aici funcționau 36 de întreprinderi 

industriale din ramura constructoare de mașini, electrotehnică, ușoară, alimentară.  

În anul 1994 orașului  Bălți i s-a atribuit statutul de municipiu. În 2003, după dizolvarea 

județelor, în componența municipiului au fost incluse satele Sadovoe și Elizaveta. 

Actualmente mun.Bălți prezintă un centru industrial, comercial și cultural al întregii 

zone de Nord al Republicii Moldova.  

 

 

2.   SITUAŢIA HIDROGEOLOGICĂ 
 

Orașul Bălți este amplasat pe coastele văii rîurilor Răut și Răuțel, în locul confluenței 

lor. Rîul Răut curge din partea Nord-vest și dezmembrează partea de Nord-est a orașului, 

iar r.Răuțel curge din partea de Sud-vest spre Est și dezmembrează partea de Sud a 

orașului, confluențind spre Est cu r.Răut. 
 

Structura geologică 

La adâncimea secțiunii eroziale contemporane sunt descoperite straturile neogene și de 

vîrsta cuaternară. 

Depunerile de așternut sunt argilele. Grosimea straturilor de depuneri aluviale a r.Răut 

atinge 7,0-8,0 m. Ele sunt suprasăturate cu apă, conțin o mare cantitate de adaosuri și o 

capacitate redusă de rezistență. 

Condiţiile tectonice 

Dezvoltarea proceselor de alunecări de teren și formarea acumulărilor de alunecări sunt 

strîns legate cu regimul și direcția mișcărilor tectonice. Bazinul  r.Răut se caracterizează 
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prin stabilitatea relativă a condițiilor tectonice cu ridicarea slabă generală de 0-2 mm în an 

(Bilinkis, 1971). 

Condiţiile hidrogeologice 

Apele freatice a luncii inundabile și coastelor văilor rîurilor Răut și Răuțel coincid cu 

depunerile grele de aluvial și deluvial. Pe terasele luncilor inundabile a rîurilor apele 

freatice sunt stratificate la o adîncime de la 0,5 m pînă ls 1,5 m, pe alocuri lunca 

inundabilă este înmălștenită. În partea centrală a orașului nivelul apelor freatice variază în 

limitele 1,8-8,0 m, în Slobozia – 1,7-5,3 m, în Pămînteni – 5,6-15,4 m (nu este luată în 

considerație oscilația apelor freatice în sezon). 

Capacitatea stratului acvifer în lunca inundabilă constituie 4-6 m, iar pe terase – 7-10 m. 

Apele freatice a coastei cu cumpăna apelor, unde este amplasat orașul Bălți, drenează ăn 

direcția r.Răut și Răuțel.  

Pe tot teritoriul orașului apele freatice a coastelor și a platoului, drenajează prin lunca 

inundabilă și sunt legate în mod hidraulic cu apele rîurilor Răut și Răuțel. Teritoriul 

orașului se referă la terenuri cu condiții hidrogeolodice simple.  

Roci cu capacități acvatice sunt argiloase cu nisip, nisipoase și rocile de argilă violată în 

procesele deformațiilor de alunecări. Apele sunt fără tensiune, nivelul lor este legat cu 

căderea depunerilor atmosferice și cu dezgrevarea în acumulările de alunecări a apelor 

freatice din alte orizonturi acvifere (Tcaci V.N., 1974). 
 

Condiţiile geomorfologice 

Orașul Bălți este amplasat în regiunea șesului deluros Nord-Moldav (Bălți), care se 

caracterizează cu dezmembrări intense și nu prea adînci. 

Văile rîurilor și a vîlcelelor se caracterizează prin structura sa simetrică în direcția 

submeridională. 

În văile cu direcția sublatitudională se exprima clar asimetria – mult mai abrupte sunt 

coastele expoziției nordice. 

Pentru teritoriul apmlasat în limitele șesului deluros Nord-Moldav e caracter derogarea 

coastelor de procese de alunecări în partea de mijloc și partea de jos a lor. Coastele cu 

alunecări prezintă cele mai abrupte suprafețe cu panta de la 8° pînă la 20°. Suprafețe 

considerabile ocupă coastele deluviale line netezite (de la 3° pînă la 6°). Luncile 

inundabile a văilor și a vîlcelelor abrupte sunt netede, înmplăștinoase, se caracterizează cu 

nivelul apropiat de suprafață a apelor freatice. 
 

Condiţiile hidrologice 

Orașul poate fi inundat din cauzele următoare: din cauza formării a consumurilor mari 

calculate și a volumelor depunerilor pluviale, condițiilor topografice a luncii inundabile, 

construcțiilor existente, înmolirii albiei, capacitățile de trafic insuficiente a edificiilor auto 

pentru cursul de apă principal cît și a digurilor, lacurilor și iazurilor periculoase care se află 

într-o stare nesatisfăcătoare (lacul orașenesc, iazul Nataliei). 

Pe rîulețul Răuțel consumul de revărsare cu probabilitatea de 1% în limitele or.Bălți 

constituie 127 m
3
/sec., în caz de inundație suprafață acoperită cu apă de r.Răuțel în limitele 

orașului atinge 200 ha. 

Conform hărții raionării seismice a teritoriului Republicii Moldova orașul Bălți se află 

în zona cu seismicitatea de 7 grade. Reeşind din spusele de mai sus, după gradul de 

favorabilitate pentru construcţii, teritoriul or.Bălți se evidențiază în 5 zone: 
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Zona A - favorabilă pentru construcţii. În mod geomorfologic dispune de o coincidere 

cu terenurile nivelate ale teraselor I și II a luncii inundabile din valea rîurilor Răut și 

Răuțel mai sus de cota inundabilității cu probabilitatea de 1% cu panta abruptă a reliefului 

mai mare de 0,4%. 

Zona B - condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza neconsiderabilă a pantei 

abrupte a reliefului (mai puțin 0,4%). 

Zona C - condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza pantei abrupte majore a 

coastelor  (pînă la 7-8%). 

Noile construcții pot fi amplasate numai după controlul stabilității coastelor și 

efectuarea acțiunilor de alunecări și antieroziuni în partea de jos a coastelor. 

Zona D – nefavorabilă pentru construcții din cauza posibilității de inundații cu apele 

revărsate a rîurilor Răut, Răuțel. Poate fi utilizată pentru construcții numai după acțiuni de 

turnare a solului și ridicarea suprafeței solului mai sus de cota de inundație cît și 

organizarea scurgerilor de suprafață. 

Zona E - nefavorabilă pentru construcţii din cauza derogării povârnișurilor de procesele 

alunecărilor de teren vechi și străvechi, activizarea proceselor alunecărilor de teren și de 

eroziune contemporane.  

Construcțiile existente pe aceste terenuri necesită, după măsura uzării, să fie mutate pe 

terenuri stabile. 

Limitele zonelor indicate pot fi precizate mai exact după cercetările geologice detaliate. 

 

 

                                            3.   POTENŢIALUL  ECONOMIC 
 

3.1   Caracterizarea situaţiei existente 

   Conform importanției socio-economice și poziției geografice or. Bălți s-a dezvoltat ca 

centru al regiunii de nord a republicii.  Realizarea acestei funcții se datorează prezenței 

comunicațiilor de transport din oraș în diverse direcții.  

Principalele fiind: - calea ferată ;  

                              - transportul auto.  

Principalele întreprinderi, care formează baza industriei oraşului sunt SA ''Knauf'' 

fabricarea materialelor de construcţii, SA ''Moldagrotehnica'' producerea tehnicii agricole, 

SA "Combinatul de paine'', SRL ''Beermaster Brewery'' producerea berii şi apei, ICS 

''Excel Manufacturing'' SRL coaserea hainelor, fabrica de vin SA "Barza Albă", SA 

"Floarea Soarelui" producerea uleiului, SA "Incomlac" producerea produselor lactate, I.M. 

''DRCD Balti'' reparaţia drumurilor, SRL ''Coralav Lux'' fabricarea îmbrăcămintei, 

IM.''Directia de troleibuze Balti'' etc.  

În mun. Bălţi activează peste 8,5 mii unităţi ale businesului mic şi medi, la care sunt 

create locuri de muncă pentru aproximativ 43% din numărul total al angajaţilor 

municipiului. 

Numărul total al angajaţilor în ramura industriei, pentru perioada studiată a constituit 12,7 

mii oam.  

  În mun. Bălţi, la distanţă de 15 km este situat aeroportul. Actualmente curse regulate 

lipsesc. Pentru perspectivă este necesară reconstrucţia aeroportului şi organizarea curselor 

regulate, atât internaţionale, cât şi naţionale.  
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Potenţialul turistic al oraşului şi al zonei de influenţă este foarte atractiv, cu toate 

acestea acest potenţial este utilizat foarte limitat şi are de regulă caracter de tranzit. În 

regiune sunt situate peste 1000 monumente arheologice din diferse epoci, 320 monumente 

de istorie, 330 monumente de argitectură şi artă. Locurile istorice în combinație cu 

particularităţile etnografice și peisagistice ale zonei sunt o condiție pentru dezvoltarea 

turismului, ca fiind una din direcţiile de activitate economice a orașului. Fondul hotelier al 

orașului este de 830 de locuri, activează o agenție de turism. 

 

3.2   Prognoza potenţialului economic 

   Ţinând cont de potenţialul socio-economic și poziția fizico-geografică or. Bălți este 

poziţionat ca centru al regiunii de nord a republicii. Acest fapt este condiţionat de un şir de 

factori printre care se evidenţiază:  

- diversitatea bazei de materii;  

- infrastructura dezvoltată a transportului (auto, feroviare şi aeriene);  

- rezervele explorate de substanţe minerale;  

- infrastructura socială dezvoltată.  

Prognoza dezvoltării socio-economice a mun. Bălți  este elaborată în temeiul evaluării şi 

analizei situaţiei existente a tuturor componentelor vitale ale oraşului: procesele 

demografice, structura activităţii de producere, transport şi comunicaţii, construcţii, comerţ 

şi servicii, gospodăria comunal - locativă, legăturile de producere, sfera socială, resursele 

naturale, monumente de istorie, cultură şi arhitectură precum şi starea mediului.  

Dezvoltarea potenţialului economic a oraşului se preconizează reieşind din următoarelor 

direcţii de dezvoltare: 

- Industria (scopul strategic al politicii industriale este axat pe dezvoltarea 

întreprinderilor industriale, care produc produse competitive de înaltă calitate, în 

corespundere cu  standardele europene şi internaţionale, care în rezultatul atragerii 

investiţiilor interne şi externe, implementării tehnologiilor moderne, restructurarea şi 

reorganizarea întreprinderilor vor asigura stabilitatea creşterii economice şi sporirea 

veniturilor pentru populaţie).  

În acest context, sarcina primordială în dezvoltarea industriei oraşului. 

Reieşind din specializarea predominantă a producției industriale, centrul economiei 

orașului va fi complexul agro-industrial alimentar, a cărui gravitate specifică va atinge 

aproximativ 60%. 

- Construcţii 

Unul din factorii decisivi în restabilirea complexului de construcţii constă în dezvoltarea 

pieţei investiţionale capabilă să satisfacă necesităţile economiei oraşului cu capital fix.  

Pentru implementarea acestui proces este necesară susţinerea investiţiilor locale şi 

străine, încurajarea şi protecţia antreprenoriatului în domeniul construcţiilor şi industriei 

materialelor de construcţii; sporirea calităţii lucrărilor de construcţii şi materialelor de 

construcţii.  

Pentru realizarea programelor de dezvoltare socio-economică este necesar de prevăzut 

mijloace pentru consolidarea bazei materiale a organizaţiilor de construcţii existente iar în 

baza lor crearea întreprinderilor noi cu aceiaşi direcţie de dezvoltare care vor presta 

servicii în construcţii atât pentru necesităţile oraşului cât şi în regiunea de nord a 

republicii.   
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- Transport 

Una dintre principalele sarcini pentru perspectivă este conferirea mun. Bălţi a statutului 

de important centru de transport al Republicii Moldova care prestează servicii de transport 

auto, feroviar și aerian. Transportul auto rămâne unul dintre principalele mijloace de 

transport de mărfuri și pasageri, se prevede: 

- stimularea reînnoirii unităţilor de transport; 

- extinderea și modernizarea rețelei rutiere existente; 

- extinderea lungimii rețelei rutiere; 

- lansarea unei noi rute de autobuz și maxi-taxi. 

Direcțiile principalele de dezvoltare a transportului aerian sunt: 

- finalizarea construcţiei aeroportului; 

- dotarea companiei aeriene cu aeronave noi şi moderne ; 

- dezvoltarea bazei tehnice a aviației mici. 

 -  Dotarea tehnico-edilitară a oraşului 

Dotarea tehnico-edilitară a oraşului se află în stare nesatisfăcătoare.  

Atenție deosebită trebuie acordată problemei aprovizionării cu apă orașului pe baza 

reanimării conductei de apă Soroca-Bălți, evacuarea stației de epurare a apelor de 

canalizare și optimizării sistemului de alimentare cu energie electrică.  

- Comerţul interior 

Sarcina principală în dezvoltarea comerţului interior constă în:  

- legalizarea şi controlul sectorului neorganizat al pieţei interne;  

- crearea condiţiilor pentru organizarea pieţei angro şi utilizarea eficientă a zonelor de 

producere lîngă calea ferată;  

- implicarea administraţiei şi conducerii oraşului în perfecţionarea şi optimizarea 

reţelei de comerţ;  

- stimulării dezvoltării infrastructurii de comerţ.  

Pentru asigurarea pe deplin a necesităţilor populației cu obiectele de comerț, alimentație 

publică și prestări servicii până la expirarea se propune darea în exploatare: 

- spațiu de vânzare cu suprafaţa comercială - 7,1 mii m
2
; 

- locuri în instituţiile alimentaţie publică - 1,4 mii; 

- locuri de muncă în servicii publice - 0,45 mii. 

  - Turism 

Conform PUG or.Bălţi este examinat ca unul din cel mai mare centru cultural al 

republicii unde sunt concentrate numeroase monumente de istorie, arhitectură şi artă.  

Pentru perspectivă în scopul conservării şi păstrării acestui patrimoniu se propun 

următoarele:  

- stimularea turismului inter; 

- dezvoltarea bazei a sectorului turistic cu cerințele internaționale; 

- renașterea și dezvoltarea centrelor turistice ; 

- integrarea pe piața republicană și internațională a turismului; 

- sprijin de informare și publicitate; 

- reprofilare și recalificare a personalului; 

- organizarea și susținerea evenimentelor culturale: sărbători și tradiții naționale; 

- construcția infrastructurilor turistice (hoteluri, campinguri, moteluri etc.); 

- crearea zonelor moderne de recreere din jurul lacurilor. (proiect „Elaborarea, 

valorificarea şi promovarea potenţialului turistic şi a infrastructurii turistice 
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regionale prin crearea Centrului de Promovare Turistică (TSC) în mun. Bălți"); 

- crearea unei grădini botanice; 

- modernizarea taberei de vară „Olimpieţ‖.  

   - Politica de ocupare a forței de muncă 

Сrearea condiții economice favorabile pentru creșterea numărului de locuri de muncă, 

prin susținerea investițiilor și reanimarea industriei ca factor principal în soluționarea 

acestei probleme:  

- sprijinire șomerilor, perfecţionarea sistemului de consiliere profesională, formarea 

profesională a acestora, în conformitate cu solicitările pieței muncii municipale;  

- dezvoltarea unor programe speciale care vizează sporirea locurilor de muncă ; 

- sprijin din partea agenților economici angajați în pregătirea profesională a 

personalului ; 

- crearea potențialului de dezvoltare și inovare municipal. 

 

 

4.   POPULAŢIA 
 

4.1   Situaţia existentă 

Conform datelor statistice la 01.01.2018 numărul total al populaţiei stabile în mun.Bălţi 

constituie 151,5 mii locuitori, inclusiv populaţia urbană – 146,5 mii oam., cea rurală – 4,9 

mii oam. (satele Elizaveta şi Sadovoe). În perioada anilor 2008-2018 populaţia or. Bălţi a 

sporit cu 3,3 mii oam. (cu 2,3%). Conform datelor PUG din 2005 în perioada 2015-2020 

numărul calculat al populaţiei – 152,3 mii oam., sporul natural al populaţiei trebuia să 

constituie 5,8 mii oam. 

Formarea numărului populaţiei pentru perioada de retrospectivă se caracterizează 

conform următoarelor tendinţe:  

- coeficientul natalităţii a scăzut de la 10,2 în 2009, până la 8,0 în 2018;  

- coeficientul mortalităţii a scăzut de la 9,9 în 2009 până la 8,3 în 2018;  

- coeficientul sporului natural a scăzut de la 0,3 în 2009 până la 
-
 0,3 2018. 

La formarea numărului populaţiei au avut influenţă pozitivă şi procesele migraţioniste, 

numărul celor sosiţi a sporit până la 260 mii oam. în medie pe an, numărul maxim al celor 

sosiţi – 577 în 2011 şi 526 în 2017.  

Evoluţia numerică a populaţiei or. Bălţi din ultimii ani este determinată de tendinţele 

favorabile în procesele  mişcării  naturală a populaţiei.  

În oraşul Bălţi locuiesc diverse grupe de etnii. Majoritatea o constituie vorbitorii de 

limbă rusă – 40,8%., moldoveni – 38,04%, români – 10,39% etc. 

Din numărul total al populaţiei mun. Bălţi 99,5 mii oam., (65,7%) o constituie populaţia 

în vârstă aptă de muncă.  

- populaţia sub vîrsta aptă de muncă (0-15ani) -22,7 mii oam., sau 15% din numărul 

total al populaţiei;  

- populaţia în vîrstă aptă de muncă (16-56 (61)) – 99,7 sau 65,7% din numărul total al 

populaţiei;  

- populaţia peste vîrsta aptă de muncă < 57 (62) – 29,3 mii oam., sau 19,3 din 

numărul total al populaţiei. 

Referindu-ne la structura populaţiei pe sexe se poate de menţionat faptul că în anul 2019 

populaţia masculină constitue 45,9% iar cea feminină 54,1. 
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La începutul anului 2018 pe teritoriul oraşului oficial au fost înregistraţi 1777 şomeri, 

ceea ce constituie 1,8 % din numărul total al populaţiei în vârstă aptă de muncă. 
  

