
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI

 ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI

ŞI ARHITECTURII CU FUNCŢII TERITORIALE " U R B A N P R O I E C T "

MD-2012, Chişinău, str.C.Tănase, 9, tel. 022-24-21-64

Obiect Nr. 15893

Actualizarea

Planului Urbanistic General

mun. Bălţi

Volumul II

MEMORIU GENERAL

Chişinău 2019



 

 

 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI 

ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI 

ŞI ARHITECTURII, CU FUNCŢII TERITORIALE 

“ U R B A N P R O I E C T “ 

MD-2012, or.Chişinău, str. C.Tănase 9, tel. 022-24-21-64 

                                           

 

 

 

 

Obiect nr. 15893 

 

 

 

 

ACTUALIZAREA PLANULUI  URBANISTIC  

GENERAL AL MUN. BĂLȚI 

 

 

 

 

Volumul II 

MEMORIU GENERAL 

 

 

 

 

Director general              Iu. Povar 
 

Director DATU                                L. Mămăligă 
 

Manager proiect                                         N. Luchianova 
 

Arhitect şef proiect                                        L. Mămăligă 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 Chişinău 

 2019 



- 2 - 

 

Borderou materiale: 

                              

I. Piese scrise 

 

Volumul I.    Memoriu de sinteză. 

Volumul II.   Memoriu general.                      

Volumul III.  Regulament local de urbanism. 

Volumul IV.  Protecția mediului. Restricții ecologice. 

                                          

II. Piese desenate                                           
 

1. Încadrarea în teritoriu Sc. 1:25 000 

2. Zonificarea funcţională. Situaţia existentă      Sc. 1:5 000 

3. Situaţia hidrogeotehnică. Restricţii hidrogeotehnice Sc. 1:10 000 

4. Protecţia mediului. Restricţii ecologice. Situaţia existentă Sc. 1:10 000 

5. Protecția civilă. Situaţia existentă Sc. 1:10 000 

6. Disfuncţionalităţi şi priorităţi. Situaţia existentă Sc. 1:10 000 

7. Ocrotirea monumentelor. Situaţia existentă Sc. 1:10 000 

8. Zone industriale. Situaţia existentă       Sc. 1:10 000 

9. Zonificarea funcţională. Reglementări      Sc. 1:5 000 

10. Căi de comunicaţii şi transport. Cartograma intensităţii 

circulaţiei de transport. Situaţia existentă 

Sc. 1:10 000 

11. Căi de comunicaţii şi transport. Reţeaua de străzi şi drumuri. 

Reglementări 

Sc. 1:10 000 

12. Căi de comunicaţii şi transport. Schema de circulaţie 

transportului public. Reglementări 

Sc. 1:10 000 

13. Căi de comunicaţii şi transport. Canalizare pluvială. 

Reglementări 

Sc. 1:10 000 

14. Alimentarea cu apă potabilă. Reglementări Sc. 1:10 000 

15. Canalizare menageră. Reglementări  Sc. 1:10 000 

16. Alimentarea cu gaze naturale. Reglementări Sc. 1:10 000 

17. Alimentarea cu energie termică. Telecomunicaţii. Reglementări Sc. 1:10 000 

18. Alimentarea cu energie electrică. Reglementări Sc. 1:10 000 

19. Unităţi teritoriale de referinţă. Reglementări Sc. 1:10 000 

20. Obiecte de utilitate publică.  Reglementări Sc. 1:10 000 

21. Circulaţia terenurilor.  Reglementări Sc. 1:10 000 

 

III. Versiunea electronică 



- 3 - 

 

Cuprinsul 
 

 1.   Introducere..........................................................................................................pag. 6 

1.1  Obiectul lucrării 

1.2  Colectivul de elaborare 

1.3  Surse documentare 

1.4  Scurt istoric 

 

 2.   Situaţia hidrogeologică.....................................................................................pag. 11 

2.1  Structura geologică 

2.2  Condiţiile tectonice 

2.3  Condiţiile hidrogeologice 

2.4  Condiţiile geomorfologice 

2.5  Condiţiile hidrologice 

 

 3.   Potenţialul economic.........................................................................................pag. 15 

3.1  Caracterizarea situaţiei existente 

3.2  Prognoza potenţialului economic 

 

 4.   Populaţia............................................................................................................pag. 22 

4.1  Situaţia existentă 

4.2  Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă 

 

 5.   Fondul locativ....................................................................................................pag. 29 

5.1  Situaţia existentă 

5.2  Prognoza fondului locativ 

 

 6.   Dezvoltarea infrastructurii sociale..................................................................pag. 36 

6.1  Instituţii de educaţie 

6.2  Obiective ocrotirii sănătăţii 

6.3  Obiective de cultură, sport şi agrement  

6.4  Obiective de comerţ, alimentaţie publică şi deservire comunală 

      
 7.   Protejarea patrimoniului istorico-cultural....................................................pag. 59   

7.1  Clasificarea monumentelor  

7.2  Categoria monumentelor 

7.3   Sistemul zonelor de protecție 

7.4  Principiile de stabilire a zonelor de protecție 

7.5  Utilizarea actuală a monumentelor 

 

 8.   Zonificarea teritoriului …...............................................................................pag. 79   

8.1  Situaţia existentă  

8.2  Propuneri de proiect 

 

 

 



- 4 - 

 

9.   Organizarea zonei  industriale........................................................................pag. 85 

9.1  Situaţia existentă 

9.2  Soluţii urbanistice 

9.3  Concluzii 
 

10.  Căi de comunicaţii şi transport.....................................................................pag. 122 

10.1  Situaţia existentă 

10.2  Soluţii urbanistice 

10.3  Canalizare pluvială 
 

11.  Alimentarea cu apă potabilă..........................................................................pag. 146 

11.1  Situaţia existentă 

11.2  Propuneri de proiect 

11.3  Indicii tehnico-economici 

 

12.  Canalizare.......................................................................................................pag. 154 

12.1  Situaţia existentă 

12.2  Propuneri de proiect 

 

13.  Salubrizarea teritoriului................................................................................pag. 192  

13.1  Situaţia existentă 

13.2  Propuneri de proiect 

 

14.  Alimentarea cu gaze naturale........................................................................pag. 204 

14.1  Situaţia existentă 

14.2  Propuneri de proiect 

 

15.  Alimentarea cu energie electrică...................................................................pag. 208 

15.1  Sarcina electrică 

15.2  Schema de alimentare cu energie electrică 

15.3  Determinarea valorii edeficiilor reţelilor de electricitate 

  

16.  Alimentarea cu energie termică....................................................................pag. 234 

16.1  Situaţia existentă 

16.2  Propuneri de proiect 

 

17.  Sistemul de telecomunicaţii...........................................................................pag. 238 

17.1  Situaţia existentă 

17.2  Propuneri de proiect 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

18.  Protecţia civilă................................................................................................pag. 238 

18.1  Termeni și defeniții de bază 

18.2  Pericole cu caracter natural şi tehnogen, apariţia cărora este posibilă  

         pe teritoriul mun. Bălți 

18.3  Probleme în domeniul apărării împotriva incendiilor şi căile de  

         soluţionare a acestora 

18.4  Măsuri de contracarare a calamităţilor naturale, avariilor, catastrofelor (CNAC) 

 

19.  Concluzii. Direcţii prioritare de dezvoltare.................................................pag. 256 

 

20.   Indicatorii tehnico-economici......................................................................pag. 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

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 

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  
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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 

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: 

 

Specialist principal. Şef dir.economie.                              
 

Specialist principal. Şef dir.industrie.                                

 

 

Specialist principal. Hidrogeotehnic.                                   

 

Specialist principal. Căi de comunicaţii şi transport.           
 

 

Specialist principal. Alimentarea cu apă potabilă.                

 

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 

 

N. Luchianova 

 

A. Agapieva 

 

 

 

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 
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mică decît s-a crezut pînă acum.   

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. Principalii cumpărători a cailor crescuți la 

Bălți erau negustorii din Austria. Un loc important revenea și comerțului cu cereale, 

soiurile locale de grîu fiind înalt apreciate. La Bălți se afla agenția principală de achiziție a 
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pîinii a negustorilor din Odesa. 

O nouă etapă în dezvoltarea orașului începe în anul 1892, odată cu construirea liniei 

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. 

 

2.1   Structura geologică 

La adâncimea secțiunii eroziale contemporane sunt descoperite straturile neogene și de 

vîrsta cuaternară. 

Depunerile de vîrstă neogenă sunt prezentate de subetajul geologic mediu sarmat din 

depuneri rutoase-nisipoase, descoperite pe coastele văilor de rîuri și vîlcele.  
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În temelia subetajului mediu sarmat se așterne orizontul macrocriptic (straturi subțiri de 

argilă calboroasă de culoare suro-verzi cu straturi subțiri întermediare din nisip cu 

granulare fină și argilă bentunită). 

În orizontul macrocriptic sunt stratificate argilă cu gips de culori suro-verzi și suro-

galbene cu straturi subțiri intermediare de capacitate redusă a nisipurilor sure și suro-

galbene și cu straturi subțiri intermediare rare din argilă bentonită. 

Depunerile sarmatului de sus – măotisele ocupă spațiile înguste de cumpene a apelor și 

sunt prezentate de formațiuni de argilă nisipoasă continentală, compuse mai cu seamă din 

nisipuri cu granulare fină cu straturi subțiri intermediare de alevrită și argilă suro-verde cît 

și suro-albastră. 

Depunerile în luncele inundabile sunt prezentate prin depuneri aluviale, argilă nisipoasă 

și miloasă. 

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. 

Terasele de sus ale luncii inundabile sunt compuse din roci aluviale-deluviale, 

reprezentate prin sol nisipo-lutos, argilă nisipoasă de culoare suro-galbenă, cafenie cît și 

prin argilă. 

Pretutindeni în timpul sondajului s-au descoperit soluri turnate de grosimea 0,4-4,0 m. 

La formații cuaternare se pot clasa și acumulările alunecărilor de teren. O bună 

dezvoltare, prezintă un complex de roci originale genetic, caracterizîndu-se cu o capacitate 

considerabilă, cu o textură originală și cu particularități structurale, cu calitate de rezistență 

redusă. 

2.2   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 

prin stabilitatea relativă a condițiilor tectonice cu ridicarea slabă generală de 0-2 mm în an 

(Bilinkis, 1971). 

2.3   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. Pantă hidraulică constituie 0,001-0,003. 

Pe terenul de bază al luncii inundabile pantă hidraulică constituie 0,002-0,003. 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. Compoziția chimică a apelor freatice se 

referă la apele freatice de sărătură continentală care s-au format în condițiile de evaporare 

intensă și lipsei unui drenaj efectiv. Apele freatice posedă de agresiune sulfată la beton și 

unele posedă o oxidare slabă. 
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Complexul acvifer al depunerilor sarmatului de susmăotis se prezintă prin nisipuri cu 

granulație mică și alevrite, așternute în mod de linze în argile. 

Regiunea de absorvire coincide cu regiunea de extindere. Alimentarea se efectuează din 

contul infiltrării depunerilor atmosferice și a apelor pluviale (Antinovici, 1973). Apele 

depunerilor sarmate de sus participă mai activ în formarea proceselor de alunecări. 

Degrevarea apelor freatice se efctuează în preajma de cumpene a apelor, în părțile de 

coastă a văilor și vîlcelelor de rîu, în rezultatul cărora se umezea acumulările vechi de 

alunecări pe întreagă coastă. 

Complexul acvifer a acumulărilor de alunecări se extinde sporadic și coincide cu 

terenurile, afectate de alunecările anterioare și contemporane. 

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). 

 

2.4   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. 

Din genurile genetice de alunecări predomină: blocurile plastice, șuvoaele, alunecările. 

 

2.5   Condiţiile hidrologice 

Orașul Bălți este amplasat în bazinul rîurilor Răut și Răuțel și 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). 

După rezultatele calculelor hidrologice și a datelor observărilor de mulți ani s-a constat, 

că consumul de revărsare cu probabilitatea de 1% al r.Răut în limitele or.Bălți constituie 

203 m
3
/sec. Analiza materialelor topografice existente, efectuarea calculelor hidraulice, au 

demonstrat, că în caz de revărsare suprafață inundată numai de r.Răut în limetele orașului 

va constituie 460 ha și în aceasta zonă sunt amplasate 320 blocuri de locuit și zona 

industrială. Cauza de bază a inundației posibile este capacitatea de trafic isuficientă a 

albiei îndiguite a r.Răut, care în momentul de față alcătuiește 100 m
3
/sec. 
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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 unde este posibil să fie inundate 360 clădiri locative. 

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: 

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%, cît și cu unele terenuri separate învecinate cu cumpăna apelor a 

terenurilor aflate pe coasta dreaptă a văii r.Răuțel în partea de Sud a orașului. Aproape 

pretutindeni în limitele teritoriului evidențiat se semnează nivelul majorat a apelor freatice 

(mai puțin de 1-2 m de la suprafața solului), în structura geologică participă depunerile 

aluvial-deluviale cu capacitatea portantă mică. Pe terenurile apropiate de lunca inundabilă 

se observă scăderi separate a solului. 

În caz de amplasarea construcțiilor noi este necesar de a organiza scurgerea apelor de la 

suprafața solului. 

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

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

În mod geomorfologic dispune de o coincidere cu prima terasă în lunca iundabilă a 

coastei din stîngă a văii r.Răut din partea de Nord a orașului. 

Evacuarea apelor din zona evidențiată se recomandă de a fi organizată printr-un sistem 

închis, cu organizarea amănunțită a scurgerilor de suprafață. 

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

coastelor  (pînă la 7-8%), derogării lor în urma proceselor de alunecări vechi și străvechi 

cît și din cauza pericolului alunecărilor potențiale de teren. În mod geomorfologic dispune 

de o coincidere cu părțile de mijloc și de sus a coastei din dreapta a văii rîului Răuțel la 

margina Sudică a orașului, cît și cu coastele rîulețului necunoscut la margina Vestică a 

orașului și cu partea medie a coastei din stînga a văii r.Răut la periferia nordică a orașului. 

Activizarea procesului de alunecări de teren contemporane pe teritoriile aderate 

mărturisesc despre acea, că coastele n-au atins starea de echilibru stabil. 

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 și afluenților lor. În mod geomorfologic dispune de o 

coincidere cu părțile luncii inundabile a văii rîurilor Răut, Răuțel mai jos de cota 

inundabilă cu posibilitate de 1%, cu partea de fund a vîlcelelor și căilor rîurilor, cu terenuri 

sepărate fără scurgeri. 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. În mod geomorfologic dispune de o coincidere cu piedestalul 

părții de jos a coastei de dreapta a văii r.Răuțel, cu părțile de jos a coastei rîulețului 
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necunoscut – afluent de stînga a r.Răuțel, cu partea de jos avănd panta abruptă și mai mare 

a coastei din dreapta a văii r.Răut în sectorul central al orașului și cu partea de jos a coastei  

din stînga a văii r.Răut la periferia de Nord a orașului. Povârnișului în limitele zonei 

evidențiate, practic pretutindeni necesita de a efectua acțiuni contra alunecărilor și 

eroziunilor. 

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. Importanța orașului este accentuată de structura 

planimetrică deja exisntentă, constituită pe baza raioanelor adiacente cu sistemul de 

localități corespunzătoare. Realizarea acestei funcții se datorează, în primul rând prezenței 

comunicațiilor de transport din oraș în diverse direcții.  

Principalele fiind: 

- calea ferată – în direcția estică (Florești, Şoldăneşti, Rîbniţa), în direcţia sudică 

(Făleşti, Ungheni), în direcţia nordică (Drochia, Donduşeni, Ocniţa);  

- transportul auto – în direcţia sud-estică (Sîngerei, Teleneşti, Orhei, Chişinău), în 

direcţia nord – Rîşcani, Edineţ, Briceni), în direcţia nord-estică (Floreşti, Soroca), în 

direcţia vestică (Glodeni).  

Grupul de localităţi din regiunea nordică include 13 raioane administratice – Briceni, 

Donduşeni, Drochia, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Fălești,  

Şoldăneşti, Rezina. Numărul total al populaţiei din zona de nord, inclusiv al mun. Bălţi, 

conform situaţiei de la 01.01.2019, constituie 979,9 mii oam. 

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 mediu, la care sunt 

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

municipiului. 

Din numărul total al întreprinderilor mici şi medii 66,1% activează în domeniul 

comerţului şi prestări servicii; 11,7% - sectorul industrial; 6,5%- domeniul construcţiilor; 

7,1% - domeniul transportului şi comunicaţii; 8,6% - alte sectoare ale economiei. Peste 

250 întreprinderi mici şi medii îşi desfăşoară activitatea în sectorul industrial, ceea ce 

demonstrează faptul că sectorul industrial se află în stadiu de dezvoltare printre 

întreprinderile mici şi medii, iar factorul principal care contribuie la dezvoltarea acestui tip 

de business este accesul la resursele de creditare.  
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Tabelul 3.1.1  

 

Repartizarea populaţiei ocupate pe tipuri de activităţi în or.Bălţi  

 

Ramurile industriei 
Angajaţi, 

oam.  
% 

 - industria alimentară 2669 21,1 

 - industria uşoară 3248 25,6 

 - transport  1812 14,3 

 - industria de prelucrare a lemnului  147 1,2 

 - energetică  2837 22,4 

 - construcţii  1627 12,8 

 - industria materialelor de construcţii  330 2,6 

 - alte întreprinderi  6909 54,5 

Total  12670 100,0 

 

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

12,7 mii oam.  

În domeniul constucţiilor activează 1,7 mii oam., care realizează lucrări de construcţii 

a diverselor obiecte în domeniul producerii, sectorul locativ, obiecte sociale, construcţia şi 

reparaţia drumurilor, a reţelei de comunicaţii etc.  

Importanţă deosebită în economia oraşului are activitatea nodului de cale ferată al or. 

Bălţi, unde activează 2,1 mii oam. Calea ferată îşi desfăşoară activitatea la nivel 

republican, ca urmare perspectiva stabilităţii economice, cu toate problemele 

organizatorice şi tehnice este asigurată.  