Repartizarea populaţiei ocupate pe tipuri de activităţi  
 

Nr. 

crt. 
Denumirea tipului de activitate 

Angajaţi, 

oam. 
% 

1 Obiectele sfera producere 19955 61,3 

2 Obiecte sfera neproductuvă 12548 38,61 

Total angajaţi în sfera productivă şi neproductivă 32503 100 

 

În datele expuse mai sus sunt incluşi şi angajaţii care vin la serviciu din alte localităţi.  

Tendinţa pozitivă şi modificarea parametrilor demografici permit de a aştepta rezultate 

pozitive în stabilizarea sporului numărului populaţiei oraşului pentru următorii 10-15 ani. 

 

4.2   Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă 

Calculul numărului populaţiei or.Bălţi pentru perspectivă se bazează pe datele dinamicii 

numărului populaţie, structurii demografice, indicilor mortalităţii, natalităţii şi migraţiei 

populaţiei ce au avut loc în perioada de retrospectivă. 

În dependenţă de intensitatea schimbărilor prevăzute în dezvoltarea socio-economică a 

oraşului calculul numărului populaţiei s-a efectuat în 3 variante - optimistă, medie şi 

pesimistă. 

Indicii de ieşire a calculului numărului populaţiei reflectă prognoza dezvoltării socio-

economice optime şi corespund variantei optimiste.  

Conform calculelor de prognoză efectuate prin metoda "permutării vârstelor" către anul 

2034 numărului populaţiei va constitui - 153 mii oameni.  

Parametrii demografici vor spori aproximativ cu 6,5 mii locuitori, sau 4,2%. Ţinînd 

cont de satele Elizaveta şi Sadovoe numărul total al populaţiei mun. Bălţi va constitui – 

158 mii oam.  
 

 

5.   FONDUL LOCATIV 
 

5.1   Situaţia existentă  
Conform datelor statistice de la 01.01.2019 suprafaţa totală a fondului locativ în mun. 

Bălţi constituie 3133,5 mii m
2
, inclusiv în oraş – 2995,7 mii m

2
, în localităţile Elizaveta şi 

Sadovoe – 137,7 mii m
2
. Pe teritoriul oraşului fondul locativ este reprezentat de case 

individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă suprafaţa căruia constituie – 1140,7 mii m
2
 

(38%) clădiri-bloc cu 2-16 nivele -1855,0 mii m
2
 (62%).  

Asigurarea medie cu suprafaţă locuibilă constituie 20,5 m
2
/om. Numărul total de case – 

46,3 mii, suprafaţa medie a unui apartament 64,7 m
2
.   

Actualmente, pe teritoriul oraşului sunt formate 6 formaţiuni locative.  
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Nr. 

ctr. 

Denumirea 

raionului 

Fond locativ existent mii m
2
 

Total 

inclusiv conform numărului de apartamente şi nivele 

1-2 et. clădiri-bloc inclusiv, după numărul de nivele 

cu 1 apart. Total 3-5 7-9 
10 şi mai 

mult 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Centru 1208,1 400,7 807,4 552,4 189,3 65,7 

2 Pământeni 543 130 413 403,8 9,2 0 

3 Dacia 604,4 90 514,4 239,1 275,3 0 

4 Slobozia 404,3 310 94,3 94,3 0 0 

5 Mooldovo 75,9 50 25,9 25,9 0 0 

6 Bălţii Noi 160 160 0 0 0 0 

 Total 2995,7 1140,7 1855 1315,5 473,8 65,7 

 

Fondul locativ cu 3-5 nivele constituit 70,9 % din suprafaţa totală, clădirile cu 7-9 

nivele 9 25,5%, clădirile cu 10 nivele şi mai mult – 3,6%.  

Dotarea tehnico-edilitară a fondului locativ în diferite cartiere ale oraşului în deosebi, 

asigură confortul de abitaţie a populaţiei.  
 

5.2   Prognoza fondului locativ 

Structura formată a fondului locativ în or.Bălţi este prezentată printr-un spectru înalt a 

genului şi tipului de clădiri - bloc.  

Planificarea construcțiilor noi presupune diferențierea tipurilor de clădiri  

Pentru perspectivă se recomandă de a dezvolta patru sisteme de construcţie de bază: 

- construcţia caselor individuale;  

- construcţia complexelor locative de tip case-bloc cu 3-5 nivele; 

- construcţia complexelor locative de tip case-bloc cu 7-9 nivele; 

- construcţia complexelor locative de tip case-bloc cu 10 nivele. 
 

Numărul total de apartamente în fondul locativ proiectat va constitui 53033 unităţi, din 

care 12380 apartamente în construcţii unietajate şi 40653 apartamente în clădiri –bloc.  

Ca urmare se preconizează sporirea asigurării medii cu locuinţe pînă la 22 m
2
/loc, 

inclusiv, în case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lângă casă – 22,4 m
2
/loc, în clădiri-bloc 

– 21,8 m
2
/loc.    

Total pentru perioada de proiect fondul locativ va constitui 3366 mii m
2
 suprafaţă totală. 

 Dezvoltarea teritorială a fondului locativ se prevede în hotarele  orașului. Pentru a 

reduce deficitul de terenuri, se propune utilizarea la maxim a zonelor construite din contul 

măsurilor reconstructive şi înlocuirii fondului locativ degradat. 

Unul dintre cele mai importante momente în dezvoltarea fondului de locuințe este 

dotarea tehnico-edilitară 

Pentru perspectivă se preconizează sporirea nivelului de dotare a fondului locativ cu 

apeduct, canalizare şi alimentare cu căldură, implementarea sistemului individual de 

încălzire a locuinţelor, ceea ce va contribui la sporirea confortului de abitaţie a populaţiei 

oraşului şi va spori asigurarea tehnico-edilitară pentru populaţia din cartierele periferice 

ale oraşului. 
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                        6.   DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE 
 

Reţeaua obiectelor de deservire socială are ca scop crearea condiţiilor optime pentru 

abitaţie şi satisfacerea necesităţii în obiectele de educaţie preşcolară, învăţământ, ocrotire a 

sănătăţii, comerţ şi alimentaţie publică, cultură, sport şi agrement. 

Deoarece, or. Bălţi este centru al regiunii de nord al republicii, capacitatea obiectivelor 

de importanţă urbană şi rurală este determinată ținîndu-se cont de deservirea populației a 

zonei de influență. 

 Numărul populaţiei or. Bălţi şi a zonei de influenţă este folosit în calculul capacităţii 

obiectelor prestări servicii pentru perspectivă şi reflectate.  

 

Populaţia or. Bălţi şi a localităţilor apropiate pentru calculul instituţiilor de  

deservire orăşănesc şi în afara oraşului la perspectivă 

 
Nr. 

d/o 
Denumirea 

Numărul populaţiei, 

mii oam. 

1 mun.Bălţi 158 

 or.Bălţi 153 

 satele:  

 Sadovoe 1,4 

 Elizaveta 3,6 

2 Populaţia zonei de influenţă 581,2 

3 Populaţia localităţilor sistemului de grup „Nord” 828,2 

 

  Instituţii de educaţie  
Reţeaua obiectelor de deservire socială include instituţiile de educaţie preşcolară, 

învăţământ primar şi secundar general, învăţământ profesional tehnic postsecundar, 

învăţământ superior. 

Instituţii preşcolare 

Pe teritoriul municipiului, actualmente funcţionează 35 instituţii preşcolare cu 

capacitatea totală 7114 locuri, inclusiv 33 instituţii (6909 locuri) pe teritoriul or.Bălţi şi 2 

instituţii (205 locuri) în localităţile rurale. De facto în or.Bălţi aceste instituţii sunt 

frecventate de 6736 copii sau 97% din capacitatea totală a instituţiilor, în s.Elizaveta şi 

Sadovoe – 242 copii, ceea ce depăşeşte capacitatea instituţiilor, respectiv cu 18% şi 81%.  

Capacitatea existentă a instituțiilor preșcolare poate asigura aproximativ 90% din copii 

de vârstă preșcolară. În corespundere cu calculele, proiectul PUG propune construcția 

instituțiilor preșcolare cu capacitatea totală – 800 locuri în sectorul Centru în zona cu 

construcții multietajate, respectiv în s.Elizaveta suplimentar 40 locuri. Din cauza lipsei 

instituțiilor preșcolare în sectorul Molodovo, conform proiectului se propune construcția 

grădiniței de copii cu capacitatea 80 locuri. 
 

Instituţii de învăţământ primar şi secundar general 

Pe teritoriul mun.Bălți funcționează 25 instituții, inclusiv:  

- şcoli primare – 2 instituţii;   

- gimnazii – 11 instituţii;  

- licee – 12 instituţii.  
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Capacitatea totală a instituţiilor orăşeneşti constituie 21040 elevi, de facto numărul 

elevilor constituie 13966 sau 66% din capacitatea totală. În s. Elizaveta şi Sadovoe 

capacitatea instituţiilor – 620 elevi, de facto frecventează 232 elevi.  

În corespundere cu normele urbanistice pentru calcularea capacităţii instituţiilor de 

învăţământ primar şi secundar general se evidenţiază 100 % din copiii cu vârsta 6 – 15 ani 

şi 75% cu vârsta 16 – 18 ani, cea ce va constitui 118 elevi la 1000 locuitori.  

Instituţiile extraşcolare contribuie la dezvoltarea multilaterală a copiilor: 

- Şcoala de arte; 

- Casa de creaţie a copiilor; 

- Şcoala muzicală ; 

- Şcoli sportive. 
 

Învăţământ profesional tehnic postsecundar şi învăţământ superior 

Pe teritoriul or. Bălţi sunt amplasate un şir de instituţii profesional tehnice şi superioare 

de nivel regional. Instituţii – învăţământ superior:  

- Universitatea de stat  "Alecu Russo";  

- Filială institutului baltic de Ecologie, Politică şi Drept;  

- Institutul Umanistic contemporan, Centrul  de Instruire Bălţi.  

Colegii:  

- Colegiul de medicina;  

- Colegiul muzical-pedagogic;  

- Colegiul tehnic feroviar;  

- Colegiul Politehnic;  

- Colegiul de industrie uşoară.  

De asemenea, activează 5 instituţii profesional tehnice.  

Numărul locurilor în instituţiile de învăţământ superior constituie 7158 studenţi, de 

facto sunt înmatriculaţi 4149 studenţi. În colegii îşi fac studiile 1447 studenţi, iar în 

instituţiile profesional tehnice 2587 elevi.  
 

  Obiective ocrotirii sănătăţii    

Mun. Bălți este examinat ca centru secundar de nivel republican în deservirea medicală  

din regiunea de nord a țării. Pe teritoriul orașului sunt amplasate instituții medicale de tip 

ambulatoriu sau policlinică atât de importanță orășenească, cât și zonală pentru deservirea 

populației din zona de influență a orașului, precum și spitale specializate.  

Proiectul propune sporirea capacității spitalului cu 1440 paturi, instituțiilor medicale de 

tip ambulatoriu sau policlinică cu 1650 vizite/zi pentru obiectele specializate din oraș și cu 

70 vizite/zi în s. Elizaveta și Sadovoe.  
 

   Obiective de cultură, sport şi agrement 

Municipiul Bălți este un important centru cultural din regiunea de nord a țării.  

Actualmente, pe teritoriul or. Bălți activează următoarele obiecte:  

- Teatrul Naţional „V. Alecsandri‖ - 584 locuri;  

- Palatul Naţional de cultură – 660 locuri;  

- Casa de cultură „Răut‖;  

- Casa de cultură „Flacără‖ - 166 locuri;  

- Casa de cultură „Molodova‖ – 100 locuri;  
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- Palatul Ofiţerilor;  

- Clubul Meşterilor Popular - 45 locuri;  

- Сaminul de cultură „Veteranul‖  - 100 locuri;  

- Muzeul Regional de istorie şi etnografie;  

- Biblioteci, total - 664,2 mii vol.  

Obiectele de nivelul cartierelor – cluburi, biblioteci, cinematografe sunt amplasate 

neuniform în structura teritorială a orașului, de regulă sunt concentrate în centru. Ceea ce 

nu permite asigurarea populației de la periferia cartierelor cu astfel de obiecteîn măsura 

necesităților.  

Pe teritoriul or. Bălți sunt amplasate parcuri, scuaruri, iazuri care pot fi utilizate pentru 

organizarea odihnei populației. Cu toate acestea, obiectele existente de importanță 

orășenească și raională (săli sportive, terenuri, bazine de înnot, stadioane) nu corespund 

capacității necesare și în general sunt amplasate în raionul Centru.  

Pe teritoriul or. Bălți sunt amplasate următoarele obiecte sportive:  

- Complexul sportiv„Moldova‖;  

- Stadionul Municipal „Olimpia‖ - 6500 locuri, 4,1 ha;  

- Stadionul „Locomotiv‖ - 1500 locuri, 2,7 ha;  

- Stadionul „Pişevic‖ - 1000 locuri, 1,7 ha;  

- Centrul sportiv „ Olimpicul‖;  

- Săli sportive cu capacitatea totală 2376 m
2
 suprafața podelei;  

- Bazine de înnot - 1625 m
2
 oglinda apei.  

În zona verde a orașului sunt amplasate obiecte de agrement:  

- Acvaparc „ Caşalot‖;  

- Tabăra de odihna „Dumbrava Albă‖;  

- Tabăra de odihna „Olimpic‖. 

Se prevede amenajarea terenurilor sportive, sălilor de sport, bazinelor de înnot în 

formațiunile locative. Pentru asigurarea populației orașului cu condiții optime pentru sport 

și odihnă, proiectul PUG propune amenajarea zonei centrale de parc în regiunea canalului 

de canotaj, dotat cu diverse obiecte, care asigură toate tipurile de agrement și distracții 

sportive la nivel suficient.  

De asemenea, se propune construcția complexului sportiv cu săli sportive, cu 

capacitatea 3,9 mii m
2
, bazine de înnot (deschise și închise) cu suprafața 2,2 mii m

2 

oglinda apei, terenuri sportive. Capacitatea construcțiilor sportiveîn cartierele rezidențiale 

este determinată ținând cont de terenurile sportive, sălile sportive amplasate pe teritoriul 

instituțiilor de educație.  

În zonele de odihnă se propune construcția bazelor de odihnă a întreprinderilor și 

organizațiilor, tabere pentru tineret cu capacitatea totală 1260 locuri. 

 

 Obiective de comerţ, alimentaţie publică şi deservire comunală 

Reţeaua obiectelor de comerţ este reprezentată de magazine produse alimentare și 

mărfuri industriale, centre comerciale universale, magazine specializate. Capcaitatea totală 

a acestor obiecte constituie 40,8 mii m
2 
suprafață comercială, din care 95% sunt amplsate 

în zona nr.1 (zona centrală) și nr.2 (zona adiacentă centrului). Zona nr.3 (raioanele de la 

periferia orașului) resimte insuficiența în obiecte comerciale.  

Rețeaua obiectelor alimentației publice este reprezentată de restaurante, cafenele, baruri, 

capacitatea totală – 17770 m
2 
suprafață comercială sau 5400 locuri. Majoritatea acestor 
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obiecte- 95% sunt amplasate în zonele 1 și 2.  

În partea centrală a orașului este amplasată piața comercială acoperită. În alte raioane 

ale orașului sunt amplasate magazine de produse alimentare și piețe comerciale cu 

suprafața comercială – 4,5 mii m
2
.  

Rețeaua obiectelor prestări servicii este diversificată și reprezentată prin: frizerii, 

ateliere de reparație, autoservice, curățătorii chimice, spălătorii, servicii foto, birouri de 

traducere etc. Capacitatea totală a acestor obiecte – 1800 locuri de muncă.  

În oraș sunt amplasate 7 obiecte băi-saune cu suprafața 740 m
2
 sau 370 locuri. 

Pentru deservirea turiștilor și oaspeților în oraș funcționează 5 hoteluri:  

- SRL "Irilian";  

- SRL "Vispas și Co";  

- ÎM "Hotelul  Bălți";  

- SRL "Elite Hotel";  

- SRL "Paleandra". 

Se prevede suplimentar construcţia – 7,1 mii m
2
 suprafaţă comercială amplasate 

uniform pe teritoriul oraşului în centrele publice şi cartierele rezidenţiale, ţinând cont de 

normativele în vigoare şi calculul populaţiei pentru perspectivă.  

 

 

7.  PROTEJAREA PATRIMONIULUI ISTORICO-CULTURAL 
 

Conservarea monumentelor naturale, de istorie şi cultură permite utilizarea lor conform 

destinaţiei funcţionale în scop ştiinţific, estetic, de instruire şi educaţie. Utilizarea 

monumentelor în scop economic sau alte scopuri se permite numai în cazul când aceste 

activităţi nu cauzează prejudicii conservării monumentelor şi nu diminuează valorii 

istorico-culturale ale monumentului.  

Utilizarea monumentelor de toate categoriile se realizează conform următoarelor 

principii: 

- limitarea utilizării monumentelor în scopuri locative;   

- interzicerea utilizării monumentelor în scopul organizării locurilor de muncă cu 

caracter industrial, instituţiilor medicale şi educative;  

- extinderea modului de utilizare a monumentelor în scopuri culturale şi estetice;  

- utilizarea raţională a monumentelor în scopul dezvoltării turismului şi organizării 

odihnei populaţiei. 

Actualmente monumentele de arhitectură se utilizează, în general, ca obiecte muzeale 

pentru organizarea activităţilor culturale, naţionale, deservirea turiştilor. Monumentele de 

arheologie este oportun să fie păstrate în muzee.  

Monumentele arhitecturii peisagistice cu landşafte valoroase din punct de vedere 

istorico-arhitecturală se exploatează ca monumente – muzee conform regimului 

reglementat de vizitare. 

Pe teritoriul municipiului Bălți sunt înregistrate 43 monumente ocrotite de Stat, toate 

sunt de valoare națională. Totodată se evidențiază 4 genuri de monumente: arheologice (7 

monum.), istorice (10 monum.), arhitecturale (20 monum.) și de artă (6 monum.).  

Prezenţa pe teritoriul mun. Bălţi a unei liste bogate şi diverse de obiecte cu valoare 

cultural-istorică, a tendinţei de studiere etapizată şi sistemice, faţă de păstrarea şi 

reabilitarea lor va permite crearea în timpul apropiat a condiţiilor pentru sporirea 
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cuantumului soţiumului uman.  