În ultimii ani schimbări esenţiale s-au înregistrat şi în structura transportului auto din 

oraş. Astfel, structurile organizaţiilor de transport auto subordonate statului au fost 

reorganizate în societăţi pe acţiuni şi societăţi cu răspundere limitată. Cele mai mari 

întreprinderi auto din oraş sunt: SA ''Parcul de autobuze din Balti, SA ''Zimbru Nord' SA 

"АТП–7", SA "Drumuri Bălţi", SRL ''Premietranas'' , SRL ''Gamatrans'', SRL 

''Planetatrans'', I.M.''Directia de troleibuze Balti'' , SRL ''Conduct Linia'', SRL ''Molttrans-

Tur'' etc. Numărul total al angajaţilor la aceste întreprinderi constituie 1,8 mii oam. Paralel 

cu transportul auto, traficul de pasageri  în limitele oraşului este asigurat de troleibuze.  

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.  

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 diverse epoci, 320 monumente 

de istorie, 330 monumente de arhitectură 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 economică a orașului. Fondul hotelier al 

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

Un grup semnificativ de organizaţii care participă la activitatea economică a oraşului 

sunt obiectivele de depozitare, comerciale şi de achiziţionare. Multe din aceste obiective 
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îndeplinesc funcţii de intermediari în asigurarea cu materie primă şi comercializarea 

producţiei finite. Numărul total al angajaţilor din aceste ramuri constituie 1,5 mii de 

oameni. 

În ultimii ani a sporit numărul angajaţilor în sfera prestări servicii, care este reprezentată 

în deosebi prin firme mici, care prestează populaţiei servicii în construcţii şi reparaţii, 

reparaţia electrocasnice, confecţionarea îmbrăcămintei, servicii comerciale, etc. 
 

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 prime amplasate pe teritoriile adiacente care contribuie 

la dezvoltarea ramurilor prelucrătoare a producţiei agricole;  

- infrastructura dezvoltată a transportului care asigură legături auto, feroviare şi 

aeriene practic cu toate regiunile republicii şi ţărilor de peste hotare;  

- rezervele explorate de substanţe minerale pentru dezvoltarea în continuare a 

producției materialelor de construcție;  

- infrastructura socială dezvoltată prezentată prin instituţii de învăţământ, ocrotirea 

sănătăţii, cultură, sport, domeniul prestări servicii; 

- dotarea tehnico - edilitară.  

Reieşind din totalitatea condiţiilor şi factorilor mun. Bălți dispune de premise favorabile 

pentru dezvoltarea socio-economică continue şi formarea economiei oraşului ca centru 

regional multifuncțional.  

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.  

La elaborarea compartimentului s-au folosit datele statistice ale autorităților publice 

locale, Strategia de dezvoltare durabilă a mun. Bălți pentru perioada 2016-2019.  

Dezvoltarea potenţialului economic a oraşului prevede coordonarea creșterii economice 

cu alți factori principali, cum ar fi sporirea calității de abitație a populației și asigurarea 

securității energetice și alimentare, protecția mediului înconjurător și utilizarea rațională a 

resurselor naturale ținând cont de factorul uman, capabil să se perfecționeze prin 

dezvoltarea științei și educației. 

În temeiul parametrilor demografici, evaluării retrospective, proceselor de migraţie, 

factorii socio-economici, numărului populaţiei pentru perioada de calcul poate spori pînă 

la 158 mii oam. Resursele forţei de muncă din oraş pentru aceiaşi perioadă vor constitui 

100 mii oam, în cazul sporirii gradului de ocupare a populaţiei pînă la 60-65 % din contul 

formării locurilor de muncă noi atât în sfera de producere cât şi în sfera prestări servicii.  

În sfera de producere prioritatea revine complexului agroindustrial, care se va dezvolta 

în rezultatul modernizării, reutilării tehnice, implementării tehnologiilor noi precum şi 

atragerea investiţiilor. Toate acestea vor contribui la adaptarea la condiţiile de piaţă şi 

fabricarea producţiei competitive.  

Dezvoltarea potenţialului economic a oraşului se preconizează reieşind din următoarelor 

direcţii de dezvoltare: 
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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.  

Reieşind din potenţialul de producere deja format al oraşului, cerinţele pieţei interne şi 

posibilitatea promovării producţiei pe piaţa externă, principalele surse trebuie concentrate 

spre dezvoltarea următoarelor ramuri ale industriei:  

- ramura ce activează pe bază de materie primă locală cu păstrarea pieţei de desfacere 

(industria alimentară,uşoară şi a materialelor de construcţii);  

- ramuri care se bazează pe materii prime importate și au o piață potențială, dar care 

au nevoie de restructurare (industria constructoare de maşini şi utilaje, industria 

electrotehnică, industria mobilei şi prelucrarea lemnului); 

- amenajarea unui centru de expoziţii pentru producători, agenţi economici în 

apropierea pieţei agricole noi; 

- industria ce contribuie la funcţionarea infrastructurii urbane, producerea şi 

transportul energiei electrice, termice şi gaze naturale;  

- dezvoltarea continuă a Zonei Economice Libere în baza nodului industrial 

"Slobozia";  

- elaborarea Programului comun cu APP "Nord" în domeniul dezvoltării transportului 

feroviar şi naval (Giurgiuleşti) şi cel aerian (Bălţi-Mărculeşti);  

- susţinerea întreprinderilor cu potenţial sporit de dezvoltare: "Stip" SRL, 

"Texagroteh" SRL, ICS "Premier Dona" SRL, IM "Fashion Group" SRL, "Coralav-

Lux" SRL, "Infinitextil" SRL, ICS "Excel Manufacturing Ltd", "CFC CB-Tex" 

SRL, "Balteanca"  SA; 

- elaborarea Programului comun cu APP "Nord" în direcţia prelucrării producţiei 

agricole la întreprinderile locale cu orientare spre export;  

- crearea şi asigurarea durabilităţii unui incubator de afaceri pentru dezvoltarea 

business-ului mic si mijlociu în or. Nijnii Novgorod (Rusia), în anul 2016 a fost 

semnată Harta drumurilor privind dezvoltarea cooperării între incubatorul de afaceri 

din Nijnii Novgorod (Rusia) şi Primăria mun. Bălţi, care prevede acumularea 

experienţei şi prestarea serviciilor de consultanţă Primăriei mun. Bălţi în crearea şi 

dezvoltarea incubatorului de afaceri.  

- crearea centrului inovaţional.  

În acest context, sarcina primordială în dezvoltarea industriei oraşului constă în 

restructurarea şi reprofilarea întreprinderilor industriale, inclusiv prin implementarea unor 

politici financiare, fiscale și de credit flexibile pentru stimularea producătorilor autohtoni, 

promovarea exporturilor și dezvoltarea antreprenoriatului, dezvoltarea în continuare a 

întreprinderilor business-ului mic și mijlociu, crearea condițiilor pentru atragerea 

investițiilor, participarea activă la implementarea proiectelor existente și planificate de 

cooperare internațională. 

Reieşind din specializarea predominantă a producției industriale, centrul economiei 

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

aproximativ 60%. 
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În structura producției industriale își vor păstra potențialul de producție și vor primi un 

impuls pentru dezvoltarea următoarele ramuri ale industriei: 

- industria alimentară și de prelucrare;  

- construcții de mașini și utilaje;  

- industria ușoară;  

- industria materialelor de constructie 

- alte întreprinderi ale business-ului mic și mijlociu. 

Concomitent, o serie de întreprinderi care și-au păstrat teritoriul de producție și statutul 

lor juridic, care, din cauza unor factori obiectivi, nu funcționează în prezent, este necesar 

să fie reanimate din contul restructurării și dotării tehnice și crearea pe baza lor a unor 

întreprinderi mici de diverse orientări sectoriale. Dezvoltarea industriei este prevăzută în 

hotarele existente ale unităților industriale existente și în aceste scopuri nu sunt necesare 

teritorii suplimentare. 

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, inclusiv cele cu proprietăţi sporite de termoizolare, prin implementarea 

tehnologiilor moderne, care vor reduce semnificativ consumul resurselor energetice, 

termenul de execuţie a construcţiei obiectivelor noi, precum şi costul total al fiecărui 

obiectiv; soluţionarea problemelor ce ţin de construcţiile nefinisate, îmbunătăţirea situaţiei 

în domeniul construcţiilor locative prin intermediul implementării diverselor mecanisme 

financiare şi de creditare, inclusiv susţinerea construcţiei ipotecare, reconstrucţia şi 

modernizarea caselor cu 2-5 nivele cu utilizarea materialelor de construcţii noi fabricate în 

baza materiei prime locale cu grad sporit de termoizolare.  

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.   

Pentru perspectivă SA "Knauf" (producător de ghips) îşi va păstra potenţialul de 

producere.  

Transport 

Conform proiectului PUG se preconizează crearea condițiilor favorabile pentru 

integrarea în rețeaua de transport republicană și internațională și extinderea serviciilor pe 

piața transporturilor. 

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. În scopul sporirii eficienței serviciilor prestate de toate tipurilor de 

transport, este necesar: 

- dezvoltarea și implementarea politicii unice economice, de investiții, de stabilire a 

prețurilor, de știință și tehnologie, informații; 

- crearea condițiilor optime care vor permite asigurarea cu servicii de transport a 

solicitărilor populaţiei şi economiei oraşului; 
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- modernizarea bazei tehnico-materiale, implementarea și stimularea activităților 

inovatoare și investiționale. 

 

Ţinând cont de faptul că pentru perioada de calcul 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 cu 29 km pentru a eficientiza activitatea 

transportului urban; 

- lansarea unei noi rute de autobuz și 3 linii noi de maxi-taxi. 

 

Pentru sporirea calităţii căii ferate şi aducerea parametrilor ei în conformitate cu 

standardele europene se prevede reînnoirea materialului rulant în conformitate cu cerințele 

pentru transportul de pasageri; modernizarea gărilor în complex cu toată infrastructura de 

producție a acestora. 

Direcțiile principalele de dezvoltare a transportului aerian sunt: 

- finalizarea construcţiei aeroportului din or. Bălți în conformitate cu cerințele 

internaționale; 

- dotarea companiei aeriene cu aeronave noi şi moderne care vor asigurarea 

aeroportului cu sisteme moderne de control al traficului aerian şi vor asigură zboruri 

regulate în toate condițiile meteorologice, sporind astfel confortul traficului de 

pasageri; 

- dezvoltarea bazei tehnice a aviației mici, modernizarea și dezvoltarea serviciului de 

aviasan, aviație agricolă și alte tipuri speciale de transport aerian, cu posibilitatea de 

a deservi întreg teritoriul zonei de influență a municipiului. 

 

Dotarea tehnico-edilitară a oraşului 

Din cauza lipsei de fonduri, dotarea tehnico-edilitară a oraşului se află în stare 

nesatisfăcătoare, ceea ce va necesita în perioada apropiată finanțare suplimentară în scopul 

aducerii ei conform cerinţelor optime.  

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. Toate aceste 

probleme mai detaliat sunt reflectate în compartimentele corespunzătoare  ale PUG unde 

sunt prezentate principalele direcţii ale strategiei și căile de soluționare a lor. 

 

Comerţul interior 

Sarcina principală în dezvoltarea comerţului interior pentru perioada de calcul constă în:  

- perfecţionarea mecanismelor economice şi organizatorice, care vor stimula 

legalizarea şi controlul sectorului neorganizat al pieţei interne;  

- crearea condiţiilor pentru organizarea pieţei angro şi elaborarea mecanismelor 

pentru utilizarea eficientă a zonelor de producere existente situate în nemijlocita 

apropiere de calea ferată;  

- implicarea administraţiei oraşului în perfecţionarea şi optimizarea reţelei de comerţ 

în scopul evitării disproporţiilor în amplasarea teritorială a întreprinderilor de 

comerţ;  
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- orientarea mecanismelor sanitare, antiincediare şi de supraveghere în scopul 

stimulării dezvoltării infrastructurii de comerţ, întreprinderilor de comerţ de tip 

contemporan şi cultura deservirii populaţiei.  

Pentru îmbunătăţirea deservirii populaţiei în special asigurarea cu obiective de comerţ, 

alimentare publică şi alte servicii în oraş este oportun crearea sistemului organizat de 

centre publice cu diferenţierea exactă, amplasare optimă a obiectivelor în limitele razei de 

deservire în îmbinare cu infrastructura transportului. Aceasta va permite eliberarea 

nucleului centrului oraşului, amplasarea obiectivelor de prestări servicii în apropierea 

zonelor rezidenţiale şi de muncă a populaţiei, sistematizarea construcţiilor urbane, precum 

şi crearea aspectului arhitectural - estetic al centrelor publice.  

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

publică și prestări servicii până la expirarea perioadei de calcul 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 

Activizarea activităţii în ramura dată este prioritatea dezvoltării socio-economice a 

oraşului. Sarcina principală a reorganizărilor din acest domeniu constă în crearea 

complexului turistic contemporan eficient şi competitiv, care va fi capabil să asigure, pe de 

o parte posibilităţile vaste privind satisfacerea necesităţilor cetăţenilor republicii şi 

turiştilor străini prin oferirea unui spectru larg de servicii turistice, iar pe altă parte, va 

contribui la dezvoltarea economiei oraşului prin sporirea numărului de locuri de muncă şi 

fluxul valutei străine în buget, conservarea şi utilizarea raţională a patrimoniului cultural şi 

natural.   

Conform Planului Urbanistic General orașul 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:  

- crearea de mecanisme economice care să stimuleze dezvoltarea turismului intern și 

să atragă investiții în acest domeniu; 

- dezvoltarea bazei organizatorice a sectorului turistic și armonizarea acestuia cu 

cerințele internaționale; 

- crearea condițiilor pentru renașterea și dezvoltarea centrelor turistice tradiționale, 

identificarea de noi obiecte turistice cu potențial natural, istoric și cultural, inclusiv 

pentru turismul ecologic; 

- integrarea pe piața republicană și internațională a turismului și dezvoltarea 

cooperării internaționale în acest domeniu; 

- sprijin de informare și publicitate pentru procesul de promovare a unui obiect 

turistic național pe piața internă și internațională; 

- modernizarea sistemului de instruire, reprofilare și recalificare a personalului din 

domeniul turismului; 

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

- construcția infrastructurilor turistice (hoteluri, campinguri, moteluri etc.); 
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- crearea zonelor moderne de recreere din jurul lacurilor. Amenajarea lacului 

orăşenesc este prevăzută în cadrul proiectului „Elaborarea, valorificarea şi 

promovarea potenţialului turistic şi a infrastructurii turistice regionale prin crearea 

Centrului de Promovare Turistică (TSC) în mun. Bălți "; 

- crearea unei grădini botanice în zona lacului Ivanescu, ca urmare a acordului privind 

transferul terenului cu suprafaţa 21 ha de la ÎS "Institutul de Cercetare a Culturilor 

de Câmp "Selecția" care se află în gestionarea Universității de Stat "Alecu Russo" 

pentru crearea Grădinii Botanice în mun. Bălți. 

- Modernizarea taberei de vară „Olimpieţ‖.  

 

Politica de ocupare a forței de muncă 

Principala sarcină a politicii de ocupare a forței de muncă este de a crea condiții 

economice favorabile pentru creșterea numărului de locuri de muncă, prin susținerea 

investițiilor și reanimarea industriei ca factor principal în soluționarea acestei probleme. 

Realizarea acestui obiectiv prevede promovarea activă a politicii de ocupare a forței de 

muncă prin:  

- raționalizarea măsurilor de sprijinire din partea statului a șomerilor, concentrarea 

eforturilor serviciilor de angajare pentru a reduce timpul petrecut de șomeri în 

căutarea unui nou loc de muncă; perfecţionarea sistemului de consiliere 

profesională, orientare și sprijin psihologic pentru șomeri, inclusiv formarea 

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

recalificarea profesională;  

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

anumite grupuri sociale ale populației - tineri, femei cu copii minori, persoane cu 

dizabilități; 

- sprijin din partea agenților economici angajați în pregătirea profesională a 

personalului în perioada de încetare temporară a activităților lor datorită 

reconstrucției, reprofilării, reabilitării sau introducerii managementului extern; 

- crearea potențialului de dezvoltare și inovare municipal pe baza științei universitare 

și academice: acordarea de granturi pentru proiecte științifice privind problemele 

legate de creșterea economică și dezvoltarea municipalității. 

Implementarea acestor măsuri vor permite implicarea resurselor de muncă suplimentare 

în sfera producției și prestări servicii. Concomitent, se prevede restructurarea locurilor de 

muncă cu sporirea numărului de angajaţi în sectorul serviciilor cu 60%. 

 

 

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. 
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Tabelul 4.1.1 

 

Indicii principali al formării numărului populaţiei pentru perioada 2009-208 
 

Nr. 

crt. 
Anii 

Populaţia 

la 

începutul 

anului, 

mii.oam 

Născuţi, 

mii 

copii 

Decedaţi, 

mii.oam 

Sporul 

total, 

mii 

oam. 

Sporul 

natural, 

mii.oam 

Migraţia, 

mii.oam 

k
 n

a
sc

u
ti

 

k
 d

ec
ed

a
ti

 

k
 s

p
o

ru
lu

i 

n
a
tu

ra
l 

1 2009 143,2 1,462 1,421 - 0,041 - 10,2 9,9 0,3 

2 2010 143,3 1,499 1,388 0,1 0,111 -0,011 10,5 9,7 0,8 

3 2011 144,0 1,439 1,316 0,7 0,123 0,577 10,0 9,1 0,9 

4 2012 144,3 1,463 1,309 0,3 0,154 0,146 10,1 9,1 1,1 

5 2013 144,8 1,401 1,313 0,5 0,088 0,412 9,7 9,1 0,6 

6 2014 144,9 1,386 1,28 0,1 0,089 0,011 9,6 8,8 0,7 

7 2015 145,3 1,355 1,297 0,4 0,127 0,273 9,3 8,9 0,4 

8 2016 145,8 1,373 1,228 0,5 0,112 0,388 9,4 8,4 1,0 

9 2017 146,3 1,188 1,261 0,5 -0,026 0,526 8,1 8,6 -0,5 

10 2018 146,5 1,172 1,214 0,2 -0,042 0,242 8,0 8,3 -0,3 

Total 1448 13,738 13,027 3,3 0,777 2,564 
   

Mediu 145 1,374 1,303 0,3 0,078 0,256 9,5 9,0 
 

 

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 pânăa 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.  

 

 
 

       Diagrama 4.1.1  Dinamica numărului populaţiei pentru perioada 

                                       anilor 2009-2018 (locuitori) 
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Evoluţia numerică a populaţiei or. Bălţi din ultimii ani este determinată de tendinţele 

favorabile în procesele  mişcării  naturală a populaţiei.  
 

 
 

                       Diagrama 4.1.2  Natalitatea şi mortalitatea 

 

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

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

 Tabelul 4.1.2 

 

Indicii ce caracterizează populaţia din punct de vedere al etniei   

 

Limba maternă Limba vorbită 

rusă 59 676 40,79 % rusă 78 856 53,90 % 

moldovenească 55 652 38,04 % moldovenească 47 943 32,77 % 

română 15 201 10,39 % română 14 469 9,89 % 

ucraineană 14 132 9,66 % ucraineană 4432 3,03 % 

găgăuză 132 0,09 % găgăuză 29 0,02 % 

bulgară 117 0,08 % bulgară 15 0,01 % 

altă 1156 0,79 % altă 322 0,22 % 

nu se specifică 234 0,16 % nu se specifică 234 0,16% 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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40,79%

9,66%

10,39%

0,16%
0,79%

0,09%

38,04%

0,08%

rusa

moldoveneasca

gagauza

ucraineana

romana 

alta

bulgara

nu se specifica

 
 

Diagrama 4.1.3  Repartizarea populației din punct de vedere al etniei 

 

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

în vârstă aptă de muncă.  

Structura populaţiei conform categoriei de vărstă se caracterizează în felul următor:  

- 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. 

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.  

Numărul angajaţilor în diverse domenii de activitate constitui 32,5 mii oam. sau 32,6% 

populaţia activă şi este reflectat în tab. 4.1.3. 

Tabelul 4.1.3 

 

Repartizarea populaţiei ocupate pe tipuri de activităţi  
 

Nr. 

crt. 
Denumirea tipului de activitate 

Angajaţi, 

oam. 
% 

1 2 3 4 

1 Obiectele sfera producere   

 - agricultră 376 1,16 

 - industria alimentară 2669 8,21 

 - industria uşoară 3248 9,99 

 - transport 1812 5,57 

 - industria prelucrătoare de lemn 147 0,45 

 - domeniul alimentării cu energie electrică 2837 8,73 

 - construcţii 1627 5,01 
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1 2 3 4 

 - industria materialelor de construcţii 330 1,02 

 - alte întreprinderi 6909 21,26 

Total 19955 61,3 

2 Obiecte sfera neproductuvă 

 - educaţie 733 2,26 

 - cultură 160 0,49 

 - ocrotirea sănătăţii 2966 9,13 

 - comerţ şi alimentaţie publică 7598 23,38 

 - administraţie şi autorităţile publice 623 1,92 

 - asistenţa socială - - 

 - alte domenii 468 1,44 

Total 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. 

Evidenţa statistică a acestui grup de angajaţi nu se efectuează(conform datelor orientative 

– 10 000 oam.). Rezedinţa permanentă a acestor angajaţi sunt localităţile din zona de 

influenţă a or. Bălţi. Concomitent, un număr asemănător al populaţiei or. Bălţi îşi 

desfăşoară activitatea în alte localităţi.  

Gradul de ocupare a populaţiei în câmpul muncii şi numărul populaţiei în vârstă aptă de 

muncă denotă prezenţa pe teritoriul or. Bălţi a rezervelor semnificative de resurse de 

muncă.  

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 optimistice.  

Luînd în consideraţie multiplii indici şi acţiunile stipulate în PUG al oraşului ce depinde 

de structura demografică a populaţiei, în baza prognosticului numărul populaţiei din 

localitate este acceptată metoda „permutării vârstelor‖ cu utilizarea datelor perioadei de 

retrospectivă 2009-2018. Cercetările efectuate relevă dinamica structurii populaţie pe sexe 

şi vârstă, procesele naturale de întinerire şi migrare a populaţiei.  

Cercetările efectuate relevă dinamica structurii populaţie pe sexe şi vârstă, procesele 

naturale de întinerire şi migrare a populaţiei. 

Argumentarea acestei abordări, cu utilizarea modelului matematic, se bazează pe 

prioritatea folosirii coeficientului progresiv pentru localităţile cu numărul populaţiei de la 
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100-200 mii locuitori şi statut de centru oraş. Aceasta se confirmă prin calcule conform 

formulei: 

Pn=Po(1+k/1000)
n 

unde:  

Pn – numărul calculat al populaţiei;  

Po – numărul de bază a populaţiei (146,5 mii oam.)  

k - coeficientul acceptat a sporului total al populaţiei (2,25 promile)  

n - perioada etapei prognozate - 15 ani.  

 

Conform calculelor efectuate prin metoda „permutării vârstelor‖ numărul populaţiei or. 

Bălţi la începutul anului 2034 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.  

Actualmente, se duc tratative privind includerea populaţiei din s. Corlăteni r-nul 

Rîşcani, s. Pîrliţa şi s. Răuţeli r-nul Făleşti în componenţa mun. Bălţi. Această se explică 

prin amplasarea apropiată şi legăturile resurselor de muncă, culturale şi sociale. Numărul 

total al populaţiei din localităţile nominalizate constituie 12,6 mii oam. Astfel, numărul 

total al populaţiei mun. Bălţi după implementarea acestor soluţii poate constitui 170 mii 

oam. 

Tabelele de calcul al matricelor (4.2.1. şi 4.2.2) cu utilizarea metodei „permutării 

vârstelor‖ şi variantele de calcul al numărului populaţiei pentru perspectivă se anexează.  

  

Tabelul 4.2.1 

Calculul numărului populaţiei în o.Bălţi pînă la anul 2034 

 

№ Vîrsta 
Născuţi Plecaţi Numărul populaţiei, oam. 

2023 2028 2033 2023 2028 2033 2018 2023 2028 2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

bărbaţi 

1 00-04 0,97738 0,97738 0,97738 1 1 1 3496 3798 3924 4130 

2 05-09 0,99712 0,99712 0,99712 1 1 1 3408 3417 3712 3836 

3 10-14 0,99741 0,99741 0,99741 1 1 1 5011 3398 3407 3702 

4 15-19 0,98799 0,98799 0,98799 1 1 1 8229 4998 3389 3398 

5 20-24 0,99763 0,99763 0,99763 1,04 1,04 1,04 6317 8130 4938 3349 

6 25-29 0,98892 0,98892 0,98892 1,03 1,04 1,04 5554 6554 8435 5123 

7 30-34 0,98863 0,98863 0,98863 1,03 1,04 1,04 4830 5657 6741 8676 

8 35-39 0,97877 0,97877 0,97877 1,03 1,03 1,03 4612 4918 5817 6931 

9 40-44 0,96857 0,96857 0,96857 1,02 1,02 1,04 5421 4650 4958 5864 

10 45-49 0,94864 0,94864 0,94864 1,02 1,02 1,04 5413 5356 4593 4995 

11 50-54 0,91798 0,91798 0,91798 1,02 1,02 1,04 4672 5238 5182 4532 

12 55-59 0,88817 0,88817 0,88817 1 1 1,02 2865 4375 4904 4947 

13 60-64 0,83761 0,83761 0,83761 1 1 1 2396 2545 3885 4443 

14 65-69 0,77371 0,77371 0,77371 1 1 1 1952 2007 2131 3254 

15 70-74 0,69276 0,69276 0,69276 1 1 1 1329 1510 1553 1649 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 75-79 0,56952 0,56952 0,56952 1 1 1 645 921 1046 1076 

17 80-84 0,41339 0,41339 0,41339 1 1 1 593 367 524 596 

18 85-89 0,14665 0,14665 0,14665 1 1 1 373 245 152 217 

 
Total 

      
67243 68084 69294 70716 

femei 

1 00-04 0,98264 0,98264 0,98264 1 1 1 3315 3423 3536 3721 

2 05-09 0,99799 0,99799 0,99799 1 1 1 3404 3257 3363 3475 

3 10-14 0,99851 0,99851 0,99851 1 1 1 4883 3397 3251 3357 

4 15-19 0,99865 0,99865 0,99865 1 1 1 9312 4876 3392 3246 

5 20-24 0,99783 0,99783 0,99783 1,04 1,04 1,04 6317 8130 4938 3349 

6 25-29 0,99895 0,99895 0,99895 1,03 1,04 1,04 5554 6554 8435 5123 

7 30-34 0,99771 0,99771 0,99771 1,03 1,04 1,04 4830 5657 6741 8676 

8 35-39 0,99833 0,99833 0,99833 1,03 1,03 1,03 4612 4918 5817 6931 

9 40-44 0,98814 0,98814 0,98814 1,02 1,02 1,04 5421 4650 4958 5864 

10 45-49 0,97760 0,97760 0,97760 1,02 1,02 1,04 5413 5356 4593 4995 

11 50-54 0,96005 0,96005 0,96005 1,02 1,02 1,04 4672 5238 5182 4532 

12 55-59 0,93586 0,93586 0,93586 1 1 1,02 2865 4375 4904 4947 

13 60-64 0,90548 0,90548 0,90548 1 1 1 2396 2545 3885 4443 

14 65-69 0,85523 0,85523 0,85523 1 1 1 1952 2007 2131 3254 

15 70-74 0,77808 0,77808 0,77808 1 1 1 1329 1510 1553 1649 

16 75-79 0,64962 0,64962 0,64962 1 1 1 645 921 1046 1076 

17 80-84 0,49747 0,49747 0,49747 1 1 1 593 367 524 596 

18 85-89 0,22151 0,22151 0,22151 1 1 1 373 245 152 217 

 
Total 

      
79257 68084 69294 70716 

 

Total 

pe 

oraş 
      

146500 147940 150198 153005 

 

Tabelul 4.2.2 

 

Numărul populaţiei feminine pe grupe de vîrstă şi după numărul de copii născuţi-vii  
 

Categoria de 

vîrstă a femeii 

Numărul femeilor - în mediu pe an 

2018-2022 2023-2027 2028-2034 

1 2 3 4 

15-19 7094 4134 3319 

20-24 8266 7084 4128 

25-29 6627 8578 7352 

30-34 5775 6856 8912 

35-39 5574 5964 7114 

40-44 6022 5732 6132 

45-49 6618 6069 5836 
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1 2 3 4 

Copii născuţi 

15-19 181 111 113 

20-24 642 577 426 

25-29 370 503 546 

30-34 181 225 371 

35-39 58 65 98 

40-44 11 11 16 

45-49 1 1 1 

Total 1444 1492 1570 

băieţi 760 785 826 

fete 685 707 744 

 

 

 

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. Structura 

fondului locativ şi caracterizarea lui generală conform microraionării oraşului este 

reflectată în tab. 5.1.1.   

Tabelul 5.1.1 

Structura fondului locativ a or.Bălţi  
 

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

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

Conform anului construcţiei şi termenului de exploatare a clădirilor locative, în baza 

datelor prezentate de Biroul inventarierii tehnice a clădirilor au fost evidenţiate 

următoarele zone:  

- construcţii vechi (până la anii 40) acestea sunt reprezentate de case separate în centrul 

oraşului şi în cartierul Slobozia, suprafaţa totală – 47,3 mii m
2
 suprafaţă totală, ceea ce 

constituie aproximativ 2% din totalul fondului locativ;  

- constrcţii din perioada anilor 1940-1980 sunt situate în toate cartierele oraşului şi 

reprezintă principalele case locative cu suprafaţa totală 1788 mii m
2
 sau 60% din totalul 

fondului locativ;  

- construcţii moderne după anii 80 sunt situate atât în centrul oraşului, cât şi în cartierul 

Pământeni, Slobozia, Bălţii Noi şi o mare parte în cartierul nou – Dacia.  

Tabelul 5.1.2 

Caracteristica fondului locativ conform anului construcţiei şi gradului de uzură 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

cartierului 

Fondul locativ 

mii m
2
 

inclusiv, construite în anii 

până în 

1940 
1940-1980 după 1980 

1 Centru 1363,4 35,2 753,5 574,3 

2 Slobozia 414,3 12,1 272,9 102,3 

3 Dacia 581,2 - 180,2 401 

4 Pământeni 507 - 471 36 

5 Bălţii Noi 95,7 - 79,8 15,9 

6 Molodovo 34,1 - 31,1 3,0 

 Total 2995,7 47,3 1788,5 1159,9 

 % 100 1,6 59,7 38,7 

 

Actualmente, construcţia fondului locativ se efectuează în general, din contul populaţiei 

şi este reprezentat de case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lângă casă şi clădiri –bloc în 

deosebi, în partea centrală a oraşului.  

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

asigură confortul de abitaţie a populaţiei. Formaţiunile locative cu multe apartamente sunt 

dotate cu toate tipurile de comunicaţii inginereşti. Sectorul locativ individual este dotat cu 

apeduct, gaze naturale şi energie electrică. Cu toate acestea indicii cantităţii nu redau 

integral situaţia reală de dotare tehnico-edilitară, ca urmare se înregistrează neajunsuri în 

asigurarea cu gaze naturale, apeduct, energie termică.  

Tabelul 5.1.3 

Caracteristica fondului locativ conform dotării tehnico-edilitare  
 

Nr. 

crt. 
Fond locativ dotat: 

mii m
2 

 suprafaţă 

locuibilă 

% din suprafaţa 

totală 

1 Apeduct 2326 77,6 

2 Canalizare 2129 71,1 

3 Încălzire centralizată 1953,7 65,2 

4 Gaze naturale 2167 72,3 
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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 ținând cont de 

categoria orașului, gradul de urbanizare a teritoriilor valorificate sau reconstruite și 

optimizarea complexă a tuturor parametrilor urbanistici.  

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

- construcţia caselor individuale cu 1-2 nivele cu loturi pe lângă casă pe terenurile 

reconstrucite cu folosirea materialelor de construcţii autohtone, cu construcţia 

compactă a formaţiunilor locative 35-50 oam/ha; 

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

construcţiilor industriale în cartierele Centru şi Pământeni, pe teritoriile reconstruite 

cu construcţia compactă a formaţiunilor locative 180-200 oam./ha;  

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

construcţiilor industriale în cartierele Centru, Pământeni şi Slobozia, pe teritoriile 

reconstruite cu construcţia compactă a formaţiunilor locative 200-250 oam./ha;  

- construcţia complexelor locative de tip case-bloc cu 10 nivele şi mai mult cu 

utilizarea construcţiilor industriale în cartierele Centru şi Slobozia, pe teritoriile 

reconstruite cu construcţia compactă a formaţiunilor locative 300-350 oam./ha.  

Conform Programul construcţiei de locuinţe se prevede construcţia locuinţelor nopi 

calitative şi care să asigure toate familiile cu apartamente (case) separate. În tab. 1 este 

reflectat calculul asigurării populaţiei oraşului cu apartamente până în anul 2033. 

 

Tabelul 5.2.1  

Calculul asigurării populaţiei cu apartamente  

 

Nr. 

crt.  
Denumirea indicelui  Un. măs.  

Anul 

2018  

Construcţii  

noi  

Anul 

2033  

1 Populaţia mii oam. 146,5 - 153 

2 Numărul de familii un. 52321 - 53684 

3 Coeficientul familiei coeficient 2,8 - 2,9 

4 Fond locativ, total mii m
2
 supr. totală 2995,7 370,3 3366 

 
Numărul de apartamente mii 46300 6733 53033 

 
Suprafaţa medie a apartamentului m

2
 supr. totală 64,7 - - 

 
Inclusiv: 

  
- - 

5 Fondul locativ individual mii m
2
 supr. totală 1140,7 - 1140,7 

 
Numărul de apartamente mii 12380 - 12380 

 
Suprafaţa medie a apartamentului m

2
 supr. totală 92,1 - 100 

6 Fondul locativ cu în clădiri-bloc mii m
2
 supr. totală 1855 370,3 2225 

 
Numărul de apartamente mii 33920 6733 40653 

 
Suprafaţa medie a apartamentului m

2
 supr. totală 54,7 - 55 

 

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.  
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Structura şi volumul construcţiilor locative noi se stabilesc reieşind din evaluarea 

dinamicii dezvoltării fondului locativ pentru perioada de retrospectivă, resursele teritoriale 

a oraşului şi numărul populaţiei pentru perspectivă, volumul real anual al construcţiilor 

locative.  

Volumul total al fondului locativ pentru perioada de proiect va constitui 37,3 mii m
2
 

suprafaţă totală, inclusiv: fondul locativ cu 3-5 nivele va constitui – 7% din volumul total 

al construcţiilor noi sau 25,5 mii м
2
 suprafaţă totală; 7-9 nivele – 63% sau 234,8 mii м

2
 , 

clădiri cu 10 nivele şi mai mult – 30% sau 110 mii м
2
. 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.  

Calculul repartizării fondului locativ pe cartiere şi formaţiuni locative este reflectat în 

tab. 5.2.2.  

În tab. 5.2.3 este reflectată informaţia privind repartizarea populaţiei conform tipului de 

construcţii locative. 
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Tabelul 5.2.2 

Structura fondului locativ pentru perioada de perspectivă – anul 2019-2034 

 

№ 
Denumi-

rea 

raioanelor 

Fondul locativ existent mii m
2
 Construcţie nouă mii m

2
 Fond locativ proiectat mii m

2
 

Total 

Inclusiv  

Total 

Inclusiv  

Total 

Inclusiv  

1-2 

nivele 

Clădiri multietajate 

1
-2

 n
iv

el
e 

Clădiri multietajate 

1-2 

nivele 

Clădiri multietajate 

Total 
3-5 

nivele 

7-9 

nivele 

1
0
 n

iv
el

e 

şi
 m

/m
 

Total 

3
-5

 n
iv

el
e 

7-9 

nivele 

1
0
 n

iv
el

e 

şi
 m

/m
 

Total 
3-5 

nivele 

7-9 

nivele 

1
0
 n

iv
el

e 

şi
 m

/m
 

1 Centru 1363,4 540 823,4 560 197,7 65,7 314,8 0 314,8 16 208,8 90 1678,2 540 1138,2 576 406,5 155,7 

2 Pămînteni 507 94 413 403,8 9,2 0 18,5 0 18,5 9,5 9 0 525,5 94 431,5 413,3 18,2 0 

3 Dacia 581,2 66,8 514,4 239,1 275,3 0 0 0 0 0 0 0 581,2 66,8 514,4 239,1 275,3 0 

4 Slobozia 414,3 320 94,3 94,3 0 0 37 0 37 0 17 20 451,3 320 131,3 94,3 17 20 

5 Molodovo 34,1 24,2 9,9 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 34,1 24,2 9,9 9,9 0 0 

6 Bălţii Noi 95,7 95,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,7 95,7 0 0 0 0 

 
Total 2995,7 1140,7 1855 1307,1 482,2 65,7 370,3 0 370,3 25,5 234,8 110 3366,0 1140,7 2225,3 1332,6 717,0 175,7 
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Tabelul 5.2.3 

Repartizarea populaţiei (prognoza pentru anii 2019-2034) 

 

№ 
Denumirea 

raioanelor 

Repartizarea populaţiei, mii oam. 
Repartizarea populaţiei în fondul 

 locativ nou, mii oam. 