În scopul sporirii atractivităţii monumentelor este necesară: 

- sporirea calităţilor estetice prin realizarea lucrărilor de reconstrucţie, tehnico-

edilitare de amenajare, salubrizare;  

- elaborarea sistemului de mediatizare a monumentelor, prin editarea prospectelor 

publicitare, instalarea panourilor de informare în apropierea principalelor 

monumente;  

- editarea ghidurilor şi materialelor informaţionale în mai multe limbi de comunicare 

internaţională, implementarea programelor de sensibilizare şi informare prin 

intermediul mijloacelor moderne de difuzare şi informare (presă, televiziune, radiou, 

internet); 

- amenajarea căilor de acces spre diverse obiecte, locuri pentru cazarea vizitatorilor;  

- organizarea conferinţelor ştiinţifico-cognitive, expoziţiilor şi simpozioanelor, 

activităţilor culturale la nivel naţional şi internaţional.  

În scopul ocrotirii monumentelor este necesară organizarea complexului de măsuri 

reconstructive şi de amenajare a lor. În legătură cu acest fapt este oportun de efectuat 

inventarierea monumentelor existente, stabilirea stării tehnice, volumul necesar de lucrări 

de reconstrucţie, investiţiile necesare pentru realizarea măsurilor preconizate.  

 

 

8.  ZONIFICAREA TERITORIULUI 
 

8.1   Situaţia existentă 

În aspectul urbanistic orașul s-a format cum pe calea valorificării teritoriilor proprii de 

la partea centrală spre terenurile de la periferie așa și din contul contopirii treptate cu 

localitățile vecine. Astfel de evoluție în dezvoltarea teritorială a orașului a predeterminat 

divizarea lui într-un șir de sectoare: Centru (inclusiv formările locuibile a suburbii de Sud 

ca Țigania, Berestecico, Teioasa), Bălții Noi, Molodovo, Pămînteni, Dacia, Slobozia. 

Fiecare din aceste sectoare prezintă o formațiune multifuncțională cu o infrastructură 

corespunzătoare. 

Zonele locuibile a orașului pot fi divizate în 2 aspecte: 

- zona locuibilă multietajată construită cu blocuri locative cu mai mult de 2 nivele 

deasupra pămîntului; 

- zona locuibilă construită cu locuințe în 1-2 niveluri deasupra pămîntului, locuințe 

particulare cu lot pe lîngă casa cît și de tipul ‖cotedj‖ cu sau fără lot. 

 

Indicii principale 
 

Nr. Denumirea 
Unităţi de 

măsură 
Existent 

1 2 3 4 

I Populaţia orașului locuitori 146500 

II Fondul locativ mii m² 2995.7 

III Asigurarea în mediu cu fond locativ m²/locuitor 20.40 

IV Suprafaţa totală al orașului ha 4143 
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1 2 3 4 

 inclusiv:   

1 Zona rezidențială ha 2338.5 

2 
Terenurile destinate industriei, transportului,  

telecomunicaţiilor şi altor destinaţii speciale 
ha 920.2 

3 Terenurile fondului silvic 

 

ha 497 

4 Terenurile cu destinaţie agricolă ha 209.6 

5 Terenurile fondului apelor ha 165 

6 Terenurile fondului de rezervă ha 2.6 

7 
Terenurile destinate protecţiei naturii, ocrotirii 

sănătăţii, activităţii recreative şi alte zonele verzi 
ha 10.2 

 

 

8.2   Propuneri de proiect 

Prin proiectul Planului Urbanistic General al mun.Bălţi se prevede dezvoltarea perpetuă 

a structurii planimetrice constituite istoric, în care se pot evidenţia 6 raioane existente. 

Raioanele planimetrice includ în sine şase formaţiuni locuibile, teritorii industriale, 

recreative, precum şi obiectele infrastructurii de transport şi comunicaţii. 

Idea strategică de bază a PUGului prezent este crearea structurii planimetrice compacte, 

echilibrate şi urbanizate, care va asigura dezvoltarea durabilă a elementelor mediului urban 

şi a oraşului, în general, pentru perioada de calcul şi perspectivă. Aceste opţiuni nu 

contravin propunerilor PUGului precedent şi este numai prolongarea multiplelor soluţii la 

un nivel modern în corelare cu situaţia socio-economică actuală şi exigenţele normative. 

Scheletul propus prevede crearea sistemului de legături radial-concentrice între centrele 

civile şi raionale ale oraşului, în centrul geometric al căruia (albia r. Răut) este amplasată 

zona de agrement orăşănească, predispusă să devină nucleul carcasei ecologice şi să 

amelioreze considerabil situaţia cu organizarea recreării populaţiei. 

În procesul realizării documentaţiilor urbanistice precedente s-au fixat direcţiile 

principale sub aspectul atingerii unui nivel mai înalt al zonificării funcţionale a teritoriilor 

urbane, ceea ce a permis de a exclude amplasarea în zonele locuibile şi verzi a unui şir de 

întreprinderi industriale, de a păstra posibilitatea trasării străzilor magistrale şi locale şi 

specificul estetic a mediului urban. 

Proiectul dat prevede modernizarea ulterioară a principiilor zonificării funcţionale, în 

special, crearea sistemului diferenţiat a centrelor civile în raioanele şi formaţiunile 

locuibile.  Aceasta va avea ca consecinţă, degasarea considerabilă a nucleului central al 

urbei şi de a apropia obiectele sectorului prestări servicii către teritoriile locuibile şi 

locurile de muncă. 

Organizarea acestor centre se propune: la intersecţia străzilor Decebal – Alexandru cel 

Bun – Bulgară, adiacent str. Calea Ieşilor, Kiev – Cahul, Ştefan cel Mare și Sfînt – 

Aerodromului şi în formaţiunile locuibile de perspectivă. Centrele regionale cu destinaţie 

comercială şi alte prestări servicii se amplasează în str. Heciului – N. Iorga, str. Decebal. 

Dezvoltarea teritoriilor locuibile se prevede din contul reconstruirii cvartalelor locative 

în zona centrală, dealungul str. Kiev în raionul Slobozia, şi în principal, în raionul 

Pământeni. 
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Construcţiile noi se preconizează în văile râurilor Răut şi Răuţel, precum şi în regiunea 

fostului aeroport. 

În raionul central al oraşului se prevede crearea grupurilor separate de locuințe cu regim 

mare de înălţime în complex cu obiectivele sociale, care vor exercita funcţia de accente 

urbanistice principale şi de finalizare a compoziţiei architectural-spaţiale. 

Dezvoltarea reţelei de străzi, propusă în proiect, se fundamentează pe schema existentă 

cu modernizarea ei ulterioară, pe finalizarea sistemului radial-concentric şi va permite de a 

asigura relaţii intraurbane temeinice între toate elementele structurale, de a soluţiona 

problemele nodurilor pentru tranzitul transportului în toate direcţiile. Această atitudine 

permite de a prognoza şi optimiza toate tipurile transportului urban public, de a degaja 

maxim zona centrală din contul dispersării şi micşorării intensităţii circulaţiei. Sub acest 

aspect a fost efectuată o diferenţiere şi clasificare strictă a străzilor cu evidenţierea 

magistralelor de importanţă orăşănească, raională şi locală. Susmenţionatele, concomitent 

cu dezvoltarea sistemului de centuri auto, includerii în circulaţie a străzilor Sf. Nicolae, 

F.Dostoevschi, continuare str. P.Boţu (pod peste calea ferată) şi str. 31 August 1989 pînă   

la str. Decebal, construirea albiei dea lungul r.Răut, etc., vor oferi posibilitatea de a 

diminua cele mai acute probleme ale transportului. 

Proiectul prevede reorganizarea teritoriilor industriale în hotarele existente ale zonelor 

respective din contul restructurării, modernizării şi reutilizării tehnice a întreprinderilor, 

ceea ce va permite de a minimiza impactul negativ asupra mediului înconjurător şi de a 

asigura distanţele normative pînă la formaţiunile locuibile. 

Infrastructura edilitară a oraşului, care funcţionează actualmente, solicită prepenţial 

acţiuni reanimaţionale, reparaţii capitale a reţelelor şi instalaţiilor, dezvoltarea lor 

ulterioară conformată la volumele noilor construcţii. Este necesar de a finaliza construcţia 

şi recepţiona apeductul Soroca – Bălţi, de a efectua redislocarea instalaţiilor de epurare a 

canalizării menajere, de a optimiza sursele şi comunicaţiile de termoficare, precum şi 

considerabil de a extinde sistemele canalizării pluviale şi salubrizării teritoriilor. Proiectul 

prevede terenuri pentru amplasarea instalaţiilor edilitare, trasarea reţelelor magistrale 

principale cu condiţia asigurării raţionale a consumatorilor urbani. 

Obiectele înverzirii în or.Bălţi sunt reprezentate de o serie de parcuri, scuaruri, 

bulevarde, teritorii imense de parcuri împădurite, care practic nu sunt legate între ele şi 

actualmente nu formează un sistem unic de spaţii verzi şi zone de agrement. 

Concomitent, după cum s-a menţionat, condiţiile naturale, existenţa văilor râurilor Răut 

şi Răuţel vor permite de a reuni masivele verzi separate, într-un sistem intercorelat, care va 

exercita rolul temeliei pentru constituirea carcasei ecologice. Nucleul central al acestei 

structuri va deveni valea r.Răut, pe perimetrul căreia se va forma centrul civil al raioanelor 

planificate, în final, oferindu-se statutul zonei de agrement principal din oraş cu 

amplasarea complexului obiectelor cu caracter distractiv şi reabilitativ. 

Realizarea acestei scheme de construcţii verzi pentru perioada de calcul şi perspectivă 

va asigura ameliorarea considerabilă a situaţiei ecologice a mediului înconjurător, 

extinderea posibilităţilor de organizare a timpului liber şi agrementului populaţiei oraşului. 

Structura oraşului propusă prin proiectul PUGului, principiile dezvoltării socio-

economice şi teritoriale, conturarea compoziţiei architectural-spaţiale, amplasîndu-se 

accente urbanistice principale în scopul cererii imaginii estetice irepetabile, modernizarea 

reţelei de străzi, infrastructurii edilitare, realizarea schemei naţionale de înverzire şi 

securitate ecologică au predeterminat strategia şi tactica implementării ideilor şi soluţiilor, 
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prevăzute în proiect. 

Unul din postulatele principale în soluţionarea acestei probleme este atitudinea 

complexă în procesul de valorificare a teritoriilor urbane, ceea ce va permite la fiecare 

etapă de dezvoltare a mediului urban să se asigure condiţii normale pentru funcţionarea 

economiei şi habitatul populaţiei. 

Întîrzierea uneia din direcţiile activităţilor urbane va aduce inevitabil la consecinţe 

ireparabile sau dificile. Acest deziderat se dovedeşte prin experienţa realizării planurilor 

urbanistice generale ale oraşelor Republicii Moldova şi mun.Bălţi în particular. Pe acelaşi 

subiect se axează şi experienţa secular internaţională. 

Mun.Bălţi, ca o infrastructură urbană constituită, indiferent de prezenţa multitudinii 

problemelor nesoluţionate, sprijinîndu-se pe condiţiile pozitive şi nivelul atins de 

dezvoltare socio-economică, la opinia colectivului de autori, are toate posibilităţile pentru 

urcare la o treaptă superioară în evoluţia sa, inclusiv în domeniul urbanismului. 
 

 

9.   ORGANIZAREA  ZONEI  INDUSTRIALE 
 

9.1   Situaţia existentă 

Complexul industrial al oraşului se constituie din 5 zone sectoriale, cuprizînd peste 250 

unităţi economice: producere, depozitare şi servicii de diferite domenii de activităţi pe o 

suprafaţa totală de peste 600,00 ha. 

    În prezent or.Bălți dispune de un potenţial economic-industrial relativ dezvoltat şi 

cuprinde domeniile de activităţi în ramurile industriilor: alimentara, ușoara, electronica , 

constructoare de mașini, construcţie și materiale, transport, servicii tehnice, agricole şi 

alte. 

Actualmente o parte din întreprinderi activează, iar alta parte de întreprinderi şi-au 

stopat activităţile pe diverse motive şi sunt supuse reprofilării, reorganizării, parcelării sau 

lichidării, altele staţionează pe motive economice. 

Majoritatea întreprinderilor industriale sunt amplasate compact în grupuri și zone în 

următoarele sectore: 

 1-00 – sectorul ‖Centru‖; 

 2-00 – sectorul ‖Molodovo‖; 

 3-00 – sectorul ‖Pămînteni‖; 

 4-00 – sectorul ‖Dacia‖; 

 5-00 – sectorul ‖Slobozia‖.  

1-00  Sectorul ”Centru” 

Întreprinderile acestui sector sunt amplasate adiacent cu zona de centru al oraşului în 

arealul străzii Ștefan cel Mare și Sfînt și Calea ferată Bălți-Falești pe o suprafaţa totală 

circa 185,00 ha. 

Aici sunt amplasate peste 100 obiective economice de diferite activităţi de producere şi 

depozitare. Cele mai importante întreprinderi ce activează sunt: SA ―Floarea soarelui’’, 

―Cet Nord‖,  SA ‖Knauf‖, SA‖Red Nord‖, SRL ‖Carnex‖, SA ‖Combinatul de pîine‖, 

Fabrica de producere a berii SRL ‖Beermaster Brewery‖, Fabrica de producere a hainelor 

ICS ―ExcelManufacturing‖ SRL, Întreprindere de producere a firelor electrice auto ICS 

’’Draxmair‖ și alte servicii tehnice auto, depozitare și comerț. O parte insemnată de 

întreprinderi și-au stopat activitățile pe diverse motive economice. 
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2-00  Sectorul ”Molodovo” 

 În aceasta zona la Vest de centrul orașului dealungul străzii Ștefan cel Mare și Sfînt se 

află peste 26 de întreprinderi de producere și depozitare. Cele mai importante întreprinderi 

ce activează sunt: SA ‖Electromontaj‖, SRL ―Grispol‖, SRL‖Zara-Mobil‖, Fabrica de 

betoane SRL ‖BlexGrup‖ și alte întreprinderi mici de diferite domenii de activitate. O altă 

parte nu activează sau se reorganizează pe diferite motive economice. Suprafaţa  totală 

ocupată de aceste întreprinderi constituie circa 59,00 ha. 
 

3-00  Sectorul ”Pămînteni” 

În acest sector întreprinderi sunt amplasate compact dealungul străzii Victoria adiacent 

cu spațiile  locative. Aici se află peste 32 unități economice de diferite activități. 

Cele mai importate întreprinderi ce activează sunt: SA ‖Barza Alba‖, SA ‖Biochimica 

Bălți‖, SA ‖Incomlac‖, SA ‖Basarabia Nord‖ și alte. O parte de întreprinderi nu activează 

sau se află în fază de reformare-parcelare de teren pentru activități economice. Suprafața 

totală ocupată de aceaste întreprinderi este de 84,00 ha. 
                                             

4-00  Sectorul ”Dacia” 

 Întreprinderile acestui sector sunt amplasate în diferite grupuri adiacent cu străzile 

Decebal, I.Cearupin și I.Franko. Aici se află adiacent cu spațiile locative peste 22 obiective  

economice de diferite activități, dintre care majoritatea activează în domeniul serviciilor 

tehnice auto, comunale și comerț. Suprafața totală ocupată de aceste întreprinderi 

constituie circa 20,00 ha.                                                                  

5-00  Sectorul ”Slobozia” 

 Acest sector dispune de cea mai mare zona industrială a mun.Bălți, amplasată 

dealungul căii ferate Bălți –Florești și drumului de ocolire adiacent cu spațiile locative. 

Aici este amplasată cea mai mare zona economică liberă a Republicii Moldova aflată în 

faza de organizare, și în care la prima etapă activează o întreprindere cu capital străin de 

producere a firelor electrice auto. Deasemenea în zona industrială activează peste 50 de 

unități economice de diferite activități de producere, depozitare, servicii tehnice auto și 

comerț. Cele mai importante întreprinderi ce activează sunt: întreprindere de producerea 

firelor electrice auto ICS ‖GGCables &Wires EE‖ SRL, Parcul de autobuse din Bălți, 

Întreprindere de producere a polistirolului a SRL ‖Viniplast‖, SRL ‖Megastroi‖, Sectorul 

de containere de tonaj greu, două unități economice și alte întreprinderi mici de diferite 

activități - majoritate de depozitare, comerț și servicii tehnice auto. O parte de întreprinderi 

nu activează sau se reorganizează activitățile pe motive economice. Suprafața totală 

ocupată de aceste întreprinderi constituie peste 260,00 ha. 
 

Constatări 

În conformitate cu studiile de valorificare, cercetare şi examinare pe teren s-a constatat, 

că majoritatea întreprinderilor din or.Bălți au fost amplasate şi construite în anii 1970-1985 

şi nu au suportat schimbări esenţiale în structura urbanistică.  

Din totalul potenţial existent de întreprinderi activează circa 40% unităţi economice în 

diferite domenii de producere, depozitare, comerț şi servicii, iar 60% şi-au stopat 

activităţile şi nu funcţionează pe diferite motive economice.  

Aceste întreprinderi vor fi supuse reorganizării, replanificării sau redimensionării 

racordate la noile condiţii economice de piaţă cu tehnologii performante, altele vor fi 
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propuse reamplasarii reeşind din normele sanitaro-ecologice şi soluţiile Planului 

Urbanistic General al mun.Bălți.  
 

9.2   Soluţii urbanistice 

În context, propunerile de sistematizare a mun.Bălți la compartimentul ―Industrie‖ se 

păstrează în esenţa structural anterior creată a zonelor industriale, care sunt correlate la 

soluţiile urbanistice ale Planului Urbanistic General. 

Întreprinderile sunt amplasate adiacent cu cartierele locative şi vor fi păstrate parţial 

activităţile. Excepţie prezintă întreprinderile, care nu se conformă normelor sanitaro-

ecologice, vor fi propuse reamplasării sau reorganizării în alte domenii de activitate. 
 

1-00  Sectorul ”Centru” 

Întreprinderile aceastui sector amplasate compact dealungul str. Ștefan cel Mare și Sfînt 

şi parțial prin cartierele locative vor fi pastrate, excepție prezintă întreprinderile, care nu se 

conformă normelor sanitaro-ecologice şi vor fi propuse spre reorganizare în spații locative 

și socio-comerciale sau reamplasare  dupa caz. 

Spațiile locative aflate în interiorul zonei de întreprinderi pe parcusul anilor vor fi 

supuse revitalizării pe motive că acestea nu se conformă normelor sanitaro-ecologice. Aici 

în structura urbanistică s-au format 4 loturi de teren de rezervă pentru amplasarea 

întreprinderilor de producere, depozitare, comerț și servicii tehnice pe o suprafața totală de 

8,70 ha. 