Repartizarea populaţiei în fondul locativ  

proiectat anul 2034, mii oam. 

Total 

inclusiv 

Total 

inclusiv 

Total 

inclusiv 

1-2 

nivel

e 

Clădiri multietajate 

1
-2

 n
iv

el
e 

Clădiri multietajate 

1-2 

nivele 

Clădiri multietajate 

Total 
3-5 

nivele 

7
-9

 n
iv

el
e 

1
0

 n
iv

el
e 

şi
 m

/m
 

Total 

3
-5

 n
iv

el
e 

7
-9

 n
iv

el
e 

1
0

 n
iv

el
e 

şi
 m

/m
 

Total 
3-5 

nivele 

7-9 

nivele 

1
0

 n
iv

el
e 

şi
 m

/m
 

1 Centru 68,21 27,00 41,21 28,04 9,89 3,29 8,96 0 8,96 0,46 5,97 2,54 75,30 25,38 49,93 26,79 17,67 5,46 

2 Pămînteni 25,38 4,70 20,68 20,22 0,46 0,00 0,57 0 0,57 0,27 0,30 0,00 25,20 4,27 20,93 20,06 0,87 0,00 

3 Dacia 29,08 3,34 25,74 11,97 
13,7

7 
0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 28,22 3,18 25,04 11,61 13,43 0,00 

4 Slobozia 18,75 13,83 4,92 4,92 0,00 0,00 1,15 0 1,15 0,00 0,49 0,67 19,35 13,62 5,73 4,58 0,49 0,67 

5 Molodovo 1,76 1,26 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,15 0,48 0,48 0,00 0 

6 Bălţii Noi 3,42 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 0 

 
Total 146,6 53,55 93,05 65,66 24,11 3,29 10,69 0 10,69 0,73 6,75 3,21 153,00 50,90 102,10 63,51 32,46 6,13 

 
s. Elizaveta 3,50 

           
3,60 

     

 
s. Sadovoe 1,40 

           
1,40 

     

 
Total  

mun.Bălți 
151,5 

           
158,00 

     

Dotarea medie 

cu fond locativ, 

м
2
/oam. 

 
20,4 21,3 19,9 

         
22,0 22,4 21,8 
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Sporirea volumului fondului locativ individual şi îmbunătăţirea condiţiilor de abitaţie 

este posibilă la preţuri accesibile pentru toată popuaţia în baza implementării noilor forme 

de organizare a fluxurilor financiare bazate pe împrumuturi pe termen lung, asistență 

financiară pentru venituri mici și familii tinere. 

Unul dintre cei mai importanți factori în formarea și dezvoltarea fondului de locuințe 

este asigurarea păstrării şi înnoirii fondului de locuințe existent din contul reparaţiiei 

capitale, reconstrucției și modernizării clădirilor existente. Aceasta va permite obținerea 

unui anumit efect socio-economic în ceea ce privește actualizarea mediului urban, 

îmbunătăţirea calității locuinţelor care asigură necesităţile populaţiei şi a pieţei.  

Conform investigaţiilor, actualmente reparaţie capitală necesită 113,1 mii m
2
 suprafaţă 

totală a fondului locativ, inclusiv 47,3 mii m
2
 (2% din fondul locativ existent) construit 

până în anii 40 cu perioada de exploatare peste 60 ani şi gradul de uzură peste 60% şi 65,8 

mii m
2
 (5% din suprafaţa locativă existentă în clădirile cu 3-5 nivele). Pentru realizarea 

Programului privind reparații capitale, este necesar să se preconizeze în structura 

construcției noi relocarea temporară și permanentă a locuințelor în scopul compensării 

numărului de apartamente care sunt scoase din uz ca urmare a reparațiilor capitale. 

Volumul mediu anual de locuințe în acest scop va constitui 8 mii m
2
 din suprafața totală. 

Principalele direcții de renovare a clădirilor locuibile sunt măsuri pentru replanificare 

parțială și reechipare a apartamentelor, îmbunătățirea proprietăților de protecție termică ale 

clădirilor, consolidarea structurilor, îmbunătățirea arhitecturii fațadelor. Concomitent, în 

rezultatul reconstrucţiei este posibilă obținerea unor suprafețe suplimentare datorită 

supraetajării clădirilor și anexarea noilor volume. Ca urmare, utilizarea tehnologiilor și 

materialelor moderne, va contribui la crearea unor clădiri moderne, atractive din punct de 

vedere arhitectural și confortabile pentru abitaţie.  

Conform proiectului pentru calculul dezvoltării fondului de locuințe, se prevede și 

construcţia locuințelor sociale ca urmare a reconstrucției căminelor și caselor care necesită 

reparaţii capitale, procurarea apartamentelor pe piața secundară și construirea de locuințe 

municipale. Principalele caracteristici arhitecturale și tehnice ale locuințelor sociale ţin 

cont de normele garantate de abitaţie a familiilor și respectarea cerințelor igienico-sanitare 

și a condițiilor de trai. 

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. 

Ca rezultat, în hotarele construcţiilor locative existente pot fi amplasate suplimentar 

42,5 mii м
2 
suprafaţă totală a locuinţelor  (12% din volumul total al construcţiilor noi), 

care va include diverse tipuri de construcţii. Concomitent, pentru perioada de proiect se 

propun construcţii noi pe teritoriile libere. Pentru aceasta sunt necesare 43 ha pentru 

clădiri-bloc cu diverse înălţime.  

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

dotarea tehnico-edilitară, care trebuie să corespundă indicilor optimi necesari, care vor 

asigura  confortul de abitaţie a populației, în special în zonele cu case cu 1-2 nivele cu lot 

pe lângă casă. Crearea și întreținerea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și 

încălzire este o condiție necesară atât pentru construcțiile noi, cât și pentru fondul locativ 

existent reconstrucit şi modernizat  

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

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

Tabelul 5.2.4 

 

Dotarea tehnico-edilitară a fondului locativ pentru perioada de calcul 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicilor 

mii m
2
 suprafaţă totală % 

2018 2033 2018 2033 

1 Fond locativ, total 2995,7 3366,0 100,0 100,0 

2 
Dotarea tehnico-edilitară a  

fondului locat 
    

3 - apeduct 2326 2730,2 77,6 100,0 

4 - canalizare 2129 2716,4 71,1 99,8 

5 - încălzire centralizată 1953,7 2692,8 65,2 80 

6 - gaze naturale 2167 3198 72,3 95 

 

Soluţiile de proiect propuse ce ţin de formarea structurii de locuințe, reorganizarea 

locuințelor și a serviciilor comunale, soluţionarea problemelor dotării tehnico-edilitare vor 

contribui la optimizarea prețurilor pentru serviciile prestate în conformitate cu volumul și 

calitatea acestora. 
 

 

                        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. 

Structura obiectelor publice orăşeneşti a fost formată din trei grupuri, fiecare având 

funcţia de-a asigura un anumit nivel teritorial de deservire: obiectele de deservire primară 

amplasate în formaţiunile locative, obiectele de importanţă orăşenească, obiectele pentru 

deservirea interrurală. În unele cazuri are loc suprapunerea funcţiilor obiectelor de un nivel 

teritorial mai jos cu cel de nivel mai înalt.  

Calculul capacităţilor reglementate pentru obiectele prestări servicii este efectuat ţinând 

cont de numărul calculat al populaţiei, analiza indicilor specifici obţinuţi la 1000 locuitori 

şi majorarea lor până la normele minim necesare pentru perioada proiectată, repartizarea 

uniformă a obiectelor de deservire în formaţiunile locative, ceea ce vacontribui la 

reducerea supraâncărcării din sectorul centru a oraşului şi va asigura populaţia din 

sectoarele de la periferie cu servicii cotidiene necesare.  

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

de importanţă urbană şi rurală (obiective ocrotirea sănătăţii, educaţie, cultură, centre 

comerciale, complexe sportive, hoteluri) este determinată ţinîndu-se cont de deservirea 

populaţiei a zonei de influenţă. Numărul populaţiei or. Bălţi şi a zonei de influenţă este 

folosit în calculul capacităţii obiectelor prestări servicii pentru perspectivă şi reflectate în 

tab. 6.0. 1. Fundamentarea capacităţii de proiect şi necesitatea construcţiei obiectelor noi 

prestări servicii este reflectată conform principalilor tipuri de deservire. 
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Tabelul 6.0.1 

 

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

deservire orăşenesc şi în afara oraşului la perspectivă 

 
Nr. 

d/o 
Denumirea 

Numărul populaţiei, 

mii oam. 

1 mun.Bălţi 158 

 
or.Bălţi 153 

 
inclusiv sectoarele: 

 

 
Centru 75,30 

 
Pământeni 25,20 

 
Dacia 28,22 

 
Slobozia 19,4 

 
Bălţii Noi 3,31 

 
Molodovo 1,62 

 
satele: 

 

 
Sadovoe 1,4 

 
Elizaveta 3,6 

2 Populaţia zonei de influenţă 581,2 

 
inclusiv  or. raioanelor: 

 

 
Rîşcani 67 

 
Drochia 86,2 

 
Soroca 100 

 
Floreşti 86,3 

 
Făleşti 90,9 

 
Glodeni 59 

 
Sîngerei 91,8 

3 Populaţia localităţilor sistemului de grup „Nord” 919 

 
inclusiv raioanele: 

 

 
Rîşcani 67 

 
Drochia 86,2 

 
Soroca 100 

 
Floreşti 86,3 

 
Făleşti 90,9 

 
Glodeni 59 

 
Sîngerei 91,8 

 
Donduşeni 42,1 

 
Ocniţa 53,3 

 
Edineţ 79,7 

 
Briceni 71,9 

 
Șoldănești 40,9 

 
Rezina 49,9 
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6.1   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 

Conform informaţiei prezentate de Direcţia învăţământ al mun. Bălţi, 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 respectiv – 242 copii, 

ceea ce depăşeşte capacitatea instituţiilor, respectiv cu 18% şi 81%.  

Tabelul 6.1.1 

Instituţii preşcolare în mun.Bălți  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea Adresa 

Capacitatea 
Angajaţi, 

oam. 

Inclusiv cadre 

didactice  proiect, 

locuri 

de facto, 

elevi 

1 2 3 4 5 6 7 

sectorul Centru 

1 Inst. preşc. № 5 str. Ştefan cel Mare, 70 58 66 15 9 

2 Inst. preşc. №7 str. Păcii, 55 120 180 21 11 

3 Inst. preşc. №10 str. Hotin, 8 250 363 39 22 

4 Inst. preşc. №12 str. Ştefan cel Mare, 18 110 119 32 17 

5 Inst. preşc. №13 str. 26 Martie, 18 60 46 28 14 

6 Inst. preşc. №17 str. A.Sciusev, 10 110 141 24 13 

7 Inst. preşc. №18 str. 31 august 1989, 77 154 188 30 14 

8 Inst. preşc. №21 str. A.Puşkin, 99 140 176 22 11 

9 Inst. preşc. №24 str. Independenţei, 96 140 150 25 13 

10 Inst. preşc. №30 bd. M.Eminescu, 5 185 149 27 14 

11 Inst. preşc. №31 str. Ştefan cel Mare, 9 280 258 35 15 

12 Inst. preşc. №36 str. Independenţei, 7 280 191 31 17 

13 Inst. preşc. №38 bd. Larisa, 2/A 280 292 39 21 

14 Inst. preşc. №43 str. A.Suceava, 6/A 320 380 53 31 

15 Inst. preşc. №49 bd. Larisa, 1 320 160 22 11 

 Total  2807 2859 443 233 

sectorul Dacia 

16 Inst. preşc. №1 str. I.Konev, 19 360 382 47 28 

17 Inst. preşc. №3 str. Bulgară, 98 320 311 41 23 

18 Inst. preşc. №19 str. I.Konev,14 320 309 46 26 

19 Inst. preşc. №33 str. D.I.Teodorovici,38 280 315 37 20 

20 Inst. preşc. №35 str. Bulgară,77 320 290 39 27 

21 Inst. preşc. №37 str. Bulgară,47 280 256 48 31 

22 Inst. preşc. №48 str. Decebal,144 320 240 31 17 

 Total  2200 2103 289 172 
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1 2 3 4 5 6 7 

sectorul Slobozia 

23 Inst. preşc. №4 str. Fedko, 8 320 258 36 19 

24 Inst. preşc. №20 str. Cahul, 1/A 140 139 23 12 

25 Inst. preşc. №46 str. Aerodromului, 14/C 320 110 24 13 

 Total  780 507 83 44 

sectorul Pămînteni 

26 Inst. preşc. №15 str. T.Vlădimirescu, 43 90 111 20 10 

27 Inst. preşc. №16 str. Calea Ieşilor, 19/A 55 70 26 11 

28 Inst. preşc. №23 str. R.Malinovski, 16 280 350 49 27 

29 Inst. preşc. №27 str. T.Vlădimirescu, 69 140 154 25 13 

30 Inst. preşc. №28 str. R.Malinovski, 15 280 305 44 24 

31 Inst. preşc. №34 str. R.Malinovski, 13 140 170 22 10 

32 Inst. preşc. №29 str. Victoriei, 54 32 44 24 10 

 Total  1017 1204 210 105 

sectorul Bălții Noi 

33 Inst. preşc. №2 str. Gh.Enescu, 24/A 105 62 10 4 

 Total  105 62 10 4 

       

34 Instit. preşcolară satul Elizaveta 140 184 26 11 

35 Instit. preşcolară satul Sadovoe 65 58 14 5 

 Total  205 242 40 16 

       

 Total oraşul  6909 6735 1035 558 

 Total municipiu  7114 6977 1075 574 

 

Pentru normarea optimală, capacitatea instituţiilor preşcolare se determină prin suportul 

structurii demografice a populaţiei, din calcul 85% din copiii grupei de vârstă 

corespunzătoare, de la 2 până la 6 ani inclusiv. 

Calculul structurii demografice a populaţiei oraşului prevede sporirea numărului 

populaţiei din această grupă de vârstă, ceea ce va necesita locuri suplimentare, reieşind din 

nivelul de asigurare a copiilor cu locuri – 85%.  

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 

Actualmente, 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. Conform 

calculelor şi în corespundere cu normativele în vigoare, reţeaua obiectelor existente 

corespunde calculelor pentru perspectivă. Ca urmare pentru perioada de calcul construcţii 

noi nu se prevăd.  

Instituţiile extraşcolare contribuie la dezvoltarea multilaterală a copiilor, actualmente pe 

teritoriul oraşului îşi desfăşoară activitatea Şcoala de arte, Casa de creaţie a copiilor, 

Şcoala muzicală cu capacitatea totală 1089 locuri.  

Reţeaua instituţiilor sportive este prezentată de următoarele obiecte:  

- Şcoală sportivă specializată pentru copii şi junior de rezerve olimpice de probe de 

apă, secţia Caiac-canoe;  

- Şcoală sportivă Specializată de fotbal;  

- Şcoală sportivă Specializată de box, lupte, haltere;  

- Şcoală sportivă Specializată nr.2 (Şah, joc de dame, atletizm);  

- Şcoală sportivă pentru copii şi junior de hipizm.  

Obiectele existente necesită reconstrucţie şi modernizare în corespundere cu normele în 

vigoare.  

Tabelul 6.1.2 

Instituţiile școlare în mun.Bălți 

 

Nr. 

d/o  
Denumirea  Adresa  

Capacitatea  
Angajaţi,  

oam. 

inclusiv 

cadre 

didactice  
proiect, 

elevi  

de facto, 

elevi  

1 2 3 4 5 6 7 

sectorul Centru 

1 LT "L.Blaga" str. A.Puşkin, 69 1085 1036 68 56 

2 LT "I.Creangă" str. A.Pușkin, 38 500 415 65 52 

3 Gimnaziul nr.2 str. M.Sadoveanu, 54 475 158 25 14 

4 
Gimnaziul nr.4 

LT "Orizont" (moldo-turc) 
str. Chişinău, 28 520 

60 

113 

 

23 

 

14 

5 LT "G.Coşbuc" bd. Larisa, 3 1560 1278 88 67 

6 LT "M.Gorki" bd. M.Eminescu, 4 800 444 59 43 

7 Gimnaziul nr.9 str. N.Kopernik, 23 520 172 26 17 

8 LT "M.Lomonosov" bd. Larisa, 5 1176 716 75 56 

9 IPLT "M.Eminescu" str. Ştefan cel Mare, 81 1822 1822 238 117 

10 IPLT "N.Gogoli" str. Ac.Filipp, 2 654 994 86 63 

11 LT "D.Cantemir" str. Sf. Nicolaie, 98/A 790 833 71 58 

 Total  9902 8041 824 557 

sectorul Dacia 

12 Gimnaziul nr.14 str. I.Konev, 9 1568 281 34 22 

13 Gimnaziul nr.15 str. A.Hâjdău, 6 520 68 23 13 

14 LT "A.Puşkin" str. Bulgară, 122 1568 871 80 60 
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1 2 3 4 5 6 7 

15 LT "V.Alexandri" str. I.Konev, 16/A 1606 1355 100 73 

 Total  5262 2575 237 168 

sectorul Slobozia 

16 Gimnaziul nr.3 str. Soroca, 21 420 145 23 15 

17 Gimnaziul nr.6 str. Kiev, 16 785 210 29 17 

18 Gimnaziul "A.I.Cuza" str. Cahul, 46 575 412 49 36 

 Total  1780 767 101 68 

sectorul Pămînteni 

19 Gimnaziul nr.7 str. E.Colesov, 15 660 150 26 17 

20 LT "V. Maiacovschi" str. T.Vladimirescu, 32b 650 574 54 38 

21 LT "Ştefan cel Mare" str. N.Ostrovski, 17 1050 614 63 43 

22 
Şcoala primară nr.21 

"S.Vangheli" 
str. T.Vlădimirescu, 16 660 685 46 36 

23 LT "B.P.Hâjdău" str. A.Cehov, 19 1256 840 71 51 

 Total  4276 2863 260 185 

sectorul Bălții Noi 

24 Gimnaziul nr.10 str. Dubinovschi, 19/A 320 195 27 22 

 Total  320 195 27 22 

       

25 Satul Sadovoe   240 30 11 5 

26 Satul Elizaveta   380 202 24 18 

 Total  620 232 35 23 

       

 Total oraşul  21540 14441 1449 1000 

 Total municipiu  22160 14673 1484 1023 

 

Tabelul 6.1.2 

Lista instituţiilor extraşcolare 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Adresa 

Capacitatea, 

locuri Numărul de 

angajaţi după 

proiect 

de 

facto 

1 Casa de Creaţie a Copiilor str. Hotin, 1 320 600 41 

2 Şcoala de Arte Plastice pentru Copii str. Independenţei, 88 
 

350 24 

3 Şcoala de Muzică „George Enescu‖ str. Hotin, 4 360 360 44 

4 Şcoala de arte „Ciprian Porumbescu‖ str. C.Porumbescu, 16 
 

350 49 

5 

Şcoală sportivă specializată pentru 

copii şi junior de rezerve olimpice de 

probe de apă, secţia Caiac 

str. Hotin, 37 
 

243 71 

6 Şcoală sportivă Specializată de fotbal bd. M.Eminescu, 4/A 
 

296 23 

7 Şcoală sportivă de box, lupte, Haltere bd. M.Eminescu, 4/A 
 

288 42 

8 
Şcoală sportivă Specializată nr. 2 

(Şah joc de dame, atletizm) 
bd. Larisa, 1 

 
214 26 

9 Şcoală sportivă de hipizm str. Aerodromului, 1 
 

377 17 
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Învăţământ profesional tehnic postsecundar şi învăţământ superior 

Sistemul pregătirii profesionale a specialiştilor pentru diverse domenii ale economiei şi-

a păstrat structura deja formată şi este reprezentată de diverse instituţii de profil.  

Actualmente, 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.  

Concomitent pe teritoriul oraşului activează 5 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.  

În baza acestor date, ţinând cont de dezvoltarea continuă a oraşului, rolul or. Bălţi poate 

spori la un nivel mult mai înalt, ca centru de instruire de nivel regional şi republican. 
 

6.2   Obiective ocrotirii sănătăţii    
Obiectele de ocrotire a sănătăţii ocupă o poziţie prioritară în infrastructura socială. Mun. 

Bălți este examinat ca centru secundar de nivel republican, având un rol important în 

deservirea medicală a populației 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.  

Tabelul 6.2.1 

Instituţiile de ocrotire a sănătăţii din or.Bălţi an. 2018 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Adresa 

Capacitatea 

Nr. total 

angajaţi 

Inclusiv  

medici Proiect 

(vizite) 

De 

facto 

(vizite) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Centru de sănătate 

     
1 Centru de sănătate № 1 

sect. Dacia,  

str. Decebal, 101V 
800 8107 248 52 

2 Centru de sănătate № 2 
sect. Centru, 

 str. Ştefan cel Mare, 52 
350 4931 77 16 

3 Centru de sănătate № 3 
sect. Centru,  

str. G. Coșbuc, 13 
160 3054 35 9 

4 Centru de sănătate № 4 
sect. Centru,  

bd. Larisa, 9/1 
90 1746 29 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Centru de sănătate № 5 
sect. Pământeni,  

str. Boris Glavan, 21 
300 4493 79 21 

6 Centru de sănătate № 6 
sect. Slobozia,  

str. Kiev, 30 

190-

200 
2826 56 15 

 
Oficiul medicilor de familie 

     
1 OMF s. Elizaveta s. Elizaveta 30 231 10 1 

2 OMF s. Sadovoe s. Sadovoe 10 699 6 2 

 
IMSP 

     

1 
IMSP „Centrul Medicilor de 

Familie mun. Bălţi‖ 

sect. Dacia,  

str. Decebal, 101 
1740 17980 540 123 

2 
IMSP „Centrul 

Stomatologic mun. Bălţi‖ 

sect. Centru,  

str. Ştefan cel Mare, 54 
88 75 75 22 

 

Tabelul 6.2.2 

Instituţiile de ocrotire a sănătăţii  -  IMSP SCM Bălţi 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea  

IMSP SC Bălţi 
Adresa 

Unit. de 

măsură 

Capacitatea 

Nr. total 

(angajaţi) 

Inclusiv  

medici Proiect 

locuri 

De 

facto 

locuri 

1 Blocul central 

sect. Dacia, 

str. Decebal, 

101 

paturi 500 417 817 145 

 
Departamentul Pediatrie paturi 120 101 155 29 

 
Blocul infecţioase paturi 65 52 48 4 

 
Centrul Consultativ vizite/schimb 2300 2000 154 57 

 
Blocul morfopatologic 

locuri de 

secţie 
5 5 27 6 

 
Blocul tehnic 

Unităţi de 

transport 
12 12 58 - 

2 
Departamentul 

Perinatologic 

sect. Centru, 

str. Ştefan 

cel Mare, 29 

paturi 

vizite/schimb 

160 

240 

103 

200 
241 50 

 
inclusiv:  

    

 
Secţia ginecologie paturi 40 28 29 9 

 

Secţia consultativă 

perinatologică 
vizite/schimb 240 200 29 12 

 
Blocul obstetrical paturi 120 75 183 29 

3 
Dispensarul 

Ftziopulmonologic 

sect. Centru, 

str. Ştefan 

cel Mare, 

140 

paturi 266 117 160 20 

 

Calculul capacității instituțiilor de ocrotirea sănătății este efectuat ținând cont de zona 

de influentă. Conform calculelor, proiectul PUG propune sporirea capacității spitalului 

raional 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.  
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Pentru asigurarea confortului populației se prevede amplasarea uniformă a instituțiilor 

medicale de tip ambulatoriu sau policlinică în sectoarele rezidențiale ale orașului.  

De asemenea, este necesară amplasarea bucătăriei pentru lactate pentru copii, punctelor 

de distribuție a bucătăriei lactate, case locative speciale pentru persoane cu handicap și 

familiile lor, case de odihnă pentru familii cu copii, baze de odihnă ale întreprinderilor și 

organizațiilor, tabere pentru tineret (calculul și volumul construcțiilor noi este reflectat în 

tab. 6.4.2).  

 6.3   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;  

- 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.  

Capacitatea totală a instituțiilor distractive constituie 1643 locuri. Este necesar de 

menționat că obiectele care promovează cultura și arta necesită reconstrucție și 

modernizare.  

Tabelul 6.3.1 

Lista obiectivelor de cultură 

 

Nr.

d/o 
Denumirea 

Sectorul 

oraşului 

Capacitatea 
Numărul 

de angajaţi 
mii 

volume 
locuri 

1 2 3 4 5 6 

1 Teatru naţional „Vasile Alecsandri‖ Centru 
 

600 36 

2 Cinematograful Pământeni 
 

600 5 

3 Casa de Cultură „Flacăra‖ Pământeni 
 

150 7 

4 Palatul Municipal de Cultură Centru 
 

780 48 

5 Căminul de Cultură „Meşterul popular‖ Centru 
 

45 3 

6 Căminul de Cultură „Veteranul‖ Centru 
 

100 4 

7 Căminul de Cultură Nr.1 Centru 
 

200 2 

8 Casa de Cultură „Molodova‖ Molodovo 
 

50 2 

9 Muzeul de Istorie şi Etnografie Centru 
  

11 

10 Pinacoteca „Antioh Cantemir‖ Centru 
  

3 

11 Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu‖ Centru 272,1 
 

27 

12 Biblioteca „Filiala Nr.1‖ Pământeni 53,4 
 

3 

13 Biblioteca „Filiala Nr.2‖ Pământeni 66,6 
 

3 

14 Biblioteca „Filiala Nr.3‖ Slobozia 44,8 
 

3 
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1 2 3 4 5 6 

15 Biblioteca „Filiala Nr.4‖ Centru 25,8 
 

1 

16 Biblioteca „Filiala Nr.5‖ Dacia 36,9 
 

3 

17 Biblioteca „Filiala Nr.6‖ Pământeni 21,9 
 

1 

18 Biblioteca „Filiala Nr.7‖ Centru 12,0 
 

3 

19 Biblioteca „Filiala I. Creangă‖ Centru 109,1 
 

10 

 

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.  

Capacitatea totală a obiectelor de cultură de importanță regională este insuficientă 

pentru deservirea populației din raionul de nord atât după numărul locurilor, cât și după 

diversificare, și calitatea serviciilor prestate.  

Importanța teatrelor, muzeelor, sălilor de expoziții, cinematografelor, în ultimii ani  a 

sporit, cu toate acestea capacitatea acestor obiecte este insuficientă pentru atribuirea or. 

Bălți a statutului de Centru cultural zonal.  

Bibiotecile publice, din cauza mijloacelor de finanțare scăzute, dispun de număr mic de 

volume, care din lipsa finanțelor nu pot fi actualizate și completate. Dotarea tehnică a 

bibliotecilor este foarte scăzută și nu dispun de utilaj și tehnilogii contemporane.  

Ținând cont de cele expune mai sus, proiectul PUG propune construcția instituțiilor 

distractive cu capacitatea totală 4000 locuri, cinematografe – 2070 locuri, care trebuie 

amplsate în centrele comercial-distractive. Amplasarea sălii sportive universale 

spactaculoasă pentru 1000 locuri amplasată în regiunea complexului sportiv orășenesc. 

Sporirea capacității bibliotecilor până la 642,6 mii vol. cu amplasarea uniformă a 

obiectelor în cartierele rezidențiale ale orașului.  

 

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 

capacitățiinecesare 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 înot.  

În zona verde a orașului sunt amplasate obiecte de agrement:  

- Acvaparc „ Caşalot‖;  

- Tabăra de odihna „Dumbrava Albă‖;  

- Tabăra de odihna „Olimpic‖. 
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Tabelul 6.3.2 

Lista obiectivelor sportive 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Sectorul 

oraşului 

Capacitatea Numărul de 

angajaţi S locuri 

1 Stadioane 
    

1 „Olimpia‖ Centru 4,1ha 6500 18 

2 „Locomotiv‖ Slobozia 2,7ha 1500 9 

3 „Pişevic‖ Pământeni 1,7ha 350 7 

2 Săli sportive 
    

1 Complexul sportiv „Moldova‖ Centru 1296m
2
 

 
11 

2 CET Centru 432m
2
 

 
9 

3 Complexul sportiv „Constructorul‖ Pământeni 648m
2
 

 
7 

3 Bazine 
    

1 „Delfin‖ Centru 375m
2
 

 
69 

2 „Ciaica‖ (nu funcționează) Pământeni 1250m
2
 

  
 

Pentru perioada de calcul se prevede amenajarea terenurilor sportive, sălilor de sport, 

bazinelor de înot 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 sportive în 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. 

 

 6.4   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 

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.  
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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". 

Capacitatea totală a hotelurilor – 8,3 mii m
2
.  

Tabelul 6.4.1 

Instituţiile de deservire publică din or.Bălţi  

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Adresa 

Capacitatea, 

m
2
 

1 2 3 4 

 
Hoteluri 

  
1 SRL "Irilian" str. Hotin, 17  Elite-2 1450,00 

2 SRL "VisPas și Co" str. Ştefan cel Mare, 1/A 1200,00 

3 ÎM "Hotelul Bălți" str. M.Sadoveanu, 1 3078,00 

4 SRL "Elite Hotel" str. Hotin, 17 2200,00 

5 SRL "Paleandra" str. N.Iorga, 26 409,00 

 

Activităţi de închiriere de autoturisme şi de 

autovehicule rutiere uşoare   

1 SRL "Nagoltrans" str. M.Viteazul, 18 20,00 

2 SRL "Prestige-Cars" str. Calea Ieşilor, 12 139,30 

3 SRL "Autonord-Servicii" str. Bulgară (drum de ocolire) 36,00 

4 SRL "Cere-Auto 24/24" str. Decebal, 124 18,80 

 

Activităţi de închiriere de bunuri 

recreaţionale şi de echipament sportiv   

1 Acalovici-Buruianova  Inna parcul "Andrieș"  540 

2 Scorohod Oleg str. A.Puşkin (parc "Andrieș") 
 

3 SRL "Europrofitcom" reg. lacului Comsomolist  
 

4 SRL "Drive Luna Parc" str. Bulgară (r-ul bloc.loc.nr.76) 75 

 
Activităţi ale bazelor sportive 

  

 
inclusiv: 

  

 
Baze sportive 

  
1 SRL "Avens Grup" str. N.Iorga, 11/3 930,22 

2 SRL "Aquatica Delux" 
str. Independenţei,  95 

(regiunea lacului orășenesc) 
6800,00 

 
Cluburi sportive 

  
1 Bîrgău Stanislav str. Alexandru cel Bun, 26 168,00 

2 Tarasinschii Ghenadie  str. 1 Mai, 3/B 30,00 

 
Centre de fitness 

  
1 SRL "Wellness Era" str. Bulgară, 160/1 1300,00 

2 SRL "VSH" str. M.Sadoveanu, 11 380,60 
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1 2 3 4 

3 Mihai Valentina Vasile str. Hotin, 17  Elite-2 100,00 

4 Borto Irina str. M.Sadoveanu, 11 53,00 

5 Mihai Liudmila Valeriu str. Hotin, 17  Elite-2 135,00 

6 SRL "Strong Gym" str. Kiev, 145 134,00 

 
Activităţi de întreţinere corporală Sauna 

  
1 ÎI "Cocieru Valeriu" str. Suceava, 3/A 75,9 

2 Tarlapan Livia  str. Hotin, 17,  Elite-2 50,0 

3 Rusu  Liudmila  Iuri str. Hotin, 17 50,0 

4 Lopatina Tatiana  str. Hotin, 17,  Elite-2 50,0 

5 SRL "Proratex-Com" str. M.Sadoveanu, 62 ap.1 65,0 

6 ÎI "Bobrova Tamara" str. Decebal, 18/A 41,1 

7 ÎI "Fiodorov Vitalie" str. Alexandru cel Bun, 1 119,9 

8 SRL "Extra-Bakal" str. Păcii, 77 99,9 

9 SRL "Megasan-Lux" str. Hotin, 17,  Elite-2 23,5 

10 SRL "Brandphones" str. Alexandru cel Bun, 42/1 80,7 

11 SRL "Mărul Frumuseţii" str. Ştefan cel Mare, 57 160,0 

12 SRL "Stanivadi" str. Ştefan cel Mare, 14 106,2 

13 Ciuprun Vladislav Valeri str. Independenţei, 33 20,5 

 

Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor 

textile şi a produselor din  blană   

1 Sincariuc Ecaterina str. M.Sadoveanu, 39 12,00 

2 Bruzinschi Mihail str. M.Sadoveanu, 39 20,00 

3 SRL "Enima-Plus" str. N.Iorga, 11/3 35,35 

4 Copmari  Vladimir  Pavel str. V.Alecsandri, 2 23,60 

5 Copmari Dumitru str. V.Alecsandri, 2 100,00 

6 Mosin Igor  str. M.Sadoveanu, 39 20,00 

7 Boboc Oleg str. Feroviarilor, 1 14,00 

8 Bruzinscaia Natalia  str. M.Sadoveanu, 39 20,00 

9 Levandovschi Igor str. M.Sadoveanu, 39 27,00 

10 SRL "S.B.-Sanitar" piața Senaia, 2 112,00 

11 Doroftei Irina str. M.Sadoveanu, 39 20,00 

12 Ungureanu Andrian str. M.Sadoveanu, 39 26,80 

13 Coman Valentina str. M.Sadoveanu, 39 20,00 

14 SRL "Slim-Cleaning" str. Ştefan cel Mare, 148 201,00 

 
Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

  
1 ÎI "Scubin Alexandr" str. Independenţei, 12 41,60 

2 Sulesco Tamara str. Ştefan cel Mare, 2 4,00 

3 Scerbina Alexandr Alexandr piaţa V.Alecsandri, 6, UNIC 1,10 

4 Cuțulab Alexandr  str. Independenţei, 30 1,80 

5 Melnic Serghei Fiodor str. M.Viteazul, 18 3,00 

6 SRL "Flacheisen" str. Ştefan cel Mare, 2 12,00 
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1 2 3 4 

7 SRL "Leviarta-Nord" piaţa V.Alecsandri, 6 7,00 

 

Repararea încălţămintei şi a articolelor din 

piele   

1 Kazanetki Anatoli Nicolai bd. M.Eminescu, 8 12,00 

2 Larinin Alexei Victor str. Ştefan cel Mare, 2 10,00 

3 Luganski Vitali piaţa V.Alecsandri, 1 10,70 

4 Ursatii  Pavel Nicolai str. Calea Ieşilor, 47 7,50 

5 Cocostîrco Vladimir Leonid str. Decebal, 21 ap.1 23,00 

6 Balta Vladimir str. M.Malinovski, 22 15,00 

7 Rauh Victor str. Suceava, 1/A 16,50 

8 Goncear Maia piaţa V.Alecsandri, 4 16,00 

9 Stulovschi Alexei str. Alexandru cel Bun, 44 21,00 

10 Certan Vasile Vladimir str. T.Vladimirescu, 1 18,00 

11 Negarî Ivan str. Bulgară, 76 6,00 

12 Ezerschi Valeri str. M.Malinovski, 4/A 4,00 

13 Lavrenenco Dmitri str. Ştefan cel Mare, 6 ap.1 10,00 

14 Bețișor Iurie   str. Libertăţii, 49 43,00 

15 Strutinschi Viorel piaţa V.Alecsandri, 4 16,00 

16 Boico Mihail str. Soroca, 119 21,70 

 

Conform proiectului PUG în oraş 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.  

Pentru perioada de calcul se prevede construcţia 1,4 mii locuri în instituţiile alimentaţie 

pubică, ţinând cont de amplasarea lor uniformă pe teritoriul oraşului în corespundere cu 

structura reţelei de deservire. Conform proiectului PUG se propune amplasarea raţională a 

complexelor de pieţe comerciale cu capacitatea 2,4 mii m
2
 suprafaţă comercială, precum şi 

reconstrucţia şi amenajarea pieţelor comerciale existente. Organizarea centrelor de 

deservire în cartierele rezidenţiale ale oraşului prevede construcţia întreprinderilor 

comerciale şi alimentaţie publică, precum şi întreprinderi de deservire socială, puncte de 

primire, curăţătorii chimice şi spălătorii, băi publice, puncte de achiziţie a materiei 

secundare.  
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Tabelul 6.4.2 

Calculul capacităţii instituţiilor infrastructurii socio-culturale din or.Bălţi pentru perioada de calcul (2034) 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

întreprtinderii şi 

instituţiei 

Un. măs. 