2-00  Sectorul ”Molodovo” 

 Aceasta zona se prezintă fară schimbări structurale, excepție prezintă întreprinderile, 

care nu activează și vor fi supuse  reorganizării în activitățile lor de producere. S-a creat un 

teren de rezervă de 5.0 ha. 

3-00  Sectorul ”Pămînteni” 

Întreprinderile acestei zone amplasate compact dealungul străzii Victoria se prezintă 

fară schimbări esențiale, excepție constituie întreprinderile, care nu activează și vor fi 

supuse reoganizării în activitățile lor de producere. Întreprinderile amplasate în interiorul 

de spații locative se propun spre reorganizare in spații locative și socio- comerciale pe 

motive de ne conformare cu normele sanitaro-ecologice. 
 

                                                   4-00  Sectorul ”Dacia” 

Întreprinderile acestei zone amplasate compact in două grupuri  se prezintă cu 

modificări în vederea întreprinderilor amplasate adiacent cu spațiile locative. Aceste 

întreprinderi se propun spre reoganizare în spații locative și socio-comerciale. 
 

5-00  Sectorul ”Slobozia” 

 Întreprinderile acestei zone amplasate compact se prezintă fară schimbări esențiale, 

excepție constituie formarea a 3 terenuri de rezervă pentru dezvoltarea sectorului de 

producere industrială pe o suprafața totală de   51,10 ha. 
 

9.3   Concluzii 

În conformitate cu studiile de examinare, efectuate pe teren, majoritate întreprinderilor a 

mun.Bălți au fost amplasate şi construite în anii 1970-1985 şi nu au suportat schimbări 

esenţiale în structura urbanistică. În proiect s-au determinat graniţele zonelor industriale, 
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teritoriile de rezervă de dezvoltare pentru producere, depozitare şi servicii tehnice.  

De asemenea, s-au propus soluţii de reorganizare, replanificare-reprofilare sau 

reamplasare a celor întreprinderi, care nu activează şi celor ce nu se conformă cerinţelor 

sanitaro-ecologice in vedera soluţiilor Planului Urbanistic General. 

 

 

                        10.   CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT 
 

Oraşul este traversat de drumurile de importanţă naţională - din direcţia nord-est spre 

sud-vest traseul internaţional M5 (hotarul cu Ucraina- Criva-Bălţi-Chişinău-Tiraspol-

hotarul cu Ucraina; drumul naţional R13 (Bălţi-Floreşti-R14), R16 (Bălţi-Făleşti-Sculeni-

Ungheni), R15 (M5-Glodeni), R6 (Chișinău-Orhei-Bălți). Astfel, orașul este traversat de 

traseele ce leagă or. Bălți cu capitala țării, precum și celelalte comune și localități ale 

Moldovei.  

Orașul Bălți este un mare nod de transport auto, feroviar și aerian. Structura de 

planificare a orașului sunt determinate de dezvoltarea istorică și caracteristicile reliefului. 

Râurile Răut și Răuțel precum și calea ferată au împărțit teritoriul orașului în mai multe 

zone de sistematizare: Slobozia, Pământeni, Dacia, Molodovo, Bălții Noi, care sunt 

adiacente nucleului central al orașului. 

Pe baza rețelei de drumuri și străzi existente, se propune dezvoltarea unei structuri cu 

inele radiale a autostrăzilor, cu aducerea parametrilor stradali în conformitate cu 

normativele, care asigură legătura între toate zonele orașului. 

Reorganizarea rețelei stradale va asigura legătura între centrele teritoriilor rezidențiale și 

industriale, redistribuind fluxurile în direcțiile necesare, va face posibilă reducerea 

timpului de transport a pasagerilor și livrare a mărfurilor și va reduce încărcătura pe 

rețeaua de drumuri și străzi din centru.  

Astfel, noua Schemă a rețelei rutiere a orașului va permite formarea unui sistem optim 

care să permite soluționarea problemelor de transport pe măsura implementării ei pe etape. 

 

10.1   Situaţia existentă 
 

                                                  Reţeaua de drumuri şi străzi 

Structura de sistematizare a oraşului s-a format în formă de reţea radial-inelară.   

Acest lucru nu se aplică străzilor care s-au dezvoltat mai târziu pe la mijlocul secolului 

trecut, dar și ele necesită extindere și modernizare. 

Străzile centrale ale orașului sunt: Ştefan cel Mare și Sfînt, Decebal, N.Iorgă, 

Iu.Gagarin, 31 August 1989, M.Viteazul, Kiev pe care sunt concentrate un număr 

semnificativ de obiecte de interes public în jurul cărora este o mare concentrație de 

transport și circulație de pietoni. Concomitent, aceste străzi de asemenea, exercită funcția 

de magistrale de importanță urbană și necesită reconstrucție.  
 

Parametrii străzilor 

Strada principală a oraşului este Şt. cel Mare care traversează oraşul de la sud-vest spre 

nord-est. Lățimea părții carosabile – 15,0 m. În anul 2018 a fost reparată partea carosabilă 

și trotuarele pe segmentul de la str. M. Viteazu până la podul peste r. Răut. Restul străzii 

necesită reparație capitală.  
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În luna octombie anul 2018 au fost efectuate investigaţii ale transportului, care 

includeau măsurarea intensităţii circulaţiei cu îndeplinirea fişelor corespunzătoare conform 

tipului transportului pe 40 segmente a străzilor principale ale oraşului.  

În rezultatul analizei structurii unităților de transport s-a stabilit: autovehiculele 

constituie 80%, transportul de marfă - 12%, transportul public - 8%. În zonele industriale 

și pe drumul de ocolire transportul de mărfuri constituie - 35%, dar oricum predomină 

autovehiculele – 55 , celelalte 10% constituie alte tipuri de transport. 

Ca urmare, străzile cu cea mai sporită intensitate sunt str. Şt. cel Mare, Decebal, Iorga, 

Drumul de ocolire, Kiev, Gagarin, Locomotivelor, 31 August.  

Această situație se datorează faptului că legătura între raioanele orașului se efectuează 

prin partea centrală a orașului.  

În rezultatul evaluării structurii deja existente a rețelei de drumuri și străzi se poate 

constata:  

- lungimea şi nivelul de amenajare a reţelei străzilor magistrale este sub nivelul 

normativelor în vigoare;  

- toate străzile sunt utilizate pentru parcări provizorii și de lungă durată. 

Lungimea totală a tuturor străzilor şi drumurilor în oraş constituie 236,13 km, dintre 

care, 57,36 km străzi magistrale, celelalte - străzi locale. Densitatea străzilor orăşeneşti –

1,38 km/km
2
.  

Organizarea circulaţiei 

Actualmente este efectuată cu ajutorul semafoarelor. În oraş sunt înregistrate 41408 

automobile, iar nivelul de motorizare constituie 290 unităţi la 1000 locuitori. 

Străzile cu cel mai sporit risc a accidentelor de circulaţie sunt: str. Ștefan cel Mare și 

Sfînt, segmentul de la str. N.Iorga până la str. 31 August 1989; str. Decebal, segmentul de 

la str. Sf. Nicolae până la str. Al. cel Bun; str. N.Iorga, segmentul de la str. Ștefan cel Mare 

și Sfînt până la str. Iu.Gagarin; str. Kiev, segmentul de la str. Feroviarilor până la str. 1 

Mai; str. Calea Ieşilor, segmentul de la str. A.Ostrovschi până la str. Victoriei; str. Bulgară, 

segmentul de la str. I.Franko până la str. Lesecico; R-6 (fosta R-14), segmentul dintre km 

128 şi km 138. 

Transportul public urban 

În or. Bălți transportul public este reprezentat de 4 tipuri: troleibuz, autobuz, microbuze 

și taxiuri. Serviciile de transport sunt prestate de 16 întreprinderi private și o întreprindere 

municipală „Direcția de troleibuze‖. În Bălți activează mai mult de 5 companii de taxi. 
 

Troleibuz 

Transportul electric - ecologic, este principalul tip de transport public, în special pentru 

categoriile social vulnerabile ale populației. Direcția de troleibuze deservește pasagerii din 

1972. În oraș activează 4 trasee de troleibuz, care sunt deservite de 4 stații de tracțiune, 

viteza medie de funcționare de 35-40 km / h. Numărul unităților de transport - 42 de 

unități. 

Lungimea totală a rutelor de troleibuz pe axa străzilor este de 44,65 km. Lungimea 

liniilor de exploatare pe axa străzilor este de 38 km. 

Ruta nr. 4 (cartierul Dacia - Aeroport) și Nr. 6 (SA "Basarabia Nord" - cartierul Dacia) 

nu funcționează, deoarece fluxul de pasageri în aceste direcții nu este suficient și rutele nu 

sunt profitabile. 
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Autobuze și maxi-taxiurile 

În prezent, orașul este deservit de 11 rute de autobuz și 5 rute de microbuz. Există încă 

trei rute deja aprobate, dar nu sunt puse în funcțiune, deoarece există întrebări cu privire la 

traficul de pasageri. 

Lungimea totală a rutelor de autobuz într-o direcție este de 96,8 km. 

Lungimea totală a rutelor microbuzului într-o singură direcție este de 71,45 km. 
 

Serviciul de taxi 

Total în oraș activează 3 întreprinderi private ce prestează servicii de taxi: 

SRL  „Legilux‖ (Star Taxi); 

SRL ‖ Funcţional Auto‖ ( Linge Taxi); 

SRL  „Globus Trans Auto‖. 

Pe teritoriul orașului zilnic activează 270-300 unități de taxi. Taxiul pote fi solicitat la 5 

numere de telefon. 

Parcări şi garaje 

Actualmente, în oraș unitățile de transport sunt amplasate pe teritoriul cooperativelor de 

garaje pentru clădiri-bloc. În zonele cu case cu 1-2 nivele, garaje sunt situate în sectorul 

privat. 

În prezent, pe teritoriul orașului sunt amenajate 18 parcări, care funcționează pe baza 

autorizației de funcționare.  

Prezenţa obiectivelor publice şi comerciale în centrul oraşului atrag mult transport, şi 

astfel, se crează deficitul de parcări în timpul zilei practic pe toate străzile, inclusiv şi cele 

magistrale sunt folosite ca parcări provizorii. 
  

Transport periferic 

Orașul Bălți este cel mai mare nod de transport din nordul Moldovei și este reprezentat 

de trei tipuri de transport: aerian, feroviar și rutier. 
 

Transportul aerian 

În mun. Bălți sunt două aeroporturi: Internațional – Bălți-Leadoveni și regional Bălți- 

oraș. Aeroportul "Bălți-Leadoveni" este situat la 15 km distanţă de centrul orașului  

 (9 km de hotarul urban al cartierului Dacia, sau cum se mai numește "Bam").  Au fost 

elaborate, dar nu şi implementate proiecte pentru construcția unei aerogări, complex 

hotelier, locuințe pentru lucrătorii din aviația civilă, stabilirea unei linii de troleibuz de la 

Bălți până la aeroport. 

Aeroportul Bălți-oraş este situat direct în orașul Bălți, la hotarul de est. În prezent nu 

funcționează. Pe teritoriul aeroportului se află Zona Economică Liberă. 
 

Transportul feroviar 

Pe teritoriul oraşului se află două staţii feroviare – Bălţi-oraş şi Bălţi- Slobozia. Staţia 

Bălţi prestează servicii de transport de mărfuri şi pasageri.  

Conform materialelor privind transportul de pasageri și mărfuri, în ultimii trei ani s-a 

înregistrat o scădere a numărului de trafic de pasageri cu 57,3% și o creștere a încărcării şi 

descărcării vagoanelor mărfare în medie cu 45,8%. 

La nodul feroviar Bălți se află filiala întreprinderii de stat „Căile ferate din Moldova‖, 

care efectuează reparații ale vagoanelor. 
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Transportul auto 

Transportul auto se situează pe primul loc în republică în transportul de mărfuri și 

pasageri, prin urmare, pentru perioada proiectului, Planul urbanistic general prevede 

dezvoltarea în continuare a transportului de pasageri auto. 

Pentru evacuarea transportului în tranzit de pe teritoriul orașului, este prevăzută 

construcția unui nou tronson al drumului de ocolire. La intrări, sunt amenajate platforme 

pentru staţionarea camioanelor şi spălătorie auto.  

Pentru deservirea pasagerilor în oraș, funcţionează gara auto de clasa I situată pe stradă 

Ștefan cel Mare și Sfînt. Autogara deserveşte cursele internaţionale, republicane, raionale 

şi locale, de asemenea, precum şi cele în tranzit. Total autogara deserveşte 66 rute 

internaţionale (inclusiv 43 rute în tranzit) şi 418 rute republicane (inclusiv 164 rute în 

tranzit). Creșterea medie a traficului de pasageri este de 2% pe an. 
     

10.2   Soluţii urbanistice 
 

Măsuri privind dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi 

Schema magistralelor prevăzută în Planul urbanistic general va permite eliminarea 

locurilor înguste în funcţionarea reţelei magitrale a oraşului, precum şi asigurarea trecerii 

fluxurilor în creștere ale transportului urban. 

La formarea perspectivei reţelei de drumuri şi străzi ţinând cont de condiţiile oraşului se 

pune accent pe problema sporirii capacităţii de tranzit între raioanele oraşului.  

La baza soluţiilor de proiect privind reţeaua de drumuri şi străzi sunt stabilite 

următoarele condiţii:  

- stabilirea legăturilor de transport între sectoarele oraşului pe calea cea mai scurtă; 

- accesul liber a transportului şi a pietonilor între cartierele rezidenţiale şi zona 

industrială;  

- căi de acces spre magistralele periferice.  

Conform proiectului pentru perspectivă se prevede următoarea diferenţiere a străzilor 

existente şi proiectate:  

- drumuri şi străzi de importanţă urbană;  

- străzi de importanţă raională;  

- străzi locale. 

Linia inelară internă va face legătura între centrul orașului și centrele cartierelor  

Al doilea inel este utilizat pentru stabilirea legăturilor între zonele de sistematizare şi 

formaţiunile rezidențiale, ocolind partea centrală a orașului. 

Al treilea inel de transport - inelul drumului de ocolire. Sarcina sa este de a elimina 

fluxul de transport marfar din oraș și, de asemenea, de a servi ca legătură între toate zonele 

rezidenţiale ale oraşului.  

Concomitent, în structura rețelei de drumuri şi străzi participă şi străzile cu direcţie 

radială: Ștefan cel Mare pe segmentul Decebal - Kiev, Decebal, Tiraspolului, Sorocii, P. 

Boţu etc.  

Pentru implementarea completă a schemei elaborate, se propune, în primul rând, 

construirea unui pasaj peste calea ferată.   

Autostrăzile de importanță raională vor asigura comunicații în interiorul zonele de 

sistematizare.  
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Conform proiectului se prevede diferențierea străzilor proiectate şi cele existente, 

păstrate pentru perspectivă conform următoarei clasificări: 

- străzi şi drumuri de importanţă urbană;  

- străzi de importanţă raională;   

- străzi locale.   

Lungimea totală a rețelei de drumuri şi străzi pentru perioada calculată va constitui 264,67 

km, inclusiv, magistrale -  85,9 km. Densitatea rețelei magistrale va fi de 2,03 km / km
2
. 

Se prevede separarea fluxurilor pietonale și a traficului în cele mai aglomerate secțiuni 

ale rețelei rutiere: 

- la intersecțiile dirijate; 

- în partea centrală a orașului pe străzile principale. 

În special, pe stradă Ștefan cel Mare și Sfînt, este necesar să se construiască treceri de 

pietoni la Autogară, magazinul "Elite", la stația "Centru". Pe str. Decebal, în zona SA 

"Raut" , de asemenea, este necesară construcţia pasajului subteran.  
 

Transportul public urban 

Ţinând cont de perspectiva dezvoltării orașului, principiile generale ale PUG și analiza 

transportului urban, se prevede dezvoltarea în continuare a rețelei existente de transport 

până la nivelul asigurării capacităţii de tranzit în conformitate cu fluxul de pasageri 

calculat.  

Crearea unui sistem de transport rațional va contribui la economisirea timpului de 

aşteptare în staţie din contul prelungirii liniei rutelor existente şi deschiderea liniilor noi, 

precum şi construcţia străzilor magistrale noi, dezvoltarea reţelei de rute, sporirea vitezei 

de circulaţie a transportului.  

 Lungimea calculată a reţelei de transport va constitui 245,8 km, deniatatea 5,8 km/km
2
.  

În continuare transportului de troleibuz în baza celui existent pe principalele direcţii, 

precum și creșterea parcului de troleibuze la 90 de unități. 

    Se propune modificarea rutelor Nr. 4 şi Nr. 6:  

Rutele de autobus şi maxi-taxiuri:  

Conform proiectului se propune lansarea rutelor deja apropbate, şi anume: autobus – 

str. I.Krîlov-Molodovo; ruta nr. 4M de maxi-taxi – SA "Basarabia Nord" – Spitalul de 

psihiatrie; Nr. 13M – Gara de Nord-piaţa din str. D.Caraciobanu (în zilele de piaţă); Nr. 

14M – "Lido" – Piaţa din str. D.Caraciobanu (zilele de piaţă).  

După construcţia str. Nr. 3 se propune o rută nouă a transportului public care va face 

legătura între cartierele Pământeni, Bălţul Nou şi alte două cartiere noi în partea centrală şi 

în cartierul Slobozia ocolind străzile principale.  

Staţiile de aşteptare vor fi amplasate la distanţă 350-500 m. Staţiile de aşteptare trebuie 

să fie construite din pavilioane cu acoperiş.  
 

Garaje şi parcări 

Parcarea staţionară a transportului individual:  

- unităţile de transport al proprietarilor din sectorul privat - la domiciliul 

proprietarilor;  

- în casele multietajate  - păstrarea permanentă a autoturismelor în casele noi, garaje 

sau parcări staţionare în conformitate cu normativele în vigoare, care nu depăşesc 

1,5 km de la locul de trai.  
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Soluţionarea problemei ce ţine de amplasarea parcărilor provizorii şi de lungă durată 

conform proiectului se propune pe două direcţii:  

- parcările provizorii se propune să fie amenajate din contul utilizării reţelei de 

drumuri şi străzi locale ;  

- parcările non-stop trebuie amplasate, în deosebi pe perimetrul sectorului centru, 

precum şi în spaţiul subteran al clădirilor publice şi locative noi. 