Norma la 1000 locuitori, pentru: 
Capacitatea 

calculată 

C
a
p

a
ci

ta
te

a
 

ex
is

te
n

tă
, 

p
ă
st

ra
re

a
 

o
b

ie
ct

el
o
r
 

Construcţii noi 

Note 

p
o
p

u
la

ţi
a
 

o
ra

şu
lu

i 

p
o
p

u
la

ţi
a
 

zo
n

ei
 d

e 

in
fl

u
en

ţă
 

populaţia 

grupului nordic 

al sistemului de 

localităţi, locuri 

Total 

C
o
n

fo
rm

 

ca
lc

u
le

lo
r
 

P
ro

p
u

se
 d

e 

p
eo

ie
ct

 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 

 
Populaţia mii oam. 153 586,2 919 

     

1 
Instituţii preşcolare, 

total 
locuri 50 - - 

     

 

inclusiv, în zonele 

rezidenţiale          

 
Centru 75,3 

   
3765 2807 958 - 720 (2*360) 

 
Pământeni 25,2 

   
1260 1017 243 - - 

 
Dacia 28,22 

   
1411 2200 -789 - - 

 
Slobozia 19,4 

   
970 780 190 - - 

 
Bălţii Noi 3,31 

   
165,5 105 60,5 - - 

 
Molodovo 1,62 

   
81 0 81 

 
80 

 
Total 

    
7653 6909 744 

 
800 

 
s. Sadovoe 1,4 

   
70 65 5 - 

 

 
s. Elizaveta 3,6 

   
180 140 40 40 

 

2 

Instituţii de 

învăţământ primar 

şi secundar general 

elevi 118 
       

 

inclusiv, în zonele 

rezidenţiale          

 
Centru 75,3 

   
8885 8612 273 - 
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Pământeni 25,2 

   
2974 4276 -1302 - 

 

 
Dacia 28,22 

   
3330 5262 -1932 - 

 

 
Slobozia 19,4 

   
2289 2570 -281 - 

 

 
Bălţii Noi 3,31 

   
391 320 71 - 

 

 
Molodovo 1,62 

   
191 0 191 - 

 

 
Total 

    
18060 21040 -2980 

  

 
s. Sadovoe 1,4 

   
165 240 -75 - 

 

 
s. Elizaveta 3,6 

   
425 380 45 - 

 

3 
Instituţii 

extraşcolare, total 
locuri 11,8 

 
- 1805 2736 -931 - 

Reconstrucţia 

instituţiilor existente 

4 Spitale paturi 14 1 1 2971 1537 1434 1440 
Ţinând cont de 

spitalele specializate 

5 

Instituţii medicale 

de tip ambulatoriu 

sau policlinică 
 

24 1 0,7 
    

Ţinând cont de 

instituţiile specializate 

 

inclusiv, în zonele 

rezidenţiale         
 

 
Centru 75,3 

   
2563 600 1963 1000 Insuficienţă de locuri 

compensate din contul 

instituţiilor orăşeneşti  
Pământeni 25,2 

   
605 300 305 300 

 
Dacia 28,22 

   
677 1650 -973 0 

 

 
Slobozia 19,4 

   
466 230 236 230 Centru de sănătate 

 
Bălţii Noi 3,31 

   
79 0 79 80 Centru de sănătate 

 
Molodovo 1,62 

   
39 0 39 40 Centru de sănătate 

 
Total 

    
4429 2780 1649 1650 

 

 
s. Elizaveta 

    
86 30 46 45 Centru de sănătate 

 
s. Sadovoe 

    
34 10 24 25 Centru de sănătate 

6 
Staţia Asistenţă 

Medicală Urgentă 
unit. auto 0,1 0,1 - 17 17 - - - 
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7 
Bucătărie de lactate 

pentru copii, total 

Porţii/zi/1 

copil până la 

1 an 

4 - - 6280 0 6280 6280 
Pe lângă Centrul 

medicilor de familie 

8 

Puncte de distrib. a 

bucătăriei lactate, 

total 

m
2
 supr. 

totală/1 copil 

până la 1 an 

0,3 - - 471 0 471 475 
Pe lângă Centrele de 

sănătate 

 

inclusiv, în zonele 

rezidenţiale          

 
Centru 

    
232 0 232 230 

Pe lângă Centrele de 

sănătate 

 
Pământeni 

    
78 0 78 80 

 

 
Dacia 

    
87 0 87 90 

Pe lângă Centrele de 

sănătate 

 
Slobozia 

    
60 0 60 60 

 

 
Bălţii Noi 

    
10 0 10 10 

Pe lângă Centrele de 

sănătate 

 
Molodovo 

    
5 0 5 5 

 

9 

Azil pentru bătrîni,  

invalizi, veterani de 

război, a muncii 

locuri /1000 

oam. de la 

60 ani 

5,5 10% - 926 505 421 420 
Reconstrucţia cu 

sporirea capacităţii 

10 

Case locative 

speciale şi grupuri 

de apartamente 

pentru veteranii de 

război, muncii şi 

bătrâni singuratici 

locuri /1000 

oam. de la 

60 ani 

11,7 - - 1790 0 1790 1790 Locuinţe sociale 

11 

Case speciale și 

apartamente pentru 

persoanele cu 

handicap de pe 

scaunele cu rotile și 

familiile acestora 

oam. 0,5 - - 77 0 77 77 Locuinţe sociale 
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12 

Teritoriul pentru 

terenuri sportive, 

total 

ha 0,7 - - 114 27 87,0 77  

 
inclusiv 

         

 orăşeneşti ha 0,45 10% - 75,7 8,5 67,2 67 
În zona complexului 

sportiv 

 

în zonele 

rezidenţiale 
ha 0,25 - - 38,3 18,5 10,1 10,1 

Insuficienţa capacit. 

va fi compensată din 

contul ob-lor de orăş 

 
inclusiv: 

        
 

 
Centru 

    
18,8 9,1 - - 

Insuficienţa capacit. 

va fi compensată din 

contul obiectelor 

orăşeneşti 

 
Pământeni 

    
6,3 2,1 4,2 4,2 

 
Dacia 

    
7,1 3,5 3,6 3,6 

 
Slobozia 

    
4,9 2,7 2,2 2,2 

 
Bălţii Noi 

    
0,8 0,8 0,0 0 

 
Molodovo 

    
0,4 0,3 0,1 0,1 

13 
Săli sportive, total, 

din care 

m2  supr. 

podelei 
60 2 2 10911 7186 3852 3900  

 orăşeneşti  30 2 2 6248 2376 3872 3900 
În zona complexului 

sportiv orăşenesc 

 
în zonele 

rezidenţiale 
 30 - - 4590 4810 -220 - 

Ţinând cont de sălile 

sportive din 

instituţiile de educaţie 

 
inclusiv 

         

 
Centru 

    
2258 1900 358 - 

Insuficienţa capacit. 

va fi compensată din 

contul ob-lor de oraş 

 
Pământeni 

    
756 950 -194 - 

 
Dacia 

    
846 1100 -254 - 

 
Slobozia 

    
582 700 -118 - 

 
Bălţii Noi 

    
99 160 -61 - 

 
Molodovo 

    
49 0 49 - 
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14 

Sala sportivă 

universală 

spectaculoasă 

locuri 7 0,1 0,1 1130 0 1130 1200 
 

15 

Bazine de înnot, 

deschise şi închise, 

total 

m2  oglinda 

apei 
20 1 1 3719 1625 2094 2200  

 orăşeneşti  11 1 1 2567 375 2192 2200 
În zona complexului 

sportiv 

 

în zonele 

rezidenţiale  
9 - - 1377 1250 128 - 

 

 
inclusiv 

         

 
Centru 

    
677 0 677 - 

Insuficienţa capacit. 

va fi compensată din 

contul ob-lor de orăş 

şi ob-lor amplasate în 

alte raioane 

 
Pământeni 

    
227 1250 -1023 - 

 
Dacia 

    
254 0 254 - 

 
Slobozia 

    
175 0 175 - 

 
Bălţii Noi 

    
30 0 30 - 

 
Molodovo 

    
15 0 15 - 

16 

Baze de odihnă ale 

întreprinderilor şi 

organizaţiilor, 

tabere pentru 

tineret 

locuri 8 - - 1264 0 1264 1260 
În zona orăşenească 

de agrement 

17 Tabere extraşcolare locuri 2 - - 316 150 166 170 

Reconstrucţia taberei 

de copii cu sporirea 

capacităţii 

18 Motel locuri 3 - 0,2 640 0 640 640 
 

19 Кemping locuri 2 - 0,1 399 0 399 400 
 

20 
Centru cultural-

distractiv 
locuri 35(14)* 0,2 - 5647 1643 4004 4000 

Amplasarea în 

centrele publice din 

cartierele locative 

 
inclusiv 
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Centru 

    
4550 1377 3173 3000  

 
Pământeni 

    
353 166 187 190  

 
Dacia 

    
404 0 404 400 

 

 
Slobozia 

    
272 0 272 270 

 

 
Bălţii Noi 

    
46 0 46 50 

 

 
Molodovo 

    
23 100 -77 0 

 

21 
Cinematografe, 

total 
locuri 20 0,2 - 3277 1200 2077 2070 

 

 
inclusiv, în zonele 

rezidenţiale 
         

 
Centru 

    
1551 1200 351 360 

Insuficienţa capacit. 

se va compensa din 

contul obiectelor 

amplasate în alte zone 

rezidenţiale 

 
Pământeni 

    
580 0 580 580 

 
Dacia 

    
660 0 660 660 

 
Slobozia 

    
388 0 388 400 

 
Bălţii Noi 

    
66 0 66 70 

 
Molodovo 

    
32 0 32 0 

22 Teatre locuri 5 - 0,1 873 600 273 300 
 

23 Circ locuri 4 - 0,1 715 0 715 700 
 

24 Biblioteci, total 
mii vol. 

4 0,5 - 902,7 642,6 260,1 280 
 

 
inclusiv        

 

 
biblioteca orăşe-

nească centrală 
 4,1 0,5 - 601,8 419 182,8 180 

Reconstrucţia cu 

sporirea capacităţii 

 

inclusiv, în zonele 

rezidenţiale          

 
Pământeni 

 
4 - - 100,8 141,9 -41,1 0 Insuficienţa capacit. 

se va compensa din 

contul obiectelor 

amplasate în alte zone 

rezidenţiale 

 
Dacia 

 
4 - - 112,8 36,9 75,9 60 

 
Slobozia 

 
4 - - 77,6 44,8 32,8 25 

 
Bălţii Noi 

 
4 - - 13,2 0 13,2 10 

 
Molodovo 

 
4 - - 6,48 0 6,48 5 
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25 

Sala de 

divertisment 

universală și sport, 

inclusiv, cu gheaţă 

artificială 

locuri 6 - 0,1 1031 - 1003 1000  

26 Sală de dans, total locuri 6 - - 918 - 918 920 

Se prevede în centrele 

publice din zonele 

rezidenţiale 

 
inclusiv, în zonele 

rezidenţiale 
         

 
Centru 

    
452 - 452 460 

 

 
Pământeni 

    
151 - 151 150 

 

 
Dacia 

    
169 - 169 170 

 

 
Slobozia 

    
116 - 116 120 

 

 
Bălţii Noi 

    
20 - 20 20 

 

 
Molodovo 

    
10 - 10 - 

 

27 Magazine, total 
m 2 supr. 

com., 
280 5 3 47940 40878 7062 7100  

28 
Magazine, culinarii, 

total 

m 2 supr. 

com., 
6 - - 948 240 708 710 

Suplimentar în 

magazinele produse  

alimentare 

29 
Complexe de piaţă, 

total 

m 2 supr. 

com., 
40 1,1 - 6965 4569 2397 2400  

 
inclusiv, în zonele 

rezidenţiale 
         

 
Centru 

    
3427 1914 1513 1510 

Insuficienţa capacit. 

se va compensa din 

contul obiectelor 

amplasate în zona 

centrală şi cele  

rezidenţiale 

 
Pământeni 

    
1147 870 277 280 

 
Dacia 

    
1284 990 294 300 

 
Slobozia 

    
883 570 313 310 

 
Bălţii Noi 

    
151 168 -17 0 

 
Molodovo 

    
74 57 17 0 
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30 

Întreprinderi ale 

alimentaţiei 

publice, total 

locuri 40 0,5 0,5 6734 5400 1334 1350  

31 
Întreprinderi de 

deservire socială 

locuri de 

muncă 
9 1 1 2251 1800 451 450  

32 Spălătorii 
kg albituri 

/schimb 
110 40 - 17030 5000 12030 12000 

Amplasarea în zona 

comunală 

33 
Curăţătorii cu 

autodeservire 

kg 

haine/schimb    
632 0 632 640 

 

 
Total 

         

 

înclusiv, în zonele 

rezidenţiale          

 
Centru 

    
311 0 311 310 

Amplasate în centrele 

de deservire 

 
Pământeni 

    
104 0 104 105  

 
Dacia 

    
117 0 117 120  

 
Slobozia 

    
80 0 80 80 

 

 
Bălţii Noi 

    
14 0 14 15 

 

 
Molodovo 

    
7 0 7 10 

 

34 
Fabrici de curățare 

uscată 

kg 

haine/schimb 
7,4 1 - 1751 500 1251 1300 

Amplasarea în zona 

comunală 

35 Băi publice, total locuri 5 - - 790 500 290 800 
 

 
inclusiv, în zonele 

rezidenţiale 
         

          

 
Centru 

    
389 0 389 390 

 

 
Pământeni 

    
130 0 130 130 

 

 
Dacia 

    
146 0 146 150 

 

 
Slobozia 

    
100 0 100 100 

 

 
Bălţii Noi 

    
17 0 17 20 
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Molodovo 

    
8 0 8 10 

 

36 Depou de pompieri 
camion de 

pimpieri 

1 /7000  

oam. 
- - 23 17 6 6 

Reconstrucţia cu 

sporirea capacităţii 

37 Hoteluri locuri 6 0,3 0,2 1172 830 342 350 
 

38 

Puncte de colectare 

a materiei 

secundare 

obiecte 

1/20 

mii 

oam. 

- - 8 3 5 5  

 
inclusiv, în zonele 

rezidenţiale 
         

 
Centru 

    
3 1 2 2 

 

 
Pământeni 

    
1 1 0 0 

 

 
Dacia 

    
2 1 1 1 

 

 
Slobozia 

    
1 0 1 1 

 

 
Bălţii Noi 

    
1 0 1 1 

 

 
Molodovo 

    
0 0 0 0 

 
39 Cimitire ha 0,24 - - 38 - 38 38  
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7.  PROTEJAREA PATRIMONIULUI ISTORICO-CULTURAL 

Monumentele – sunt obiecte cu valoare istorică, artistică sau ştiinţifică, care reprezintă 

mărturii ale evoluţiei civilizaţiilor de pe teritoriul republicii, precum şi ale dezvoltării 

spirituale, politice, economice şi sociale a populaţie şi sunt înscrise în Registrul 

monumentelor ocrotite de stat.  

Toate monumentele situate pe teritoriul Republicii Moldova fac parte din patrimoniul ei 

cultural şi natural şi se află sub protecţia statului. 

Monumente care fac parte din patrimoniul cultural sunt considerate: 

- operele de arhitectură, sculptură sau pictură monumentală, elementele sau structurile 

cu caracter arheologic, inscripţii, grote şi grupuri de elemente care au valoare naţională sau 

internaţională din punct de vedere istoric, artistic sau ştiinţific; 

- ansamblurile: grupuri de construcţii izolate sau grupate, inclusiv zone construite, care, 

datorită arhitecturii, unităţii şi integrităţii lor în peisaj, au valoare naţională sau 

internaţională din punct de vedere istoric, artistic sau ştiinţific; 

- siturile: lucrări ale omului sau opere rezultate din conjugarea acţiunilor omului, 

precum şi zonele incluzând  terenurile arheologice care au valoare naţională sau 

internaţională din punct de vedere istoric, estetic, etnografic sau antropologic. 

Monumente care fac parte din patrimoniul natural sunt considerate: 

- formaţiunile fizice şi biologice care au valoare naţională sau internaţională din punct 

de vedere estetic sau ştiinţific; 

- formaţiunile geologice şi fiziografice şi zonele constituind habitatul speciilor animale 

şi vegetale ameninţate de dispariţie, care au valoare naţională sau internaţională din punct 

de vedere ştiinţific sau al conservării; 

- siturile naturale sau zonele naturale care au valoare naţională sau internaţională din 

punct de vedere ştiinţific, al conservării sau al frumuseţii naturale.  

Patrimoniul arheologic este elementul esenţial care defineşte vechimea şi originalitatea 

culturii, a istoriei şi a tradiţiilor fiecărui popor, stat sau a unui spaţiu cultural în raport cu 

alte popoare, state sau spaţii etnoculturale. Fiecare popor are obligaţia de a-şi păstra 

bunurile culturale şi de a le valorifica în beneficiul întregii umanităţi. 

Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova – componentă de bază a patrimoniului 

cultural naţional, supus unor grave ameninţări de degradare, atât ca urmare a intensificării 

procesului de realizare a proiectelor majore de amenajare complexă, de noi construcţii şi 

de exploatare a terenurilor, cât şi din cauza riscurilor naturale, săpăturilor clandestine sau 

insuficienţei de informare a publicului – necesită a fi protejat, integrînd organic politica de 

protejare a patrimoniului arheologic în politicile culturale, educaţionale, de mediu, de 

dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, de administrare a terenurilor agricole, 

a solurilor şi a pădurilor. 

Una din direcţiile prioritare ale activităţii urbanistice este axată pe valorificarea maximă 

a patrimoniului republicii, ca fiind unul din factorii de bază în formarea conştiinţei 

naţionale a populaţiei, educarea tinerei generaţii şi are un rol important în dezvoltarea 

continuă a turismului ca sector al economiei naţionale.  

Evidenţa patrimoniului istorico-cultural impune un şir de restricţii asupra activităţilor 

urbanistice, legate de prezenţa zonelor cu regim de ocrotire, pe de o parte, pe de altă parte 

– dă un impuls puternic pentru continuitate în dezvoltarea armonioasă a mediului urban şi 

zonelor valoroase landşafto-recreative. 
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7.1   Clasificarea monumentelor 

Monumente sunt obiecte sau ansambluri de obiecte cu valoare istorică, artistică sau 

ştiinţifică, care reprezintă mărturii ale evoluţiei civilizaţiilor de pe teritoriul republicii, 

precum şi ale dezvoltării spirituale, politice, economice şi sociale, şi care sunt înscrise în 

Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.  

Monumente de for public – bunuri imobile: lucrări de artă plastică monumentală 

(compoziţii spaţial-volumetrice, monumente, busturi, plăci cu relief sculptural), troiţe, 

cruci, construcţii sau amenajări neutilitare, avînd caracter decorativ, comemorativ sau 

religios, amplasate în spaţii publice, în zone de protecţie, pe terenuri aflate în domeniul 

public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, excluzîndu-se cele amplasate în 

cimitire şi cele amplasate pe terenurile persoanelor fizice şi juridice ce nu pot fi văzute sau 

vizitate liber; 

Situri arheologice – ansamblu de bunuri materiale, apărute ca rezultat al activităţii 

umane din trecut, păstrate în condiţii naturale la suprateran, subteran sau subacvatic, sub 

formă de situri arheologice (aşezări, necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, 

construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.) sau bunuri mobile (obiecte sau 

fragmente ale acestora), care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită aplicarea 

metodelor arheologice; 

Opere comemorative de război – mormintele şi operele comemorative de război sunt 

considerate aşezăminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic stabilit de lege.  

Lista completă a monumentelor protejate din mun.Bălţi, clasificarea şi amplasarea lor în 

aspect teritorial este reflectată în "Registru monumentelor ocrotite de stat". 

 

7.2   Categoria monumentelor 

În scopul evidenţei şi protecţiei monumentelor sub formă de bunuri imobile, ele se 

divizează în monumente cu valoare naţională şi locală.  

La monumentele de istorie şi cultură cu valoare naţională se referă monumentele de 

istorie, arheologie, arhitectură şi urbanism, de artă, ansamblurile şi complexele lor, care au 

importanţă ştiinţifică şi culturală în dezvoltarea civilizaţiei, culturii spirituale şi materiale a 

popoarelor continentului European.  

Datorită stării nesatisfăcătoare a unor monumente, valorificării şi protecţiei lor, apare 

necesitatea creării reţelei raionale de patrimoniu istoric, având la bază experienţa ţărilor 

europene. Pentru aceasta este raţional de a continua lucrările de cercetare şi restaurare ale 

monumentelor, precum de a actualiza Registrul monumentelor în conformitate cu 

exigentele în vigoare.  

Monumentele şi baza materială a acestora amplasate în intravilanul localităţii, necesită 

renovare, restaurare şi delimitare a zonei de protecţie în corespundere cu planurile de 

amenajare a teritoriului şi planul urbanistic general al localităţii.  

În proiectele de sistematizare a localităţilor este oportun de a delimita zonele de ocrotire 

a monumentelor, zonele de reglementare a construcţiilor şi zonele ariilor naturală în 

conformitate cu documentele normative în vigoare.  

Organizarea protecţiei complexe a monumentelor are ca scop consolidarea funcţiilor de 

protecţie a muzeelor, monitorizarea problemelor ce ţin de punerea în valoare, studierea şi 

ocrotirea monumentelor.  
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7.3   Sistemul zonelor de protecţie 

Sistemul zonelor de protecţie este predestinat diverselor categorii de monumente în 

dependenţă de importanţa, amplasarea şi utilizarea lor la nivelul contemporan.  

Teritoriul istoric format al oraşului contemporan poate fi privit ca un mediu arhitectural 

integru şi în acelaşi timp în dezvoltare continuă, unde se ciocnesc şi vin în anumite 

contradicţii condiţiile de existenţă a vechiului şi noului.  

Paralele cu sporirea culturii urbanistice, o atenţie deosebită se acordă conservării 

patrimoniului naţional, care se axează pe conceperea importanţei primordiale a lor pentru 

societatea contemporană, pentru dezvoltarea specificului culturii naţionale.  

Reţeaua zonelor de protecţie constă în stabilirea zonei de ocrotire a monumentelor, zona 

de reglementare a construcţiilor, zonele de protecţie a landşaftelor naturală, zona de 

protecţie a învelişului vegetal şi a rezervaţiilor.  

Aceste zone formează un sistem coordonat reciproc şi se deosebesc prin regimul de 

utilizare. În limitele acestor zone se interzice executarea lucrărilor agricole, de construcţie 

şi alte tipuri de lucrări, precum şi orice activitate economică fără a dispune de autorizaţie 

eliberată de autorităţile republicane de ocrotire a monumentelor naturală şi construite. 

 

Zona de protecţie a monumentelor 

Zona de protecţie – teritoriul aferent teritoriului monumentului, care este preconizat 

pentru asigurarea protecţiei monumentului şi a mediului din apropierea lui, utilizarea 

raţională a monumentului şi percepţia vizuală a lui.  

Hotarele zonelor de protecţie a monumentelor, care nu influenţează negativ asupra 

mediului înconjurător pot fi combinate cu hotarele teritoriului monumentului, ca exemplu, 

cu hotarele istorice ale moşiilor cu conace boiereşti. Regimul de exploatare a zonelor de 

protecţie prevede: 

- iniţierea lucrărilor ce ţin de reânnoirea  elementelor de sistematizare istorică a 

construcţiilor, restaurare cu conservare, reânnoirea edificiilor şi instalaţiilor cu 

valoare istorică;  

- salubrizarea şi iluminarea nocturnă, montarea standelor şi vitrinelor ce ţin de 

tematica monumentelor şi nu încalcă caracterul landşaftului şi condiţiile, imaginea 

monumentului.  

Zona de reglementare a construcţiilor – teritoriului, necesar pentru conservarea sau 

reânnoirea sistemului de sistematizare format de-a lungul istoriei, caracterul arhitectural 

sau natural al teritoriului din jurul monumentului, valoarea lui ca obiect, care formează 

aspectul urbanistic al localităţii şi asigură armonia dintre construcţiile noi şi cele care s-au 

construit de-a lungul istoriei.  

Principalele condiţii de reconstrucţie în hotarele zonelor de reglementare a construcţiilor 

se stabilesc reieşind din următoare cerinţele: 

- păstrarea construcţiilor cu valoare istorică sau fragmentele ei păstrate până în 

prezent, elementele de landşaft, consolidarea şi restabilirea importanţei 

monumentelor în organizarea arhitectural spaţială a localităţilor, desfiinţarea sau 

reamplasarea construcţiilor care împiedică valoarea monumentelor. 

- zonă de protecţie a siturilor arheologice reprezintă spaţiu cu regim special de 

protecţie, stabilit perimetral în preajma sitului arheologic pe o lăţime de la 50 la 200 

m, în funcţie de tipul şi importanţa obiectivului. 
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Zona de protecţie pentru landşafte 

Păstrarea ansamblului tradiţional format din construcţii şi natură este una din sarcinile 

de bază a reconstrucţiei locurilor istorice. În acest scop este oportun de a stabili zonele de 

protecţie a landşaftelor. 

Condiţiile de protecţie a landşaftelor nu se extind asupra teritoriilor, care nu fac parte 

din zona de reglementare a construcţiilor şi nici în hotarele localităţilor. Aceste zone se 

delimitează pentru conservarea landşaftelor cu valoare unicală, care influenţează asupra 

percepţiei vizuale a complexului de monumente, amplasate în localitate sau mediul 

natural.  

Regimul de valorificare a teritoriilor zonei de protecţie a landşaftelor se stabileşte 

reieşind din: 

- conservarea reliefului şi lacurilor naturale; 

- restabilirea aspectului istoric al landşaftului şi legăturii cu mediul natural, 

desfiinţarea clădirilor, construcţiilor, plantaţiilor care deformează  landşaftul;  

- conservarea şi protecţia vegetaţiei;  

- delimitarea zonelor de restabilire naturală a pădurilor; 

- protecţia luncilor şi teritoriilor de litoral împotriva alunecărilor, eroziunii, 

consolidarea pantelor ravenelor, înnerbarea lor.  

Pe teritoriul landşaftelor protejate se admite activitatea economică (cositul ierbii, 

păşunatul, lucrări de cîmp şi cele de grădină) care în consecinţă nu accelerează distrugerea 

peisajului natural. În lista măsurilor de protecţie şi valorificare a teritoriului zonei de 

protecţie a landşaftelor trebuie să fie incluse şi acţiuni ce ţin de asigurarea condiţiilor 

ecologice favorabile pentru existenţa componentelor landşaftului natural.  

Unul din principalele tipuri de monumente arheologice este stratul cultural. Valoarea 

acestuia pentru ştiinţa istorică, care este o sursă de bază în cunoaşterea tradiţiilor populare 

şi modului de viaţă a poporului, culturii, perioadei de formare şi dezvoltare a localităţii, 

necesită crearea condiţiilor optime pentru investigaţii arheologice şi stabilirea zonelor de 

protecţie a lor.  

Zonele stratului natural se stabilesc şi se fixează pe toată perioada cercetărilor 

arheologice, apoi se nominalizează zona de protecţie pentru monumentele de arheologie 

descoperite şi ocrotite.  

 

Monumente ale naturii 

În legătură cu sporirea gradului de utilizare a resurselor naturale tot mai stringentă 

devine necesitatea conservării obiectelor naturii şi a complexelor naturale separate, care 

reprezintă segmente caracteristice, unice sau locuri pitoreşti ale localităţii valoroase din 

punct de vedere ştiinţific, istorico-cultural, economic, estetic şi recreativ.  

Fondul ariilor naturale este constituit din următoarele categorii de obiecte şi complexe 

naturale:  

- evidenţiate în corespundere cu clasificarea Uniunii internaţionale a protecţiei 

naturii: rezervaţii, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, 

rezervaţii landşaftologice, rezervaţii de resurse, teritorii multifuncţionale, rezervaţii 

a biosferei;  

- arii care nu sunt incluse în clasificarea Uniunii internaţionale a protecţiei: grădini 

botanice, grădini dendrologice, monumente de arhitectură peisageră, grădini 

zoologice.  
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Protecţia complexelor şi obiectelor naturale poate fi eficientă numai cu condiţia 

introducerii şi respectării anumitor regimuri de protecţie, care se stabilesc individual 

ţinând cont de condiţiile specifice, starea, precum şi de scopul şi sarcinile stabilite pentru 

fiecare caz în parte.  

Pe teritoriul complexelor naturale protejate de stat în raza de 100 m se interzice:  

- pe sectoarele landşaftelor naturale, monumentelor geologice, geomorfologice şi 

paleontologice – extragerea pietrei, prundişului, nisipului, argilei şi altor zăcăminte, 

distrugerea peşterilor şi grotelor, construcţia edificiilor locative, industriale, 

economice, etc., trasarea liniilor cu transmisie electrică şi altor comunicaţii, 

păşunatul, colectarea seminţelor, ciupercilor, pomuşoarelor, plantelor medicinale; 

- pe teritoriul monumentelor hidrologice - poluarea izvoarelor cu deşeuri, spălarea 

maşinilor, construcţia bazinelor pentru adăpatul vitelor, accesul mijloacelor de 

transport pe teritoriul monumentelor;  

- în sectoarele cu păduri foarte preţioase, vegetaţie de stepă şi alte tipuri de vegetaţie 

– tăiatul lemnului, aratul, cositul ierbii, păşunatul, colectarea seminţelor, ciupercilor, 

pomuşoarelor, materialelor pentru ierbare, flori ale plantelor medicinale, vânatul 

animalelor, distrugerea cuiburilor şi vizuinilor.  

În parcuri, alee, perdelele forestiere de protecţie, pe sectoarele cu arbori seculari şi 

arbori unicali, cu specii rare ale florei şi faunei se interzice reconstrucţia şi amenajarea în 

lipsa proiectelor avizate; tăierea copacilor, păşunatul, vânatul animalelor, colectarea 

florilor, materialelor pentru ierbare şi plantelor medicinale, trasarea drumurilor, 

organizarea picnicurilor, aprinderea rugurilor.  

Principalele măsuri de restabilire şi dezvoltare a mediului natural se concentrează pe: 

- extinderea fondului ariilor naturale în scopul conservării ecosistemelor vulnerabile 

la schimbările climei (pădurile zonei de nord, stepelor în zona de tampon);  

- concretizarea regimurilor de protecţie a teritoriului rezervaţiilor (ecosistemelor, 

elementelor florei şi faunei) şi metodelor de gestionare a zonelor de tampon, ţinând 

cont de direcţia schimbării climei, zonarea flexibilă a hotarelor rezervaţiilor, 

suprapunerea hărţilor generale a vulnerabilităţii tipurilor şi ecosistemelor cu hotarele 

geografice ale rezervaţiilor şi teritoriilor protejate, în scopul evaluării posibilităţilor 

rezervaţiilor privitor la protecţia organismelor aflate în pericol;  

- regenerarea tipurilor critice în ecosistemele naturale, crearea rezervei biosferice, 

inclusiv a colecţiilor vii de specii rare şi vulnerabile;  

- crearea sau restabilirea între fragmentele şi blocurile de habitate a "coridoarelor de 

migrare" pentru sporirea legăturilor funcţionale între ele şi posibilitatea emigrării 

tipurilor dintr-un mediu biologic în altul;  

- elaborarea metodelor de combatere integrală a dăunătorilor, bolilor şi incendiilor; 

- precizarea regimului de protecţie a teritoriului rezervaţiilor (ecosistemelor, 

elementelor florei) şi metodelor mai eficiente de gestionare a zonelor de tampon;  

- realizarea lucrărilor de restabilire a pădurilor şi plantarea culturilor noi;  

- crearea centrelor noi de conservare a biodiversităţii; protecţia speciilor rare pe 

teritoriul rezervaţiilor prin implementarea măsurilor orientate spre optimizarea 

mediului ecologic. 
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7.4   Principiile de stabilire a zonelor de protecţie 

Principalele informaţii pentru stabilirea zonelor de ocrotire a monumentelor de istorie şi 

cultură servesc planurile de reper topografo - urbanistice, care sunt rezultatul 

investigaţiilor istorico-arhitecturale ale oraşului sau localităţii. Transpunerea 

monumentelor de arhitectură, artă, istorie, arheologie, monumentelor de arhitectură 

peisajeră, sectoarele mediului istoric al oraşului pe planul de reper contribuie la punerea în 

valoare a unităţilor de patrimoniu.  

Pentru fiecare monument (ansamblu) zona de protecţie necesită mod de abordare 

individual, care depinde de legăturile existente între arhitectură, artă şi locul 

monumentului în reţeaua ansamblului construit.  

La elaborarea documentaţiei de urbanism, proiectelor de organizare şi dezvoltare a 

sectoarelor economiei naţionale a se ţine cont de amplasarea obiectelor sau complexelor 

din fondul teritoriilor protejate. 

  

Monumente de istorie şi cultură 

Unul din factorii de bază, care influenţează gradul spiritual de percepere a construcţiilor 

cu valoare istorico-arhitecturală (monumentele) este legătura reciprocă între mediul 

construit şi landşaftul natural. Evaluarea legăturilor compoziţionale ale monumentelor de 

arhitectură cu mediul înconjurător este principalul compartiment în investigaţiile şi studiile 

preliminare.  

Cerinţele de bază, referitoare la stabilirea suprafeţei şi configuraţiei teritoriului ariilor 

naturale, constă în:  

- asigurarea bunei vizibilităţi a monumentelor în limitele sectorului şi a căilor de 

acces către el;   

- considerarea hotarelor de vizibilitate din direcţiile principale către compoziţia 

iniţială;  

- includerea în zona de protecţie a construcţiilor, care formează fondalul în scară 

istorică a monumentelor de arhitectură;  

- aplicarea exigenţelor moderne de utilizare a monumentului ţinând cont de căile de 

acces pentru pietoni, circulaţia locală şi amenajarea parcărilor pentru transport, 

locurile de reper pentru grupurile de turişti, amplasarea terenurilor pentru 

fotografiere. 

Hotarele zonelor de reglementare a construcţiilor se stabilesc reieşind din condiţiile 

concrete de combinare a monumentelor cu construcţiile noi, care exclud posibilitatea 

impactului negativ a construcţiilor noi asupra structurii istorice de sistematizare.  

Hotarele zonelor de ocrotire a landşaftelor se stabilesc în dependenţă de relieful 

localităţii, hotarele naturale, caracterul monumentului ocrotit şi condiţiile de vizualizare a 

acestora, precum şi de gradul de urbanizare a teritoriului adiacent obiectului protejat.  

Până la elaborarea studiilor de fundamentare a zonelor protejate, conform p. 3 

(Capitolul IV) al Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite aprobat 

prin HG nr. 1009 din 05.10.2000, raza de protecţie a monumentelor în localităţi urbane 

este de 100 m, în localităţile rurale 200 m şi în afara localităţilor 500 m, începând de la 

limita exterioară a terenului aferent monumentului.  

Zona de protecţie a monumentelor arheologice se stabileşte în dependenţă de suprafaţa 

teritoriului ocupată de monument, importanţa monumentului, configuraţia hotarelor 

localităţii pe teritoriul reconstruit, tipul monumentului.  
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Lăţimea zonei de protecţie:  

- pentru monumentele, hotarele cărora nu sunt stabilite cu precizie – 50 m;  

- pentru localităţi şi tumuli care se urmăresc – 25 m;  

- pentru movile şi valuri – 10 m; 

- pentru movile şi necropole – 50 m; 

- pentru intrări în grote (paliolit) – 300 м.  

 

 

Monumente ale naturii 

Organizarea zonelor de protecţie a teritoriilor naturale şi ale rezervaţiilor prevede 

ocrotirea teritoriilor nominalizate de influenţa antropică negativă, menţinerea calităţii 

înalte a mediului natural, conservarea biosferei, genofondului etc.  

Suprafaţa minimă a zonei de protecţie (zonele – tampon) constituie 100 m în jurul 

monumentului naturii. Criteriul de stabilire a suprafeţei maxime pentru zona de protecţie a 

monumentelor naturii este axat pe raza nivelului de poluare a mediului înconjurător de 

întreprinderile de producere, transport şi comunicaţii tehnico-edilitare. Conform 

normativelor în vigoare distanţa de la monumentele de istorie şi cultură până la hotarul 

întreprinderilor de producere, comunicaţiile de transport şi edilitare, trebuie aplicată în 

modul:  

- de la obiectele industriale cu diverse grad de nocivitate şi comunicaţiile de transport 

– 50-100 m; 

- de la reţelele magistrale de apeduct, canalizare şi alimentare cu căldură – 15 m; 

alte reţele tehnico-edilitare subterane – 5m. 