Platformele pentru parcarea transportului marfar în tranzit se prevede la întrările 

principale în oraş din direcţia or. Chişinău în zona industrială "Heciul", din direcţia Edineţ-

Floreşti în zona industrială "Slobozia" şi la intersecţia drumului de ocolire cu intrarea în 

oraş. 

Total în oraş activează 50 magazine mari şi depozite angro cu suprafaţa comercială 

peste 200 m
2
, aceste obiecte au nevoie de 3,6 ha pentru amenajarea parcărilor cu 1450 

locuri. Concomitent, pentru perioada de calcul este necesar de amenajat parcări provizorii 

pentru 3714 unităţi de transport, pentru care sunt necesare 9,3 ha teren.  
 

     Transportul periferic 
 

Transportul aerian 

În rezultatul modernizării pistei de decolare şi aterizare va fi posibilă primirea 

aeronavelor precum Boeing și Airbus. În acest sens, aeroportul "Bălți-Ledoveni" în 

perspectivă ar putea fi utilizat de companiile aeriene europene. 
 

Transortul feroviar 

La staţia Bălţi lucrări de reparaţie şi reconstrucţie a căilor ferate nu sunt planificate.  

În octombrie 2017 Guvernul RM a aprobat Concepţia reformării ÎS "CFM" pentru 

perioada 2018-2021, document care prevede restructurarea transportului feroviar.  

Astfel, se poate conta pe proiecte investiţionale şi dezvoltarea continuă a transportului 

feroviar.  

Transportul auto 

Se prevede dezvoltarea în continuare a transportului auto de pasageri extern.  

Pentru perioada de calcul se prevede reparaţia îmbrăcămintei rutiere a teritoriului Gării 

auto, precum şi separarea platformelor în platforme de sosire, plecare şi aşteptare a 

transportului. Capacitatea de trecere a platformelor şi clădirii Gării auto corespunde 

fluxului de transport şi pasageri până în anul 2030.  

Parcul de autobuse PA2810 îşi păstrează platforma din str. Dragomir, 4. Pentru 

perspectivă este necesară înnoirea parcului de autobuse cu aducerea numărului până la 

norma calculată. 

10.3   Canalizare pluvială 

Organizarea evacuării sedimentelor acumulate pe suprafaţa terestră în timpul 

precipitaţiilor este una din cerinţele de bază a amenajării teritoriului oraşelor.  

Mare cantitate de apă se acumulează pe suprafaţa străzilor, căilor de acces, teritoriilor 

construite, astfel, creându-se probleme ale circulaţiei normale ale transportului şi 

pasagerilor.  

Ca rezultat, se agravează situaţia sanitaro-igienică a mediului înconjurător, iar din cauza 

spălării liniei de sutură prin fisurile formate se distruge îmbrăcămintea rutieră a străzilor şi 

are loc inundarea teritoriilor şi subinundarea subsolurilor.  
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Canalizarea pluvială existentă în oraş este slab dezvoltată. În general sistemul de 

conducte de tip închis este pozat doar în partea centrală a oraşului, cu evacuarea 

nemijlocită a lor în bazinele de acumulare fără epurare. Evacuarea apelor pluviale se 

efectuează prin rigolele de pe marginea carosabilă a străzilor după care debitul evacuat 

este recepţionat în canalizarea pluvială Ø200 — 1200 mm, lungimea - 22,2 km. 

Conform proiectului se prevede evacuarea apelor pluviale prin sistemul de canalizare 

pluvială amenajată special de tip închis prin oraş şi de tip deschis de-a lungul r. Răut unde 

lipsesc construcţiile locative (pe ambele părţi a digului de apărare împotriva inundaţiilor).  

Convenţional, oraşul a fost divizat în 14 bazine. Debitul de calcul a fost calculat pentru 

fiecare bazin în parte. Total pentru perioada de calcul în oraş vor fi construite 9 complexe a 

instalaţiilor de epurare a apelor pluviale.  

În sectoarele cu construcţii intense se propune construcţia canalizării pluviale şi a 

complexului instalaţiilor de epurare paralel cu construcţia clădirilor.  

Conform proiectului pentru perioada de calcul vor fi construite 27 km a reţelei de 

canalizare pluvială, Ø400-2000 mm, inclusiv de tip deschis de-a lungul r. Răut – 8,0 km.  
 

Schema epurării apelor de suprafaţă 

Sistemul separat de canalizare şi epurare individuală a apelor pluviale este condiţionată 

de schema existentă de colectare a apelor pluviale, sistemul de canalizare pluvială slab 

dezvoltat unde apele neepurate sunt evacuate în bazinele acvatice existente.   

Debitul pluvial după epurare poate fi utilizat în scopuri industriale.  

Conform schemei au fost examinate problemele privind protecţia mediului, amenajarea 

şi reconstrucţia obiectelor acvatice şi a zonelor riverane.  

Concluzii:  

- Starea existentă a obiectelor acvatice necesită măsuri tehnice şi tehnico-biologice de 

restabilire a lor. Principalele sunt - consolidarea malurilor, adâncirea fundului, măsuri de 

protecţie a apelor şi înverzirea teritoriului riveran. Pe sectoarele unde văile nu sunt 

acoperite cu construcţii a se păstra albia râurilor şi râuleţelor deschise.  

În legătură cu poluarea în masă a râurilor, ele pot exista numai în formele ce le asigură 

capcitatea de autoepurare, adică de tipul cascadelor sau bief în albia platoului.  

Lacurile şi bazinele de acumulare din oraş trebuie curăţate de poluanţi pentru 

funcţionarea sistemului ecologic. Actualmente, este deficil de a restabili integral sistemul 

ecologic în bazinele de acumulare, ca urmare se propune efectarea măsurilor separate 

precum – cultivarea vegetaţiei acvatice, care vor contribui la îmbunătăţirea calităţii apei şi 

a indicilor sanitari. Mai detaliat măsurile sunt reflectate în compartimentul pregătirea 

tehnică a teritoriului. 

 

 

11.   ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ 
 

                                                    11.1   Situaţia existentă 

Sistemul de alimentare cu apă centralizat este proiectat pentru a furniza apă potabilă, de 

producere și de udat. Sistemul aparține unei întreprinderi municipale Regia ‖Apă-Canal 

Bălți‖. 

 Productivitatea sistemului: 

- mediu zilnic – 28 mii m
3
/zi;                       -    zilnic maxim – 30 mii m

3
/zi.  
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Sursă principală de alimentare cu apă este Complexul de captare a apei Nistrean, cu o 

capacitate proiectată de 180 mii m
3
/zi. Captarea a apei se efectuează din rîul Nistru în 

apropierea satului Cosăuți. Apa brută prin două stații intermediare de pompare de nivelul I 

și II este livrată la stație de epurare cu filtrare, situată la nord-vestul de la or.Soroca. După 

tratare și dezinfectare, apa este pompată de două stații de pompare de nivelul III și IV în 

rezervoarele de apă pură (2 x 2000 m
3
).  

Mai departe prin conducta Ø1200-1000 mm cu o lungime aproximativ de 45 km apa 

gravitațional se livrează în rezervoarele de apă pură (2 x 6000 m
3
), situate în zona 

pepinierei decorative. Complexul de captare a apei Nistrean este exploatat către ÎIS 

‖ACVA-NORD‖, pus în funcțiune în anul 1984. 

A doua sursă de alimentare cu apă sunt sondele arteziene în cantitate de 58 bucăți forate 

în 1962-1984 la prizele de apă Copăceni, Reuțel, industrială și orașenească. În prezent, 2 

sondele funcționează în zona microraionului Bălții Noi, unde apa din apeductul Nistrean 

nu este alimentată din cauza lipsei de presiune.  

Apa este furnizată consumatorilor 24 de ore pe zi. În oraș sunt amplasate aproximativ 

220 km din țevi din oțel, fontă, beton armat, polietilenă și plastic cu fibre de sticlă de la 

HOBAS. Distribuția apei în oraș se realizează pe zone în legătură cu o diferență cotelor a 

terenului de aproximativ 95 de metri. Uzură sistemului de apă aproximativ 70%. Conducte 

și rețele de apă au fost pozate în anii 1923-2015. 

Calitatea apei furnizate consumatorilor corespunde cerinţelor sanitare, cu excepția 

sondelor arteziene, în care se observă o duritate crescută până la 7,6 mmol /l, reziduu uscat 

până la 1506 mg/l, fier până la 0,91 mg/l, fluor până la 2 mg/l. 

Pentru alimentare cu apă a clădirilor multietajate, orașul dispune de 26 de stații de 

pompare pentru ridicarea presiunii de capacitate diferită. Rezervoarele de apă pură din 

sistemul de alimentare cu apă al orașului includ volumele de apă pentru reglarea, stingerea 

incendiilor, de urgență. Capacitatea totală a tuturor rezervoarelor este de 42300 m
3
.  

Acestea sunt situate în diferite zone ale orașului și dincolo. 

În anii 2008-2015 au fost pozate 10 secțiuni 

Toate instalațiile de alimentare cu apă sunt prevăzute cu zonele de protecție sanitară cu 

amenajarea îngrădirii pe limită primei centuri. Construcțiile și instalaţiile se află în stare 

satisfăcătoare. 

Alimentarea cu apă a s.Elizaveta se efectuează de la apeductul Soroca-Bălți. 

Alimentarea cu apă a s.Sadovoe este asigurată din propria sondă, există un castel de apă. 

Calitatea apei nu corespunde cerințelor sanitare. 
 

11.2   Propuneri de proiect 
 

Debitul calculat de apă 

Debitul calculat de apă este determinat pentru necesităţile menajer-potabile ale 

populaţiei, necesităţile de producere, udat şi stingerea incendiilor. 

Consumul specific de apă este acceptat după NCMG.03.03:2015. 

Debitul de apă pentru necesităţile de producere este inclus în debitul neevaluat în sumă 

de 10% din consumul total de apă pentru necesităţile menajer-potabile.  

Consumul suplimentar de apă de către întreprinderi pentru perioada de calcul anul 2034 

a fost adoptat în valoare de 10% din consumul de apă existent. 

Debitul de apă pentru udat este determinat reieşind din consumul specific mediu zilnic 
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de apă pentru udat pe cap de locuitor în cantitate de 50 l/zi. 

Debitul de apă pentru stingerea incendiilor este determinat reieşind din numărul calculat 

de locuitori, numărul de incendii simultane și numărul de etaje ale clădirilor.  

Debitul de apă pentru nevoile proprii ale rețelei de alimentare cu apă constituie 26500 

m
3
/an sau aproximativ 1100 m

3
/zi. 

 

Consumul sumar al apei 
 

Nr. 
Denumirea 

consumatorilor 

Debitul zilnic max., m
3
/zi 

Zona 1 Zona 2 Total pe oraș 

1 Populaţia  20450 16080 38500 

2 Necesităţile de producere  940 1210 2150 

3 Udat 4900 2600 7500 

 Total 26290 19890 48150 

4 
Pentru nevoile proprii ale 

rețelei de alimentare cu apă 
  1100 

 Total   49250 

 

Sursele de alimentare cu apă 

Principala sursă de alimentare cu apă a mun.Bălți este priză de apă din rîul Nistru, a fost 

pus în funcțiune în 1984. Capacitatea proiectată a Complexului de captare a apei Nistrean 

este 180 mii m
3
/zi, capacitatea pentru prima etapă 90 mii m

3
/zi. Priză de apă este situată în 

apropierea satului Iorjnița, stație de epurare cu filtrare este situată la nord-vestul de la 

or.Soroca. Calitatea apei după tratare corespunde cerințelor sanitare. Zonele de protecție 

sanitară sunt disponibile și se află în stare bună. 

O sursă de rezervă de alimentare cu apă sunt fîntînile arteziene în cantitate de 58 bucăți, 

capacitatea totală proiectată este de 48 mii m
3
/zi. Fîntînile sunt situate la prizele de apă 

Copăceni, Reuțel, orașenească și pe teritoriul unor întreprinderi. Conform unor indicatori, 

calitatea apei din surse subterane nu corespunde ГОСТ 2761-84 pentru conținutul de fier 

(0,91 mg/l), fluor (2,0 mg/l), duritatea crescută (7,6 mmol/l) și mineralizarea generală 

(1506 mg/l). Zonele de protecție sanitară sunt disponibile și se află în stare bună. 
 

Sistemul de alimentare cu apă 

În legătură cu diferență semnificativă a cotelor geodezice în construcție urbană, este 

prevăzută zonarea la mare altitudine a sistemului de alimentare cu apă al orașului. Presiune 

liberă în rețea la consumator nu trebuie să depășească 60 m. 

Zona 1 include clădiri cu cote de teren de 110-130 m (raioanele Centru, Slobozia, 

Molodovo, Balții Noi). Zona 2 include clădiri cu cote de teren de 130-170 m (raioanele 

Pămînteni, Dacia). Pentru furnizarea de apă fiabilă, trebuie să fie prevăzută o a doua linie 

de apeduct cu o lungime de aproximativ 45 km de la rezervoarele . 

Rezervoarele pentru păstrarea apei ar trebui să includă volumele de apă pentru reglarea, 

stingerea incendiilor și de urgență. Volumul de reglare este de 15-20% din consumul 

zilnic maxim de apă al rețelei de alimentare cu apă a orașului. Volumul de apă de urgență 

în timpul lichidării accidentului la conducta (12 ore) asigură consumul de apă pentru 

necesitățile menajer-potabile în cantitate de 70% din consumul mediu calculat pe oră. 
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Capacitățile rezervoarelor existente sunt suficiente pentru păstrarea apei. 

În timpul opririi apeductului Soroca-Bălți, alimentarea cu apă a orașului este asigurată 

din surse subterane folosind prizele de apă Copăceni, Reuțel și orașenească. 

Toate instalațiile sunt prevăzute cu zone de protecție sanitară, teritoriul primei centuri a 

lor este îngrădit. 

Alimentarea cu apă a s.Elizaveta pentru perioada de calcul rămîne conform schemei 

existente. 

Alimentarea cu apă a s.Sadovoe pentru perioada de calcul este oferită de la sistemul de 

alimentare cu apă al or.Bălți, prin așezarea conductelor de apă din țevile de plastic cu o 

lungime de aproximativ 5 km. 

 

11.3   Indicii tehnico-economici sistemului de alimentare cu apă 
 

1 Randamentul total al sistemului  49250 m
3
/zi 

2 Consumul de apă sumar specific pe cap de locuitor 300 l/zi 

3 Costul total al construcţiilor  45700 mii lei 

4 Costul aferent 1 m
3
 randamentul zilnic 1,2 mii lei 

5 Lungimea totală apeductelor și rețelelor de apă Ø100-700 mm ≈ 220 km 

 

 

12.  CANALIZARE 
 

12.1    Situaţia existentă 

Actualmente în oraş funcţionează sistemul de canalizare de tipul sistem separativ de 

canalizare incompletă.  

Apele uzate de la casele de tip bloc multietajate și casele individuale racordate la 

sistemul centralizat de canalizare al zonei industriale și de la obiectele sociale prin rețele 

gravitaționale sunt evacuate la stațiile de pompare raionale. De la stațiile de pompare, 

reziduurile sunt pompate la stația de pompare principală și ulterior la stația de epurare 

existentă. În oraș sunt situate cinci stații de pompare raionale, una principală și o stație de 

epurare a apelor uzate. Schema de canalizare existentă este centralizată.  

Uzura sistemului de canalizare a mun. Bălți înainte de a fi transferată în concesiune 

constituia, conform evaluării Regiei Apă-Canal - 83%.  

Informații de bază despre apele industriale recepționate la stațiile de epurare existente: 

- numărul total de surse industriale – 40;  

- cantitatea medie anuală totală de ape uzate industriale -  661,5 (2014). 

Conform datelor prezentate de Iectoratul de Stat de Mediu, pentru trimestrul II din 

2012, probele au fost prelevate în stațiile SEB  la recepționare și evacuare înainte de 

evacuarea în r. Reut. 

Indicatorii care depășesc semnificativ CMA au fost stabiliți pentru ioni și nitrați de 

amoniu în partea inferioară a SEB. Substanțile în suspensi depășesc de  4,6 ori, SBO5 - de 

la 3,4 pînă la 3,8 ori, ionii de amoniu de la 3,12 la 8,1 ori, nitrații de la 2,55 la 10,02 ori. 

În perioada octombrie-decembrie 2012, probele CEI au fost prelevate înainte și după 

curățarea SEB mun. Bălți. 

Cel mai poluat segment este situat în aval de SEB Regia Apă-Canal Bălți. Concentrația 
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de nitrați depășește CMA de 6 ori. 

În rezultatul evacuării 19,27 m3 de ape uzate, are loc poluarea apei r. Reut cu ioni de 

amoniu. În comparație cu concentrația din secțiunea inițială, depășirea de NH4 constituie - 

de 3,14 ori, substanțele în suspensie - 32 mg / l. 

 

12.2   Propuneri de proiect 
 

Debitul de calcul a apelor uzate 

Evacuarea apelor uzate din mun. Bălți pentru perioada de calcul a fost determinată 

ținând cont de gradul de dotare a zonelor rezidențiale din oraș și satele adiacente și gradul 

de canalizare a obiectelor industriale și capacitățile acestora. 

Norma evacuărilor pentru zonele rezidențiale ale orașului sunt aprobate în conformitate 

cu standardele de consum de apă, în conformitate cu NCM 6.03.03.2015 tabelul C.1. 

Se propune pentru tot orașul două nivele de dotare pentru perioada de calcul:  

 - construcția clădirilor dotate cu rețele de alimentare cu apă internă, canalizare cu băi și 

încălzitoare locale - 150 l / zi / persoană - pentru - casele individuale cu 1-2 nivele; 

- construcția clădirilor dotate cu rețele de alimentare cu apă interioară, canalizare cu apă 

caldă centralizată - 160 l / zi / persoană - pentru locuințe cu mai multe etaje. 

Pentru perioada de calcul pentru orașul Bălți, a fost adoptată dotarea 99,8% a sectorului 

rezidențial cu servicii centralizate de evacuare a apelor uzate. 

Pentru localitățile din cadrul municipiului satele Elizaveta și Sadovoe, precum și pentru 

satele din apropiere Reuțel și Pîrlița, sunt acceptate normele de evacuare a apelor uzate în 

conformitate cu „Regulamentul ...‖. 

La determinarea volumului calculat al apelor uzate către canalizarea orășenească de 

către întreprinderile industriale, s-au efectuat investigații asupra instalațiilor existente, s-au 

luat în considerare prognoza dezvoltării instalațiilor existente și noi, introducerea de noi 

tehnologii pentru utilizarea economică a apei. 

Debitul total calculat al evacuărilor din mun. Bălți și satele Răuțel și Pîrlița pentru 

perioada de calcul constituie:  

- mediu zilnic – 25895,0 m3/zi;  

- max zilnic  - 30782,0 m3/zi. 

În rezultatul analizei datelor privind afluxul calculat pentru perspectivă, evacuările 

totale calculate din mun. Bălți se poate constata:  

- evacuările medii zilnice totale a apelor reziduale s-au redusă cu 44%. 

- afluxul calculat de la industrie a scăzut cu 85%. 

- afluxul calculat de la sectorul rezidențial (obiectele socio-culturale)  cu 24%. 

Reducerea volumului afluxului calculat din sectorul rezidențial este cauzată de 

necesitatea reducerii normei evacuărilor de ape uzate - nu mai mult de 160 l / zi / persoană 

și o reducere reală a consumului de apă în rezultatul instalării dispozitivelor de calcul a 

consumului de apă în fiecare apartament.  

În Planul urbanistic general anterior pentru 54% al populației calculate a fost acceptată 

normade 180 l/zi/persoană, 30 % - norma 160 l/zi/persoana, 16 % - cu norma 130 

l/zi/persoană. 

Sistemul și schema de canalizare 

Conform proiectului PUG se propune păstrarea schemei de canalizare existentă a 

orașului - un sistem separat incomplet, cu trecerea la unul separat. Debitul pluvial după 
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epurarea parțială la stațiile locale de epurare a apelor de suprafață sunt evacuate în 

corpurile de apă și r. Reut și r. Răuțel. 

Apele uzate menajere și industriale care sunt permise să fie recepționate în rețelele de 

canalizare urbane, curg prin rețelele gravitaționale către stațiile de pompare și apoi către 

SPCP. 

Din cauza că: 

- amplasarea existentă a instalațiilor de epurare a apelor reziduale urbane împiedică 

utilizarea rațională a terenurilor urbane și municipale; 

- se atestă un procent ridicat de uzură a clădirilor, instalațiilor și echipamentelor; 

- stațiile de epurare existente sunt costisitoare din punct de vedere economic și nu sunt 

inofensive pentru mediu. 

Proiectul PUG propune pentru perspectivăevacuarea lor în afara orașului. 

La fel ca în PUG din 2004, se propune ca receptorul unic al apelor uzate al orașului să 

fie SPCP proiectat în locul SPCP conservat. 

Pentru a implementa prevederile Hotărârii Guvernului nr. 199 și Conceptul de 

regionalizare, sistemul de canalizare a mun. Bălți se propune pentru perspectivă să fie 

regional. Ca urmare, sistemele locale mici din satele Răuțel, Pîrlița, Sadovoe și Elizaveta 

vor fi deservite de un operator unic.  

Principalele avantaje ale regionalizării: 

 - prestarea serviciilor bazate pe un nivel integrat și mai profesional; 

- îmbunătățirea calității serviciilor prestate; 

- realizarea de economii pentru funcționarea eficientă a cheltuielilor;  

- sporirea potențialului de implementarea proiectelor de investiții. 

Canalizarea satelor Sadovoe, Pîrlița, Reutsel este propusă să fie realizată racordarea la 

rețelele gravitaționale existente orășenești. Canalizarea satului Elizaveta se realizează 

nemijlocit la stațiile de epurare orășenești atunci când se plasează pe noul teritoriu. 

Deversarea debitului epurat și dezinfectat va fi efectuată în râul Răut. 
 

Colectoare și rețele gravitaționale 

Rețelele gravitaționale orășenești, în deosebi din centrul orașului, au fost construite în 

anii 70 ai secolului trecut, din țevi de ceramică, din beton și beton armat Ø200-500, 800 și 

mai mult. Pentru perioada de calcul se propune înlocuirea lor folosind conducte din PVC 

sau polipropilenă. 

Ținînd cont de sporirea procentului de asigurare a populației cu sisteme de evacuare a 

apelor uzate, este necesară construcția suplimentară de rețele noi în microraioanele.  

Lungimea totală a rețelelor reabilitate – 41547,0 m.  

Lungimea totală a rețelelor noi – 5250,0 m. 
 

Conductele sub presiune  

Conductele sub presiune. Conform sondajului, procentul de uzură a conductelor sub 

presiune din oțel de la SPR N1 Ø - 600 mm, iar SPR N2 Ø- 400 mm - 100%. Colector de 

presiune de la SPCS din stradă Kurchenko (Ø - 700 mm) până la camera de recepționare 

SEC (construit în 1972) este în stare avariată.  

Al doilea colector sub presiune Ø - 1000mm este efectuat parțial din beton, parțial din 

oțel, procentul de uzură este de până la 100%. Se propune înlocuirea conductelor sub 

presiune de la SPR N1 și SPR N2 pînă la SPCS proiectată, precum și înlocuirea 
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colectorului sub presiune de la SPR N3 până la racordarea la colectorul  gravitațional din 

str. Stefan cel Mare. Rețelele sub presiune de la SPR N1 și SPR N2 trebuie realizate în 

două linii. 

În legătură cu evacuarea propusă a stațiilor de epurare peste hotarele orașului, se propun 

două conducte sub presiune de la noul SPCS până la noile stații de epurare. 

Lungimea totală a rețelelor reabilitate și cele noi - 7965x2 = 35930,0 m. 
 

Stații de pompare a apelor uzate 

Toate stațiile de pompare existente necesită reparație curentă cu înlocuirea parțială sau 

completă a echipamentelor de pompare, având ținând cont de perspectiva dezvoltării. 

Reconstituirea stațiilor de pompare existente se propune cu înlocuirea echipamentelor 

cu consum mare de energie cu echipamente de economisire a energiei și conservarea 

transportului containerizat de deșeuri solid. Locul de scoatere este amplasat pe terenuri 

noi. 

Stații de epurare locale 

Principalele întreprinderi industriale: „Basarabia - Nord‖, „Incomlac‖, „Electrotehnica‖, 

„Floarea soarelui‖, „CET - Nord‖, SA „Mioara‖, SA „Produse cerealiere‖, efectuează 

epurraea preliminare la diferite etape, și toate instalațiile necesită reconstrucție și 

modernizare. 

În general, datorită sistării sau reducerii activității la un șir de întreprinderi industriale, a 

scăzut conținutul de substanțe nocive în reziduurile care sunt evacuate pentru epurarea 

biologică generală. 

Aceasta contribuie la inhibarea periodică a microorganismelor în stațiile de epurare 

biologică. Pentru a preveni introducerea deversărilor în salvă a apele uzate industriale, este 

necesar la întreprinderi să se instaleze dispozitive de mediere a reziduurilor și a 

concentrațiilor.  

Instalațiile de epurare a apelor uzate 

Se propune pentru perioada de calcul evacuarea stațiilor de epurare existente peste 

hotarele orașului.  

În proiectul PUG  au fost examinate diverse variante: 

1. Reconstrucția instalațiilor existente; 

2. Evacuarea pe o platformă nouă. 

Instalațiile de epurare existente au fost puse în funcțiune în perioada 1970 -1977 sunt 

situate în limitele orașului și, împreună cu platformele pentru nămol și iazurile, ocupă 55,2 

ha.  Capacitatea proiectată a instalațiilor este de 60 mii m3 / zi. 

Iazurile pentru nămol și terenurile de filtrare sunt amplasate pe teritoriul raionului 

Sîngerei, au fost curățate în 1986, și nu dispun de ecran de anti-filtru, lipsește sistemul de 

drenaj, majoritatea apelor din nămol se scurg în sol și nu sunt exploatate în prezent. 

Instalațiile sunt deschise, orizontale, cu epurare biologică completă. 

Sedimentele brute formate și excesul de nămol activat este recepționat în iazurile de 

acumulare pentru nămol fără a fi compactate. Afluxulmediu zilnic al reziduurilor 100-150 

m3 / zi. Metan-tancurile, din a 1977 nu funcționează. În cazul reconstrucției instalațiilor 

existente, este necesară demolarea mai multor instalații, reparații capitale ale clădirilor, 

înlocuirea completă a elementelor metalice și a echipamentelor tehnologice sunt necesare. 

Dezvoltarea sectorului rezidențial între r. Răut, str. N. Iorga și r. Reuțel este propus 

pentru perspectivă. În același timp, având în vedere capacitatea existentă a instalațiilor de 
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tratare și disponibilitatea bazinelor și hărților, zona de protecție sanitară este de 500 m față 

de clădirile rezidențiale și 1000 m de r. Răut. La instalațiile existente, aceste cerințe nu 

suntrespectate. Odată cu reducerea capacității instalațiilor de tratament, zona de protecție 

sanitară până la locuințe este de 400m. 

Ținând cont de cele menționate mai sus, se propune pentru perspectivă evacuarea 

instalațiilor de epurare peste hotarele orașului cu construcția stațiilor de epurare pe un nou 

teren. Platforma este situată la o distanță de 2,5 km de drumul de ocolire la o distanță de 

1,25 km de autostradă spre orașul Soroka. Ca urmare distanța până la r. Răut 1250m. 

Platforma stații de epurare vechi necesită reconstrucție. Platforma propusă pentru 

amplasarea noilor stații de epurare se prevede pe terenurile raionului Sîngerei, în 

apropierea câmpurilor de filtrare existente 

Afluzul calculat al apelor uzate:  

- mediu zilnic – 25895,0 m
3
/zi;  

- calculat – 30782,0 m
3
/zi.  

Suprafața necesară este de 4,0 hectare, inclusiv 1,5 hectare de compost. 

Apele uzate epurate și dezinfectate sunt evacuate în r. Răut. Compostul gata poate fi 

folosit și în agricultura ecologică precum și ca strat de umplere la depozitele de deșeuri 

solide. 

Apele reziduale lichide formate în sectorul rezidențial fără sistem de canalizare 

centralizat se propun spre transportate la stația de epurare proiectată, la stația de scurgere. 
 

Canalizarea satelor  

Proiectul propune o schemă de canalizare regională, adică, canalizarea satelor Sadovoe 

și Elizaveta, care fac parte din municipalitate, precum și a celor două sate cele mai 

apropiate Răuțel și Pîrlița, pot fi conectate la rețeaua de canalizare urbană cu epurarea 

suplimentară a apelor uzate la stația de epurare comună. Canalizarea satului Elizaveta se 

va efectua. 
 

 

13.   SALUBRIZAREA TERITORIULUI 
 

13.1   Situaţia existentă 

Salubrizarea mun.Bălți este executată de gospodăria specializată din or. Bălți, situată în 

str. Decebal, 126 care se află în subordinea Consiliului municipal.  

De organizarea lucrărilor de salubritate și amenajare a teritoriului municipiului este 

responsabilă Direcția comunală al primăriei. Evacuarea DMS, întreținerea sanitară a 

platformelor și tomberoanelor de colectare a deșeurilor până în anul 2017 era efectuată de 

SA ‖Salubrity Solutions‖ (în baza contractului de concesiune).  

Conform Strategiei de gestionare a deșeurilor și a Planului național de acțiune, se 

prevede crearea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase 

și de producție. 

Constatarea neîndeplinirii după tipuri:  

    -    pe teritoriul consiliilor municipale și raionale nu sunt amenajate platforme de 

          colectare și transportare a deșeurilor periculoase; 
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- procesul de implementare a sistemului de colectare a deșeurilor în localități 

(procurarea tomberoanelor, construcția platformelor pentru ele, dotarea cu transport 

special și amenajarea stației de transmitere) se realizează foarte lent;  

- nu sunt dezvoltate capacitatea de recuperare, prelucrare și evacuare a deșeurilor de 

producere periculoase;  

- pe teritoriul teritoriuilor protejate, zonele de protecție a surselor acvatice sunt 

evacuate deșeuri de construcție, deșeurile de producere și menajere;  

- volumul deșeurilor colectate separat este nesemnificativ în comparație cu volumul 

depozitat la gunoiști;  

- în condițiile casnice deșeurile periculoase sunt colectate împreună cu cele menajere;  

- nerespectarea legislației naționale după principiul poluatorul plătește. 
  
     Conform Strategiei de gestionare a deșeurilor este regionalizarea (8 raioane).  

     -    Este propusă crearea asociației Nord, Centru și Sud.  

- Deșeuri care se formează în localități situate în raza de 20-40 km de mun. Bălți, 

trebuie îndepărtate prin tratament mecanico-biologic.  

- Se planifică construirea unui centru de tratament mecanico-biologic în Regiunea 

nr.7 - mun.Bălți, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sîngerei, Soroca. 

- Construcția de instalații de tratament mecanico-biologic. 

 

    Legea privind deșeurile prevede coordonarea administrației publice locale cu autoritățile 

teritoriale de protecție a mediului și de sănătate publică privind alocarea terenurilor 

destinate depozitării deșeurilor și construcția de instalații de prelucrare și evacuare. 

     Pentru regiunea de Nord, se reține selectarea platformei pentru construcția uzinei 

pentru sortarea și reciclarea deșeurilor. Adică în mun. Bălți și în apropierea sa ar trebui să 

fie amplasată uzina pentru sortarea și reciclarea deșeurilor din regiunea de nord a țării. 

Însă din lipsa unei decizii finale privind alegerea terenului, studiul de fezabilitate nu a fost 

finalizat. 

În mun. Bălți volumul de deșeuri periculoase - 137,06 tone.  

Deșeurile animaliere nu sunt gestionate eficient, iar evacuarea acestora în depozitele de 

deșeuri este un pericol pentru populație.  

În mun. Bălți sunt două gropi Beccari, la depozitul de gunoi din satul Sadovoe și la 

poligonul satului Țambula din raionul Singerei. În prezent, ambele sunt nefuncționale, nu 

sunt autorizate. 

În conformitate cu scrisoarea nr. 1215 din 18.02.2019, se propune construcția unui 

crematoriu pentru 500 kg de către ÎM „DRCD Bălți‖.     

Primăria s. Sadovoe (scrisoarea nr. 13 din 18.02.2019) planifică construcția gropii Beccari. 

Deșeurile miniere sunt evacuate în depozitele de deșeuri. 

Deșeurile municipale sunt gestionate cu încălcarea legislațiilor de mediu. . Pe teritoriul 

mun. Bălți este exploatate 3 depozite de deșeuri (suprafață 26,8 ha), inclusiv pentru Bălți - 

24,5 ha pe terenurile raionului Sîngerei. 

 

13.2   Propuneri de proiect 

Conform datelor Inspecției Centrale de Mediu pentru perioada 2015 - 2016, au fost 

efectuate investigații de laborator pe poligonul din Bălți, unde a fost înregistrat MDK. 

În legătură cu faptul că compartimentul dat se elaborează conform sarcinii sanitare, ca 
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actualizarea planului urbanistic general al mun.Bălți elaborat anterior, principalele măsuri 

și dispoziții adoptate în proiectul anterior rămâne aceiași. 

Investițiile estimate în compartimentul salubrizare sunt ajustate și constituie 29516,96 

mii lei.        
  

 

14.   ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
 

14.1   Situaţia existentă 

Actualmente alimentare cu gaze se efectuează de la conducta cu gaze naturale. 

Trecerea or. Bălţi la gaze naturale s-a început din anul 1989. 

Schema alimentării cu gaze este prevăzută prin conducta de gaze de tensiune înaltă 

P=1,2 MPa de la staţia de distribuţie a gazelor pînă la punctul principal de reglare a 

gazului PPRG-1, PPRG-2 şi punctul principal de reglare a gazului PPRG-CET. Conducte 

de gaze de tensiune medie P=0,3 MPa se alimentează de la PPRG-1, PPRG-2  pînă la 

posturile de reglare în firide (PRGf), unde se reduce tensiunea gazului pînă la joasă, de 

unde este pus la dispoziţia consumatorului. 

În baza elaborării schemei alimentării cu gaze s-au introdus proiectele: 

 Nr. 8983-1986-ГСН, elaborat de " УкрНИИ Инжпроект "; 

 Nr. 02336-ГСН, elaborat de institutul "Газпроект" în anul 1999. 

De la PPRG-1 sînt alimentate blocurile locative şi consumatorii zonei de producere în 

părţile de Vest, Nord-vest şi centrală a oraşului. 

De la conducta de gaze cu tensiune înaltă SDG sînt construite conducte de gaze spre 

satele: Corlăteni, Pelenia, Grismăuţi, Sadovoe, Sturzeni, Hijdieni, Răuţel, Pîrliţa, 

Natalievca, Popovca, Mărăndeni. 

 

14.2   Propuneri de proiect 

Sursa de distribuţie a gazelor sunt gazoductele de presiune medie existente. Calcul 

consumului de gaze pentru localitatea proiectată, diametrele, tipul şi numărul de PRGf vor 

fi determinate în următoarele stadii de proiectare. 
  

Indicii tehnico-economici principali 
 

Nr. 

crt.  
Denumirea  

Unit. 

măsură 
Indicători 

1. Numarul de locuitori                  mii loc. 130,0 

2. Case gazificate               % 94,4 

3. Post de reglare a gazelor separate buc. 7 

4. Post de reglare a gazelor în firide (PRGf)   buc. 710 

5. Conducta sub presiune înaltă (existent) km 21,406 

6. Conducta sub presiune medie (existent) km 121,733 

7. Conducta sub presiune joasă (existent) km 269,231 

8. Conducta de gaze sub presiune medie la perspectivă (2032an)     km 3,0 

9. Debit maxim orar la perspectivă (2032an)   m
3
/h 565 

10. Volumul de gaze natural utilizate pe 2018 mii m
3
 70213,533 
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15.   ALIMENTAREA CU ENERGIE  ELECTRICĂ 

   Alimentare cu energie electrică a consumatorilor construcţiei locativ-comunale şi a 

întreprinderilor industriale se efectuează de la sistemul energetic "Moldelectrica". Reţele 

110 kW şi substaţia de transformare 110 kW fac parte din sectorul de reţele CET 

NORD,Reţele 0,4-10 kW care alimentează consumatorii locativi-comunali şi partial 

industria se referă la filiala SA"RED NORD "Bălţi. 

Sursele principale de alimentare cu energie electrică sunt substaţia raionala a de coborire a 

tensiunii 330/110/40 kW "Bălţi" şi CET, care este amplasată la margina oraşului de la 

Nord-vest.  

Substaţia se alimentează de la liniile 330 kW de la Sud "Молдавская ГРЭС" şi de la 

Nord "Ново-Днестровская ГРЭС".  

Distribuirea energiei electrice consumatorilor se efectuează prin 25 puncte de distribuţie 

şi 508 posturi de transformare 10/0,4 kW. 14 puncte de distribuţie sunt la balanta 

S.A.‖RED-Nord‖ oficiul mun.Bălţi şi deservesc sarcinile comunale şi industria mica, 

restul punctelor de distribuţie aparţin întreprinderilor industriale si sunt la balanta 

consumatorilor. 287 posturi de transformate 10/0,4 kW, din care 5unitati sunt montate pe 

pilon, aparţin oficiul mun.Bălţi S.A.‖RED-Nord‖, 221 sunt la balanta a agentilor 

economici.  

Reţelele de iluminare publica a străzilor executate în cablu sînt montate pe străzile 

centrale şi pieţele oraşului, pe restul străzilor reţelele exterioare de iluminate sînt în 

executare aeriană. Reţelele de iluminare publica  din cartierele blocurilor locative sunt intr-

o stare nesatisfactoare, necesită reconstrucţie parţială şi reparaţie.  

Consumul anual al energiei electrice constituie aproape 250 mln. kW/oră. Capacitatea 

existentă a energiei electrice totalmente acoperă necesitatea oraşului, atît pentru perioada 

de calcul, cît şi pentru perspectivă. In scopul asigurării continue a oraşului cu energie 

electrică proiectul prevede realizarea unui complex de măsuri de reconstrucţie la reţelele şi 

instalaţiile obiectivelor de alimentare cu energie electrică. 

 

  15.1   Sarcina electrică 

 Sarcina electrică este stabilită conform situaţiei din anul 2019 şi pentru perioada de calcul.  

Sarcina comunală este stabilită ca suma sarcinii caselor locative, clădirile publice şi 

iluminarea exterioară.  

Sarcina pentru sectorul locativ se determină, reieşind din numărul populaţiei, indicaţiile în 

proiectul de sistematizare şi consumul specific al energiei electrice pe cap de locuitor. 

Pentru perspectivă se acceptă sporirea consumului de energie electrică ţinînd cont de 

extinderea suprafeţei şi sporirea confortului.  

Sarcina consumatorilor industriali este determinată conform datelor chestionarelor, 

completate de întreprinderi pentru secţia de formare a întreprinderilor industriale. Pentru 

perioada de calcul pentru întreprinderile care funcţionează sunt acceptate aproximativ 10-

20% sporirea sarcinii, iar pentru întreprinderile care staţionează sunt acceptate sarcini 

convenţionale. 
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Bilanţul capacităţii şi consumul anual al energiei electrice 

(prognoza pentru anul 2019-2034)  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Puterea necesară, kW 
Consumul anual de energie 

electrică, MWh 

exist. prog. exist. prog. 

1 Consumatorii comunali  20943 23800 43.98 53.55 

2 Clădirile administrativ-publice  25691 41975 70.3 114.79 

3 Întreprinderile industriale  52334 60787 105.38 139.82 

4 Apeduct  1499.5 1499.5 13.12 13.12 

5 Canalizare  1736 713.4 15.19 6.24 

6 Iluminarea publice 1597.6 2595.4 3.672 5.97 

 Total: 103800 131370 251.64 333.49 

 Total*0.8 (cu K simultanietate) 83040 105096   

 

15.2   Schema de alimentare cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a municipiului, sarcina căruia pe perspectivă constituie 

105 MW se va efectua de la substaţiile ce funcţionează 110 kV. Puterea transformatoarelor 

instalate la substaţii, în sumă constituie 107 MV A, este suficientă pentru asigurarea 

sarcinilor de perspectivă, însă în urma uzurii morale şi fizice a utilajului substaţieî 110 kV 

"Centrală‖ se propune schimbarea utilajului substaţieî pe etape. 

Celelalte substaţii se află în stare satisfăcătoare. 

Daca este necesar a repara şi parţial a reconstrui punctele de distribuţie existente. 

Același daca este necesar şi la instalaţia de distribuire CEI. 

Deoarece reţele 10 kV partial se află în stare insuficientă este necesara substituirea 

treptată a reţelelor defectate. 

Pe perspectivă, se prevede: 

- construcţia a 2,5 km de reţele de contact pentru creafea noilor rute de troleibuze (str. 

Lisecico-Conev-N.Iorgaşi-Podul Chisinau) 

- reconstrucţia si extinderea părţilor carosabilea strazilor existente cu lungimea 63,3km  

- construcţia a noilor strazil şi drumuri cu lungimea 28,5km, unde trebuie să fie 

executată iluminare exterioară  

Reţelele de iluminare exterioară se prevăd aeriene  cu cablu de tipul „Torsado‖ pe 

piloane de beton armat cu corpuri iluminat prin lampe LED. 

În același timp, pentru a reduce costurile energetice și pentru a crește eficiența 

energetică se propune înlocuirea treptată a corpurilor de iluminat stradal deteriorate și 

învechite cu aceleași cu lămpi LED. 

 În sectorul construcţiei proiectate cu multe nivele se propune construirea unui şir de 

puncte de transformare10/0,4 kV şi a reţelelor 10 şi 0,4 kV . 

Construcţia punctelor de transformare noi este prevăzuta şi pentru obiecte mari de 

menire social-culturală. Obiectele mici vor fi racordate la punctele de transformare 

existente. Conectarea întreprindelor şi obiectelor industriale noi-create propus se efectuază 

în conformitate cu  condiţiile tehnice lansare de reţelele electrice şi prin negocieri 

reciproce (contracte) pentru a furniza  energie electrică. 
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Amplasarea, construirea și conectarea punctelor de distribuție si punctelor de 

transformare la rețelele electrice vor fi decise în fiecare caz separat în lucrarea de 

proiectare, sarcina lor fiind luată în considerare în bilanțul general. 

 
        

16.   ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ 
 

16.1   Situaţia existentă 

În oraş s-a format sistemul stabil de alimentare centralizată cu căldură care a fost creat 

în anii 1950-1960. Sursa principală de alimentare cu căldură este SA "Cet-Nord", un şir de 

cazangerii mici comunale şi centrale termice industriale. Combustibilul principal este 

gazul natural, combustibil solid şi lichid. 

"Cet-Nord" şi centralele termice alimentează cu căldură: construcţia locativă cu multe 

etaje, clădiri administrative, şcoli şi instituţii preşcolare, instituţii medicale, o parte din 

întreprinderile industriale. Sectorul locativ negazificat, este alimentat parţial de la 

cazangerii individuale şi sobe. 

Sistemul centralizat de încălzire este cu apă caldă, racordare indirectă, bitubular cu 

instalarea punctelor termice în fiecare microraion. Punctele termice sînt amplasate, de 

regulă, în clădiri izolate, unde se pregăteşte apă pentru necesităţile de alimentare cu apă 

caldă t = 60C, şi sînt instalate aparate de măsurare şi reglare a parametrilor agenţilor 

termici. Agenţii termici: apă supraîncălzită t = 15070C pentru sistemul de încălzire, 

ventilare; apă fierbinte t = 60C pentru necesităţile de alimentare cu apă caldă, abur cu 

presiunea 37 atm. pentru procesul tehnologic. Energia termică de la CET şi centralele 

termice se transportă la punctele termice în limita oraşului prin reţeaua conductelor 

magistrale. 

Sistemul reţelelor termice cu apă caldă este bitubular de capăt. Pentru alimentarea cu 

aburi sînt montate conducte de abur şi conducte de condens. O mare parte de conducte sînt 

montate în canale nevizitabile, parţial suprateran pe suporturi înalte şi joase. 

Sistemul de alimentare cu căldură se exploatează circa 70 de ani. 

Pentru executarea calculului de consumul termic oraşul este împărţit în 5 sectoare 

termice cu următoarea caracteristică: 

Sectorul I termic – zona industrială, amplasată în partea de Sud-est a oraşului. Pe acest 

teritoriu sunt amplasate majoritatea întreprinderilor industriale. Construcţia locativă este 

numai în sectorul "Molodovo". Criza economică din ultimii ani a adus la deminuarea 

industriei şi practic la ruinarea acestor întreprinderi. O parte considerabilă a acestor 

întreprinderi se află în procesul de împărţire şi de formare şi sînt decontate de la sistemul 

centralizat de alimentare cu căldură. Pentru acoperirea consumului de energie termică au 

fost construite cazangerii autonome, sobe, convectore şi alt. Centralele termice amplasate 

în zonele gazificate utilează gaze naturale, celelalte păcură şi combustibil solid şi lichid. 

Sectorul II termic – "Pămînteni I" corespunde sectorului "Pămînteni", unde este 

centralizată construcţia cu unu-două nivele şi clădiri cu cinci etaje. 

Sectorul III termic – "Pămînteni II" corespunde sectorului "Dacia". În acest sector este 

amplasată construcţia cu multe nivele. 

Sectorul IV termic – central, unde este amplasat centrul public şi administrativ al 

municipiului şi este compus din sectorul "Centru" - construcţia cu multe nivele şi sectorul 

"Bălţii Noi" – construcţia cu un nivel. 
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Sectorul V termic – "Slobozia" corespunde sectorului "Slobozia", aici este amplasată 

construcţia cu un nivel şi întreprinderi industriale. Alimentarea cu căldură este asigurată de 

cazangeria de cartier care utilizează păcură. 

Din datele prezentate în tabelă reiesă că o parte considerabilă (33%) revine construcţiei 

cu un nivel, circa 67% constituie construcţia cu multe nivele, centralizată în 3 sectoare 

"Pămînteni", "Dacia", "Centru". 

Necesarul existent de căldură pentru sectorul locativ-comunal al oraşului constituie 

circa 450 kW (400kcal/oră). Randamentul centralei termice - 588 kW (500kcal/oră). 

În prezent în municipiu funcţionează 98 întreprinderi industriale. Caracteristica deplină 

a acestor întreprinderi este prezentată în compartimentul "Organizarea zonei industriale". 

 

16.2   Propuneri de proiect 

Pentru îmbunătăţirea sistemului existent de alimentare cu energie termică este necesar: 

 de modernizat SA "Cet-Nord" existentă; 

 de gazificat centralele termice care funcţionează cu utilizarea păcurii şi 

combustibilului solid, de instalat arzătoare de gaze modulare înzestrate cu 

automatică de securitate şi exploatare fără avarii, automatică de reglare a 

temperaturii agentului termic în conformitate cu graficul de temperatură, de instalat 

aparate de evidenţă a energiei termice, de instalat sau de modernizat sistemele de 

evacuare a aerului şi tratarea calitativă chimică a apei; 

 reutilizarea punctelor termice existente, înlocuirea schimbătoarelor existente de 

căldură apă-apă cu schimbătoare lamelare care sînt mai econome şi mai eficiente, 

schimbarea pompelor, montarea aparatelor de evidenţă şi reglare, precum şi a 

sistemelor de automatizare; 

 reconstrucţia reţelei termice de magistrală, înlocuirea conductelor inutilizabile cu 

ţevi cu izolaţie din penopoliuritan şi protecţie anticorosivă nouă. Ţevile pot fi 

instalate în canale existente sau poate fi utilizată pozarea fără canale.  

Pentru sporirea termenului de exploatare a reţelelor termice este necesar de aplicat 

următoarele acţiuni: 

 reglarea funcţionării instalaţiilor de evacuare a aerului la CET şi centrale termice în 

scopul eliminării din apa de adaos a oxigenului şi bioxidului de carbon; 

 regulat de executat spălarea hidropneumatică a reţelelor şi sistemelor de încălzire-

ventilare pentru toţi consumatorii. 

 

 

                                    17.  SISTEMUL DE TELECOMUNICAŢII 
 

17.1   Situaţia existentă 

Gradul de telefonizare este de 92%. Astfel gradul de telefonizare este mare în 

comparaţie cu media republicană. Localitatea se află în raza de acoperire a operatorului de 

telefonie mobilă Moldcell şi Orange. 

Oficiul poştal aprovizionează locuitorii cu ziare şi reviste, acordă servicii de achitare a 

pensiilor, indemnizaţiilor, efectuarea plăţilor pentru servicii de telefon, energie electrică şi 

transferuri de bani. 

Radioul naţional şi posturile de televiziune naţionale şi internaţionale prin eter sunt 

recepţionate calitativ. Localitatea nu dispune de radio local. 
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Din partea de sud la distanţa de 8 km este amplasat turnul ce transmite canalele oficiale 

de televiziune. 
 

17.2   Propuneri de proiect 

Conectarea la centrala telefonică existentă a unor noi abonaţi se va realiza prin 

extinderea reţelei telefonice existente şi prin executarea de noi racorduri telefonice. 

Telecomunicaţiile reprezintă un domeniu care a înregistrat progrese remarcabile în 

ultima perioadă. În momentul de faţă cel mai răspîndit sistem de telecomunicaţii este 

telefonia fixă. 

Prin extinderea reţelelor de telefonie prin fibră optică se va rezolva deasemenea şi 

reţeaua de internet şi reţeaua de televiziune prin cablu. 

În or. Bălţi se propune extinderea liniei magistrale în zona propusă de dezvoltare a 

fondului locativ şi socio-economic. 

 

 

18.   PROTECŢIA CIVILĂ 

 

Tendinţe generale privind sporirea numărului de situaţii excepţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Obiectul principal al protecţiei civile este personalitatea, cu dreptul acesteia la protecţia 

vieţii, sănătăţii şi proprietăţii personale. Totodată, personalitatea nu trebuie să fie element 

pasiv al protecţiei. 

Protecţia civilă include organele de administrare şi se organizează conform principiului 

teritorial de producţie, în corespundere cu organizarea administrativ-teritorială, cuprinzînd 

toate ramurile economiei, organizarea ei poartă un caracter obligatoriu.  

Situaţia social-economică complicată 

în sectorul locativ şi la obiectivele 

economiei, lipsa cantităţii necesare a 

rezervelor, destinate pentru lichidarea 

avariilor catastrofelor, pentru 

funcţionarea sistemelor de asigurare 

vitală a populaţiei; 

Uzura clădirilor, construcţiilor, 

utilajului tehnologic, mijloacelor 

de transport, comunicaţiilor 

inginereşti atingând 60-70 % şi 

mai mult; 

Executarea nesatisfăcătoare 

de către autorităţile locale a 

deciziilor Guvernului în 

domeniul prevenirii şi 

lichidării situaţiilor 

excepţionale; 

Calamităţi 

naturale,    

avarii, catastrofe 

 

Cultura joasă a producerii, 

reducerea competenţei şi 

responsabilităţii specialiştilor 

la întreprinderile nocive şi 

potenţial periculoase, în 

particular, pe seama 

fluctuaţiei personalului 

calificat 

Finanţarea  sistemului protecţiei civile în 

proporţie de 20-30 % de la necesar. Sursele 

financiare alocate nu satisfac necesităţile 

protecţiei civile în asigurarea cu tehnică, utilaj 

şi instrument necesar pentru efectuarea 

lucrărilor de salvare; 
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Protecția civilă în municipiul Bălți este organizată în modul următor: 

- Primarul mun. Bălți – președintele Comisiei pentru Situații Excepționale; 

- Șeful Direcției SE mun. Bălți – vicepreședintele CSE; 

- Viceprimarii mun. Bălți – vicepreședinții CSE; 

- Secretarul Consiliului municipal Bălți – secretarul CSE; 

- Primarii s.Elizaveta și s.Sadovoe – membrii CSE; 

- Conducătorii Direcțiilor și Secțiilor municipale, conducătorii obiectelor economice, 

șefii serviciilor protecției civile – membrii CSE. 

 

Pericole cu caracter natural şi tehnogen, apariţia cărora  

este posibilă pe teritoriul mun.Bălți 
 

Cu caracter natural: 

a) Cutremurele de pământ dispun de natură tectonică şi reprezintă unul din 

fenomenele naturale distrugătoare pentru teritoriul mun. Bălţi, ce se află la o distanţă de 

300 – 400 km de la posibilul epicentru. 

 Una din trăsăturile caracteristice ale cutremurelor produse în Moldova rezidă în faptul 

că focarul lor se află la adîncimi medii de la 100 pînă la 150 km. Deseori, epicentrul 

sistemelor se află în zona munţilor Carpaţi (Vrancea) şi magnitudinea lor atinge M=7 după 

scara Richter, intensitatea pentru or. Bălţi  I = 6 – 6,5 grade după scara MCK (Medvedev-

Şponhoier-Karnik). 

b) Întroienirile constau în acoperirea întregului sau a unei părţi a teritoriului 

oraşului, a drumurilor şi reţelelor de comunicaţii cu un strat de zăpadă avînd grosime de la 

30 cm pînă la 85 cm, în urma căderii intense a zăpezii însoţită de viscole. Aceste 

manifestări ale naturii conduc la oprirea circulaţiei mijloacelor de transport şi, consecinţă a 

acestui fapt, devin sistările în aprovizionarea populaţiei şi întreprinderilor. 

c) Acoperirea cu gheaţă a drumurilor auto, liniilor de comunicaţie şi de transport a 

energiei electrice, a plantaţiilor multianuale are loc iarna la temperaturi mai joase de zero 

grade şi în urma depunerilor atmosferice lichide. Face dificilă circulaţia transportului şi 

conduce la apariţia unui număr mare de accidente rutiere.  

d) Furtunile (răbufnirile de vînt) cu viteza vîntului mai mare de 27–34  m/sec pot 

cauza deteriorarea arborilor, acoperişurilor caselor, ruperea liniilor de transport a energiei 

electrice şi de comunicaţie prin fir. 

e) Grindina apare odată cu ploile torenţiale pe căldură mare, are loc aproape în 

fiecare an şi poate cuprinde teritorii considerabile, cu acoperirea solului cu grindină, 

diametrul avînd de la 20 mm şi grosimea de acoperire a solului de circa 100 mm. În zona 

afectată de grindină este posibilă pierderea integrală sau parţială a recoltei agricole, rănirea 

oamenilor, animalelor, spargerea acoperişurilor şi a geamurilor clădirilor, automobilelor. 

f) Epidemia reprezintă răspîndirea unei maladii infecţioase a omului, ce depăşeşte 

considerabil nivelul morbidităţii obişnuite pe teritoriul dat. Apare drept consecinţă a 

activizării înalte, ce se menţine în natură şi în rîndul populaţiei, a agenţilor patogeni ai 

multor boli infecţioase.  

g) Epizootiile se caracterizează prin răspunderea largă a bolii infecţioase a animalelor, 

ce depăşeşte considerabil nivelul morbidităţii obişnuite, caracteristică pentru teritoriul dat. 

Epizootiile sînt urmare a concentrării excesive a animalelor şi păsărilor în unele gospodării 



50 

 

în îmbinare cu disciplina scăzută de profilaxie a bolilor.  

h) Epifitotia se caracterizează prin răspîndirea bolii infecţioase a plantelor pe un 

teritoriu considerabil într-o anumită perioadă de timp. Apare practic în fiecare an, însă 

datorită efectuării de către serviciul de protecţie a plantelor a unor măsuri de contracarare a 

bolilor şi dăunătorilor, pierderile de recoltă din cauza acţiunii acestor factori oscilează între 

5-15 %. 

i) Inundaţiile reprezintă unul din cele mai periculoase fenomene meteorologice. 
Cauzele principale ale inundaţiilor sunt ploile intense, topirea zăpezii, blocările de gheaţă, 

ruperea digurilor şi barajelor, surpările şi alunecările de teren. Inundaţiile catastrofale, în 

funcţie de parametrii intensităţii ruperii barajelor şi digurilor, pot conduce la pierderea 

recoltei, animalelor şi a unei părţi a populaţiei, pierderi materiale, distrugerea clădirilor şi 

edificiilor. 

În municipiul Bălți suprafața totală a bazinelor acvatice constituie 203 ha, inclusiv râuri 

și iazuri – 170 ha. Teritoriul municipiului este traversat de râul Răut și afluentul său – râul 

Răuțel. Cele mai mari bazine acvatice din mun.Bălți sunt iazul Municipal și iazul 

Comsomolist, iazul Societății vânătorilor și pescarilor, canalul de canotaj. Caracteristicile 

principale ale acestor bazine acvatice sunt arătate în Tabelul 18.2.1. 

       k) Alunecările de teren reprezintă deplasarea glisantă a rocilor montane în jos pe 

versanţi sub influenţa greutăţii. Apar pe un oarecare sector al versantului sau pantei în 

urma încălcării echilibrului rocilor. Deosebit de des alunecările de teren apar pe versanţii 

compuşi din roci impermeabile (argiloase) şi acvifere, ce se succed consecutiv. Alunecările 

de teren sunt urmare atât a fenomenelor naturale, cât şi a activităţii umane necontrolabile, 

de exemplu, utilizarea neraţională a teritoriului, despădurirea versanţilor, dezvoltarea 

incorectă a infrastructurii agrare etc. Apariţia şi activizarea alunecărilor  de teren sunt mult 

mai probabile în anii cu nivel înalt de precipitaţii. 

Cele mai active sectoare de alunecări de teren sunt amplasate în regiunea străzilor 

Ceahlău – 9 Ianuarie 1905 – stradela De Sus; străzilor Arhanghel Mihail – V.Cupcea – 

P.Mușat. 

Sectorul de alunecări de teren, ce se dezvoltă în regiunea străzii Ceahlău – stradela De 

Sus, are lățimea de 250 m și lungimea de 160 m. A apărut acest sector până în anul 1978. 

Deplasările acestuia în diferite momente au distrus o mare parte din construcțiile 

amplasate nemijlocit în zona de alunecări de pe str.Ceahlău. Casele cu nr. 2, 4, 27, 28, 29, 

30, care au rămas pe str.Ceahlău, sunt în stare avariată și sunt periculoase pentru oameni. 

Extinderea alunecării de teren în direcția stradelei De Sus a creat un pericol caselor de 

locuit cu nr. 6, 8, 10, 12, care deja sunt deformate. Distanța minimă dintre acestea și pragul 

principal al alunecării de teren este de 10-15m. 

Sectorul de alunecări de teren, ce se dezvoltă în regiunea străzilor Arhanghel Mihail – 

V.Cupcea – P.Mușat – stradela A.Babinschi, a apărut în anii 1995-1996. Deplasările 

catastrofale ale acestuia continuau inclusiv până în anul 1998, cînd s-a creat un focar cu o 

lățime de 350 m și lungime de 250 m. În zona de alunecări au nimerit casele de locuit cu 

nr. 1-17 din stradela A.Babinschi, cu nr. 1-32 din strada A.Babinschi, casele cu nr. 30 și 32 

din strada P.Mușat, nr. 30 din strada V.Cupcea, nr. 27 din strada Arhanghel Mihail. Toate 

casele de locuit de pe stradela și strada Babinskogo au un grad diferit de deformație. În 

prezent se observă prăbușirea activă a marginii pragului principal al alunecării de teren, și 

ca urmare aceasta s-a apropiat foarte mult de casele nr. 32 din strada P.Mușat, nr. 30 și nr. 

31 din strada V.Cupcea, nr. 27 din strada Arhanghel Mihail. Se creează pericolul real de 
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deformare a acestor case. 

În anul 1980 în regiunea străzilor Rediului – Salcâmilor a apărut sectorul de alunecări 

de teren cu lățimea de 800m și lungimea de 300m. Mișcările acestuia au un caracter 

permanent, ceea ce duce la o extindere treptată a zonei de alunecări pe pantă. Casele de 

locuit cu nr. 1-31 din str.Rediului și cu nr. 13-108 din str.Salcâmilor se află în zona de 

alunecări și au un grad diferit de deformație. În ultimii ani pe strada Moldovenească la fel 

apar urme de mișcări în baza pantei de alunecare. 

 

Cu caracter tehnogen 

a)  Contaminarea chimică a teritoriului cu substanţe chimice-toxice. Zonele 

posibilei contaminări chimice sînt amplasate pe acele sectoare ale teritoriului unde se află 

unităţile economice, numite obiective chimice periculoase (OCP), care păstrează, 

prelucrează, transportă, produc sau utilizează substanţe chimice sau toxice periculoase. 

   O parte din obiective reprezintă un pericol sporit din cauza uzurii excesive a utilajului 

tehnologic avînd în lipsă parţială sau integrală sistemele de protecţie. În total circa 30 la 

sută din personalul obiectivelor chimice periculoase este asigurat cu mijloace industriale 

de protecţie. La multe obiective lipsesc avertizoarele automate de substanţe puternic toxice 

(SPT) şi serviciul de dispecerat permanent, nu se îndeplinesc prevederile СНиП 2.01.51-

90 faţă de aceste obiective. Aceasta sporeşte posibilitatea apariţiei avariilor însoţite de 

scurgeri de SPT, şi reduce posibilitatea depistării oportune şi calitative a lor, localizării şi 

lichidării consecinţelor. 

Pe teritoriul mun.Bălți sunt amplasate 4 obiecte periculoase din punct de vedere chimic 

cu prezența unor astfel de substanțe chimic periculoase cum ar fi clorul și amoniacul.  

b) Poluarea radioactivă a terenului. Zonele posibilei contaminări radioactive sunt 

legate direct cu obiectivele ce exploatează instalaţii energetice nucleare, amplasate în 

nemijlocita apropiere a hotarelor Republicii Moldova, care în caz de avarii de proporţie 

pot fi sursă de poluare radioactivă. Totodată, la obiectivele radioactive periculoase (ORP) 

se raportează întreprinderile la care se extrag, păstrează, prelucrează, transportă, folosesc 

sau utilizează substanţe care sunt  surse de iradiere radiativă. Unicul obiect periculos din 

punct de vedere radioactiv în municipiul Bălți este SA „Floarea Soarelui‖, unde se 

păstrează dispozitivele, părțile componentele cărora pot conține izotopi radioactivi. 

Sarcina principală pentru viitorul apropiat este asigurarea securității radioactive la 

transportarea materialelor radioactive pentru utilizarea lor la obiectele speciale din mun. 

Chișinău. 

c) Avariile la obiectivele cu pericol de explozie şi incendiu conduc la consecinţe 

grave, distrugerea clădirilor industriale şi de locuit, afectarea personalului de producţie şi a 

populaţiei, pierderi materiale considerabile. Calculele prognozate ne arată, că în urma unei 

avarii mari însoţite de explozii şi incendii, la astfel de obiecte, poate apărea necesitatea de 

evacuare a populaţiei şi personalului. De aceea, deosebită atenţie la asemenea întreprinderi 

este necesar de acordat executării stricte a prevederilor înaintate faţă de construcţia, 

reconstrucţia, securitatea de producere şi păstrarea producţiei finite, respectarea 

tehnologiilor corespunzătoare şi regulilor speciale. 

În prezent, pe teritoriul mun.Bălţi sunt amplasate 38 obiective cu pericol de explozie şi 

incendiu, şi anume: 2 baze petroliere, mai mult de 28 stații de alimentare cu combustibil 

(SАC), 2 stații auto de alimentare cu combustibil și gaz. 

d) Avarii în transport – transportul este una din sursele de pericol nu numai pentru 



52 

 

pasagerii lui, ci şi pentru populaţia ce locuieşte în zonele magistralelor de transport, 

deoarece pe acestea se transportă un mare număr de substanţe uşor inflamabile, chimice şi 

explozive, etc., ce prezintă în caz de avarii, pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor. 

Asemenea substanţe constituie o parte considerabilă în volumul general al transportului de 

încărcături. 

Pe teritoriul mun.Bălţi, în afară de drumurile auto naţionale şi locale, trece şi linia 

principală a caii ferate. 

În total în mun.Bălți sunt 12 autospeciale (cisterne auto) în stare bună de funcționare.  

 

 

19.   CONCLUZII. DIRECŢII PRIORITARE DE DEZVOLTARE 
 

Analizând cele spuse şi prezentate în corelare cu opţiunile farurilor administrative locale 

ale tuturor sectoarelor mun. Bălţi precum şi doleanţele populaţiei, putem concluziona în 

mare măsură asupra posibilităţilor de dezvoltare a oraşului: 

     - Este de dorit utilizarea la întreaga capacitate a potenţialului industrial existent, 

reanimat şi reamplasat – ce va face posibil majorarea numărului de angajaţi în acest sector 

al economiei; 

     - Va creşte rapid numărul de întreprinderi ale bussinesului mic; 

     - Se va majora prin extindere zona spaţiilor verzi, în deosebi în lunca r.Răut prin 

valorificarea noilor teritorii; 

     - Se va reînnoi şi majora reţeaua de străzi şi drumuri, vor apărea străzi amenajate noi, 

care va ameliora mult situaţia transportului urban şi mai cu seamă descărcarea străzilor 

principale din zona centrală a oraşului; 

     - Se va efectua modernizarea nodurilor de transport prin construcţia intersecţiilor 

denivelate pentru a obţine o circulaţie permanentă, fără stopări, vor apărea trotuare, piese 

pentru biciclete, alee pietonale amenajate; 

     - În noua zonă de odihnă şi agrement din valea r. Răut va fi construit un stadion 

regional şi alte obiecte de sport; 

     - Se va ameliora sistemul de parcare a autoturismelor de scurtă şi lungă durată. Se 

vor construi parcaje multietajate; 

     - Pe o treaptă superioară se va ridica procesul de comercializare cît şi de deservire în 

integral a populaţiei; 

     - Populaţia se va bucura de îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Există posibilitatea de 

desfăşurare a activităţii de proiectare prin noi studii de specialitate cum ar fi: 

     - Elaborarea proiectelor de specialitate în baza unor PUZ – uri şi PUD – uri, care 

vizează rezolvarea unor probleme concrete, ce apar pe teren. 
 

Astfel de PUZ sau PUD, se vor elabora pentru zona centrală, în primul rând, pentru 

zona de agrement şi odihnă din lunca inundabilă a r. Răut, cum şi pentru noile zone 

locuibile după necesitatea fondului locativ. Termenul de realizare a astfel de PUZ sau PUD 

durează 12 ani, de la avizarea prezentului PUG. 
 

Pentru o bună aplicare a prezentei lucrări se vor lua măsuri de definitivare a dreptului de 

proprietate conform legii fondului funciar. Măsurile de rezervare a terenurilor pentru 

obiective de interes public vor avea de asemenea în vedere prevederile legii privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publică. 
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Prezenta lucrare va fi prezentată la şedinţa consiliului mun.Bălţi după adunarea tuturor 

coordonărilor cu organele locale publice şi de stat cointeresate, pentru a fi discutat şi 

aprobat. 

  Odată aprobat Actualizarea Planului Urbanistic General cât şi Regulamentul local de 

urbanism aferent, capătă valoare juridică, fiind operabil între organele administrative şi 

de stat, ce urmăresc aplicarea lui şi diverşii solicitanţi ai autorităţilor de construire. 

 

 

20.   INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
 

Indicatorii tehnico-economici de bază al Planului Urbanistic General al mun.Bălți 
 

Nr 

d/o 
Indicatorii 

Unitatea  de 

măsură 

Anul de bază 

2018 

Perioada de calcul 

2033 

1 2 3 4 5 

 Populaţia    

1 Numărul populaţiei mii. loc. 146,5 153,0 

2 Densitatea populaţiei loc. /ha 35,4 35,8 

3 Structura pe vîrstă a populaţiei:    

 - pînă la vîrsta aptă de muncă mii loc. 22,0 23,5 

 - în vîrsta de muncă mii loc. 96,3 99,6 

 - peste vîrsta de muncă mii loc. 28,2 29,9 

4 
Numărul de familii şi de locuitori 

solitari 
mii 52,3 53,7 

5 
Numărul populaţiei ocupate, 

inclusiv: 
mii loc. 32,5 50,0 

 - în sfera de producere mii loc. 20,0 25,0 

 - în sfera prestări servicii mii loc. 12,0 23,5 

 - în alte domenii mii loc. 0,5 1,5 

6 Structura pe sex a populaţiei:    

 - femei mii loc. 79,3 82,3 

 - bărbaţi mii loc. 67,2 70,7 

     

 Teritorii    

7 
Aria totală a teritoriului în limita 

localităţii 
ha 4143 4262 

 inclisiv zone:    

 locative ha / % 1006,9/24,3 1111,5 /26,1 

 - locuinţe individuale cu loturi ha / % 783,1/18,9 731,8 /17,2 

 - blocuri cu multe apartamente ha / % 223,8/ 5,4 379,7/8,9 

 - industriale, comunale, depozitare ha / % 874,6/21,1 839,8/19,7 

 
- zona centrală şi alte funcţiuni de 

interes public 
ha / % 274,6 /6,6 341,7/8,0 

 - peisagistice, de agrement ha / % 767,4/18,5 919,2 /21,6 
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1 2 3 4 5 

 
- de transport şi ale infrastructurii 

edilitare 
ha / % 450,7/10,9 676,4/15,7 

 - cu altă destinaţie ha / % 768,8/18,5 380,4 /8,9 

8 Revine la un locuitor m
2 

/ loc. 283 279 

     

 Fondul locativ    

9 Fondul locativ, inclusiv mii m
2
 2995,7 3366,0 

  mii ap. (case) 46,3 53,0 

 
- locuinţe proprietate privată cu 

loturi 
mii m

2
 1140,7 1140,7 

  mii ap. (case) 12,4 12,4 

 - blocuri cu multe apartamente mii m
2
 1855,0 2225,0 

  mii ap. 33,9 40,7 

10 
Asigurarea medie a populaţie cu 

arie totală locuibilă 
m

2 
/ loc 20,4 22,0 

11 Necesarul de majorare a ariei total mii m
2
 - 370,3 

  mii ap. (case) - 6,7 

12 Fondul locativ supus modificării mii m
2
 - 47,3 

  mii. ap. - 0,9 

 Infrastructura socială    

13 Instituţii preşcolare locuri 6909 8509 

  locuri / mii loc. 47 56 

14 Şcoli generale locuri 21040 21040 

  locuri / mii loc. 144 138 

15 Spitale paturi 1537 2977 

  paturi / mii loc. 8 12 

16 Policlinici vizite / zi 2780 4430 

  vizite zi / mii loc. 14 24 

17 Întreprinderi de comerţ mii m
2
 40,9 48,0 

  m
2 

/
 
mii loc. 279 300 

18 Azil pentru bătrîni şi invalizi locuri 505 925 

  locuri / mii loc. 3,4 6,0 

19 Terenuri sportive ha 27 114 

  ha/mii loc. 0,2 0,7 

20 Săli sportive m
2
 7186 11086 

  m
2 

/
 
mii loc. 49 72 

21 Bazin m
2 

supraf. 1625 3825 

  
oglinda apei/mii 

loc. 
11 25 

22 Casă de cultură locuri 1643 5643 

  locuri / mii loc. 11 37 

23 Biblioteci mii tom 643 923 

  mii tom / mii loc. 4,3 6,0 
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1 2 3 4 5 

24 Hotel locuri 830 1180 

  locuri / mii loc. 6 8 

25 Piaţă mii m
2
 4569 6969 

  m
2 

/
 
mii loc. 30 40 

26 Întreprinderi de alimentaţie locuri 5400 6750 

  locuri /
 
mii loc. 34 40 

 Infrastructura edilitară    

 Infrastructura de transport    

27 
Lungimea străzilor magistrale şi 

drumurilor 
km 236 265 

 inclusiv:    

28 - de importanţă orăşenească km 57 86 

29 - de importanţă locală km 179 179 

30 Densitatea străzilor km / km
2
 5,7 5,9 

31 Alimentare cu apă, inclusiv: mii m
3 

/ zi 28 30,6 

 
- potabilă şi în scopuri de 

gospodărie 
mii m

3 
/ zi 26,2 28,4 

 - in scopuri industriale mii m
3 

/ zi 1,8 2,2 

32 Ape uzate canalizate mii m 
3
/ zi 24,4 27,2 

 canalizare menajeră mii m 
3
/ zi 22,9 25,2 

 canalizare industrială mii m 
3
/ zi 1,5 2,0 

33 Volumul deşeurilor menajere mii m
3
/an 209,0 218,4 

34 Utilizarea energiei electrice mii KW oră/an 251,6 333,5 

 inclusiv:    

35 - în scopuri comunale, menajere mii KW oră/an 146,2 193,7 

36 - în scopuri industriale mii KW oră/an 105,4 139,8 

37 
Lungimea conductă de gaze de 

presiune înaltă 
km 21,4 21,4 

 
Lungimea conductă de gaze de 

presiune medie 
km 121,7 121,7 

 
Lungimea conductă de gaze de 

presiune joasă 
km 269,3 280,0 

38 Utilizarea energiei termice MW/an 624 652 

 inclusiv: MW/an   

 - în scopuri comunale, menajere MW/an 195 204 

 - în scopuri industriale MW/an 429 448 

 Protecţia mediului înconjurător    

39 
Asigurarea locuitorilor cu 

suprafeţe înverzite 
m

2
/om 51 53 
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