 

7.5   Utilizarea actuală a monumentelor 

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;   

- limitarea utilizării monumentelor în scopul organizării locurilor de muncă cu 

caracter industrial, către 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. 

 

Conform Registrului monumentelor Republicii Moldova ocorotite de Stat pe teritoriul 

municipiului Bălți sunt înregistrate 43 monumente, toate sunt de valoare națională. 
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Totodată se evidențiază 4 genuri de monumente: arheologice (7 monum.), istorice (10 

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

De asemenea, în oraș există o mulțime de diverse tipuri de monumente cărora astăzi nu 

li se atribuie statutul de monument protejat de stat. Întrucât aceste obiecte reprezintă, de 

asemenea, valoare arheologică, istorică, arhitecturală și culturală, de Primăria mun. Bălți a 

fost întocmită o listă de monumente propuse pentru a fi incluse în Registrul monumentelor 

Republicii Moldova ocorotite de Stat. 

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 

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.  
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Tabelul 7.5.1 

Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de Stat din Municipiul Bălţi  

actualizat - anul 2018 

 

Nr. 

d/r 
Localitatea administrativă Tip 

Grono-

logie 
Gen 

Cate- 

gorie 

Notă 

(caracterizarea obiectivului, inclusiv stabilite în urma 

inventarierii din a. 2017-2018) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bălţii Noi  Aşezare  eneolitic Arheol. N Monument arheologic, eneolit.  

2 Bălţi I  Aşezare eneolitic Arheol. N Monument arheologic, eneolit. 

3 Bălţi  III  Aşezare sec. II-IV Arheol. N Monument arheologic, sec. II-IV. 

4 Bălţi  IV Aşezare sec. II-IV Arheol. N Monument arheologic, sec. II-IV. 

5 Bălţi  V  Aşezare sec. II-IV Arheol. N Monument arheologic, sec. II-IV. 

6 Bălţi I  Aşezarea şi necropolă  sec. II-IV Arheol. N 
Localizare: Este localizat în partea de sud-est a oraşului, str. 

G.Enescu, 2/B intersecţie cu str. A.Vlăhuţă (ca reper – pilonii 

de electricitate nr. 25 şi 34). 

7 Bălţi 

Biserica "Adormirea Maicii 

Domnului". Cimitirul nou, 

cartierul Slobozia 

anii 30 

sec. XX 

Ist. 

Arhit. 
N 

Anul edificării 1888 (date preluate/verificate de la preotul 

bisericii Aristarh Mihăilescu, pagina oficială a Eparhiei de 

Bălţi şi Făleşti). În Registrul monumentelor RM ocrotite de 

stat a fost înregistrată greşit cu denumirea bisericii 

"Adormirea Maicii Domnului", cât şi anul edificării – Anii 

30 sec. XX. 

8 Bălţi, bd. Ştefan cel Mare nr. 78 
Biserica "Sf. Apostoli Petru şi 

Pavel"  

1915-

1929 
Arhit. N 

Datare 1915-1929. Arhitect – Adrian Gabrielescu. Temelia 

bisericii de lângă închisoarea din Bălţi a fost pusă în 1915, 

dar primul război mondial şi celelalte evenimente au 

împiedicat construcţia lăcaşului. Din iniţiativa Î P Episcop 

Visarion Puiu în 1923 congresul eparhial hotărăşte de a 

finaliza construcţia. Planurile bisericii au fost refăcute de 

către arhitectul  A.Gabrielescu. Este sfinţită la 30 iunie 1929. 

9 Bălţi, str. A.Şciusev 

Biserica "Sf. Arhangheli Mihail 

şi Gavril" (a ortodocşilor de rit 

vechi rus) 

 Arhit. N  

10 Bălţi, str. Kiev Biserica "Sf. Arhanghel Mihail"  1884 Arhit. N  
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1 2 3 4 5 6 7 

11 Bălţi, str. Komarov nr.8 
Biserica "Sf. Gheorghe 

Iluministul Armeniei"  
1916 Arhit. N 

Construită în prima jumătate a sec. XX. Arhitect – A. 

Krasnoselischi. Lăcaşul armenilor friforieni a fost construit 

sub influenţa stilului gotic. E construită din cărămidă şi 

tencuită. Pe tencuială s-a aplicat piatră spartă. Acoperişul e 

din olane roşii. Înălţimea clopotniţei – 16,5 m.  

12 Bălţi, Calea Ieşilor nr.19c 
Biserica "Sf. Cuvioasa 

Paraschiva"  

1924-

1934 
Arhit. N 

În 1924 este pusă piatra de temelie. Lucrările au început în 

anul 1927. Arhitecţi – Nae şi Robert Mihăilescu. Are 

geamuri înalte şi înguste. În afară de turla principală, ea mai 

are încă 4 turle mici, construite în spirală răsucită. asemeni 

catedralei lui Neagoe Basarab de la curtea de Argeş, opera 

meşterului Manole.  

13 Bălţi, str. A.Puşkin nr.17 Casă de locuit 1927 Arhit. N Monument de arhitectură. 

14 Bălţi, str. Păcii nr.28 Casa Hadji Marcarov sec. XIX Arhit. N 

Monument de arhitectură, datare – sec. XIX.  

Construită iniţial ca casă de locuit. Este cumpărată pentru a 

fi amplasată primăria oraşului. Arhitectei Etti-Rosa Spirer i 

se încredinţează refacerea interiorului casei Macarov pentru 

sediul Primăriei în 1933. Construită din cărămidă roşie cu 

ferestre arcuite, frontoane zimţate, cu un gard forjat clădirea 

devine o perlă arhitectorală pentru oraş.  

15 Bălţi, str. Hotinului nr.26 Casă de raport 1934 Arhit. N 
Casă de raport cu apartamente şi 2 etaje prezintă un manifest 

al arhitecturii moderne executată de către arhitecta Etti-Rosa 

Spirer în 1934.  

16 Bălţi, str. Kotovski nr.2 Casă de raport  1956 Arhit. N Monument de arhitectură, datare – a.1956. 

17 Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr.58 Casă de raport  
anii 30 

sec. XX 
Arhit. N 

La moment se află sediul Centrului Medicilor de 

Familie nr. 2  

18 Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr.79 Casă de raport  1930 Arhit. N 
Monument de arhitectură, datare – a. 1930. Proprietate 

privată. În incinta casei funcţionează diverse spaţii 

comerciale.  

19 Bălţi, str. Independenţei nr.55 

Catedrala episcopală 

―Sf.Împăraţi Constantin şi 

Elena‖ 

1924-

1935 
Arhit. N 

Cel mai mare lăcaş sfânt de la nordul Moldovei. La 28 

septembrie 1924 s-a pus piatra fundamentală. Lucrările au 

fost executate sub direcţia supraveghere a IP Episcopul 

Visarion Puiu. Arhitect – Adrian Gabrielescu. Ornamente – 

Franţ Rill. Pictura – D. Norocea. Catedrala are un pridvor 

încolonat la intrare, de-asupra intrării şi sub turla din faţă are 

un cerdac înconjurat de coloane artistic lucrate. Turla 
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principală are 46 m. De la poalele turlei principale se 

desfăşoară în lături, în formă de cascade mai multe bolţi, 

lipite succesiv de construcţia principală a clădirii. În interior 

încap 1000 persoane. La sfinţirea catedralei (2 iunie 1935= 

participă regele Carol II, prinţul moştenitor Mihai, înalţi 

oaspeţi de peste hotare. În faţa Catedralei se află un admiral 

baptisterin, cum există la Curtea de Argeş. În perioada 

postbelică Catedrala a fost închisă. În anii 1963-1991 a 

servit drept local Muzeului de Istorie. În 1991 biserica este 

retrocedată credincioşilor ortodocşi.  

20 Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr.30 Catedrala ―Sf.Nicolae‖ 
1795-

1804 
Arhit. N 

Arhitect Vaisman din Austria, pictura iniţială executată de 

către pictorul – Eustafie, stil baroco tardiv. Cel mai vechi 

edificiu din municipiu. Ctitorie a boierului Gheorghe 

Panaite. S-a construit iniţial pentru negustorii armeni ce 

urmau să se stabilească cu traiul la Bălţi, de aceea catedrala 

este în stil baroco tardiv, cum de obicei se făceau bisericile 

catolice. Clădirea nu are cupolă, e de formă dreptunghiulară 

cu o suprafaţă de 27x18 m şi înălţimea – 18,5 m. În 1804 

este sfinţită ca biserică ortodoxă. Clopotniţa edificată lângă 

biserică a fost demolată în 1965. În scopul revigorării 

complexului catedral în septembrie 1994-mai 1995 a fost 

reedificată clopotniţa la 25 m de locul iniţial. Autor V.Coadă.  

21 Bălţi, str. 31 August 1989 Cazarme militare  1905 Arhit. N 
Monument de arhitectură, 1906 (anul este scris pe 

faţada uneia dintre clădirile centrale). 

22 Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr.56 Clădirea fostei bănci 
încep.  

sec. XX 
Arhit. N 

Monument de arhitectură, datare – încep. sec. XX. 

Recent se află sediul Inspectoratului de poliţie Bălţi.  

23 Bălţi, str. Krasnaia nr.2 Clădirea fostului liceu evreesc 
încep  

sec. XX 
Arhit. N 

Monument de arhitectură, datare – înc. sec. XX. În 

prezent edificiul Muzeului de Istorie şi Etnografie. 

24 Bălţi  
Clădirea pavilionului de 

pasageri al gării Pămînteni 

anii 30 

sec. XX 

Ist. 

Arhit.  
N Monument de arhitectură. Datare – anii 30, sec. XX.  

25 Bălţi, str. Dostoevski nr.12 
Complexul de clădiri ale 

hotelului ―Basarabia‖ 
sec. XIX Arhit. N Monument de arhitectură, sec. XIX. 

26 Bălţi  
Fondul construit al străzii 

Schmidt 

anii 30 

sec. XX 
Arhit. N Monument de arhitectură. Datare – anii 30, sec. XX. 

27 Bălţi, cartierul Slobozia 
Complexul de clădiri ale staţiei 

de cale ferată  

sf., sec. 

XIX 
Arhit. N Monument de arhitectură. Datare sec. XIX. 
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1 2 3 4 5 6 7 

28 
Bălţi, str. Independenţei nr.36-

38 

Complexul de clădiri ale 

Universităţii Pedagogice 

―Alecu Russo‖, alcătuit din 

clădirile fostelor licee ―Ion 

Creangă‖ (teoretic de băieţi), 

―Domniţa Ileana‖ (teoretic de 

fete) şi industrial. Busturile 

monumentale ale lui B.Glavan 

şi A.Russo 

1934-

1938 

Ist. 

Arhit. 

Artă 

 

N 

Institutul Pedagogic a fost creat în 1953 pe baza Institutului 

Învăţătoresc (1945). În 1960 i se conferă numele lui Alecu 

Russo. Complexul istoric este format din blocurile de studii, 

biblioteca ştiinţifică, o curte cu un havuz şi un stejar secular, 

busturile lui A.Russo şi B.Glavan. Prezintă interes blocul 

administrativ construit în 1936 după proiectul arhitectei 

R.pirer pentru Liceul Teoretic pentru fete "Domniţa Ileana".  

Blocul de studii cu două etaje din str. A.Puşkin unde şi-a 

făcut studiile B.Glavan. Localul bibliotecii ştiinţifice care 

este cea mai mare bibliotecă dintre bibliotecile instituţiilor 

superioare din ţară. În noul bloc de studii se află facultăţile 

de drept, economie şi limbi moderne.  

29 Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr.60 
Edificiul pentru funcţii cultural-

sociale 

încep.  

sec. XX 

Ist. 

Arhit. 
N 

Localul a fost construit în stil modern. Modernul se observă 

în ornamentul de pe pereţi, în desenul grilajului forjat. 

Forma simplă a localului este modificată de către pridvor, 

care-i redă compoziţiei un colorit viu. Geamurile sunt de 

diferite forme şi mărimi. Din martie 1917 şi până în ianuarie 

1918 aici s-a aflat sovietul de deputaţi al muncitorilor şi 

ţăranilor, care a proclamat puterea sovietelor.  

30 
Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri 

nr.1 

Edificiul Teatrului Naţional 

„Vasile Alecsandri‖ cu 

compoziţia sculpturală „Teatru‖ 

pe faţadă 

1990 
Artă 

Arhit. 
N 

Arhitectul edificiului – Galperina Galina Adamovna.  

Conform actului de primire clădirea teatrului s-a dat în 

exploatare la 30 noiembrie 1990 şi a fost înregistrată în 

cartea de registru după nr. 274 din 30.09.1997.  Legenda 

spune că pe frontispicul Teatrului Naţional "V.Alecsandri" 

sculptorul Iurii Hvorovschi a înfăţişat trei actori – fondatori 

ai Naţionalului Bălţean.  

Compoziţia sculpturală "Teatru" pe faţada clădirii este un 

monument naţional de for public, conform Legii RM nr. 148 

din 20.07.2018 privind aprobarea Registrului naţional al 

monumentelor de for public.  

30A Bălţi, Piaţa Independenţei 
Monumentul lui Ştefan cel 

Mare şi Sfînt  
2004 Artă N 

Monument naţional de for public, conform Legii RM nr. 148 

din 20.07.2018 privind aprobarea Registrului naţional al 

monumentelor de for public.  

Inaugurat la 22 mai 2004 de Ziua oraşului. Monumentul este 

din bronz. Cu mâna dreaptă întinsă, iar cea stângă ţine 

scepetrul, pe cap purtând coroană – aşa este reprezentat 
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domnitorul. Postamentul este din piatră de Cosăuţi, pe care 

este gravat "Marele şi Sfântul Ştefan". Pe laterala postamen-

tului sunt gravate texte. Sculptor – Gheorghe Postovanu, 

arhitect – Vasile Eremciuc, turnat – SA "Tehnovin". 

31 Bălţi, str. Iu.Gagarin 

Monument la mormântul 

ostaşilor căzuţi (2) în 1944. 

Parcul eroilor.  

 Ist. N 

Monumentul este situat în Parcul pentru copii Andrieş. Sunt 

înhumaţi locotinent-coloneii armatei sovietice Kirin V. G. şi 

Pîşcalo V. I., care au căzut în luptele din aprilie-mai 1944 pe 

teritoriul Moldovei. Pe mormînte sunt instalate obeliscuri 

din beton cu inscripţii memoriale.  

32 Bălţi, str. Kiev 

Monument la mormîntul comun 

al ostaşilor feroviari căzuţi în 

1944 

 Ist. N 

Mormântul comun se află într-un scuar lângă staţia Bălţi-

Slobozia, unde sunt înmormântaţi 9 ostaşi feroviari, morţi la 

17 iunie 1944 în urma unui bombardament. În 1957 pe 

mormântul comun este instalată o stelă şi o placă pe care 

sunt gravate numele celor înmormântaţi.  

33 
Bălţi, str. Independenţei nr.36-

38 
Monument lui B.Glavan 1981 

Ist. 

Artă 
N 

Monument naţional de for public, conform Legii RM nr. 148 

din 20.07.2018 privind aprobarea Registrului naţional al 

monumentelor de for public. Anul 1981. Bust din marmură 

pe postament de beton, sculptor N. Gorenîşev.  

34 Bălţi str. A.Puşkin nr. 38  Monument lui Alecu Russo 1971 Artă N 

Monument naţional de for public, conform Legii RM nr. 148 

din 20.07.2018 privind aprobarea Registrului naţional al 

monumentelor de for public. Portretul sculptat a lui A.Russo 

cu o făclie în mână este executat din aramă forjată instalat pe 

un postament din granit negru. Autor – I. Cozlov.  

35 Bălţi 
Monument poetului Mihai 

Eminescu  
1990 Artă N 

Monument naţional de for public, conform Legii RM nr. 148 

din 20.07.2018 privind aprobarea Registrului naţional al 

monumentelor de for public. Bustul lui M. Eminescu instalat 

pe un postament se află în curtea liceului M.Eminescu. A 

fost pornită construcţia postamentului în anul 1970. 

Inaugurat în 1992. Sculptor – Valentin Grosu. 

36 Bălţi, autogara  Mozaic "Drumuri"  1972 Artă N  

37 Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr.1 Mozaic "Salutare"   Artă N 

Monument naţional de for public, conform Legii RM nr. 148 

din 20.07.2018 privind aprobarea Registrului naţional al 

monumentelor de for public. Mozaic "Salutare" este 

executată în 1972 din plăcuţe de ceramică pe relieful 

betonului. Paleta culorilor este foarte bogată. Imaginea 

plastică a elementelor compoziţiei (florile, lua, soarele) este 

executată într-o manieră simbolică. Suprafaţa planului pe 
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care este amplasat relieful este sferic. Relieful din mozaic 

formează o stelă acolo unde iese înainte peretele scării. 

Mozaicul se află pe peretele gării.  

38 Bălţi str. A.Puşkin Parc  1818 Arhit. N 

Parcul a fost fondat la mij. sec. XIX–lea în cinstea vizitei în 

oraş a împărătesei Maria Alexandrovna în anul 1856. Atunci, 

parcul aşa şi se numea – Parcul Reginei Maria. Pe timpurile 

sovietice, a fost redenumit, şi apoi în cele din urmă a primit 

denumirea actuală – Parcul "Andrieş".  

39 Bălţi Parcul central  
anii 50 

sec. XIX 

Ist. 

Arhit. 
N Monument de arhitectură, fondat în anii 50, sec. XX.  

40 Bălţi str. Visarion Puiu nr.7  
Reşedinţa Episcopală –

complexul de clădiri şi parcul 

1924-

1934 

Ist. 

Arhit. 
N 

Autori: Adrian Gabrielescu, Nae şi Robert Mihăilescu. 

Reşedinţa Episcopală este cel mai frumos decor al oraşului 

fiind înconjurat de parcuri, alei plantate, vii şi livezi. A fost 

edificat din iniţiativa Î. P. Episcop Visarion Puiu. La punerea 

pietrei de temelie participă principele de coroană Carol. 

Autorul proiectului iniţial este Adrian Gabrielescu, iar din 

1929 Nae şi Robert Mihăilescu au dirijat construcţia până la 

finiş. În ansamblul reşedinţei intră: Palatul episcopal, 

clădirea administrativ-gospodărească, porţile principale în 

formă de arc. Până în anii 90 aici au avut sediul Institutul de 

Cercetări Ştiinţifice "Selecţia". Astăzi reşedinţa episcopală 

serveşte menirii pentru ceea ce a fost construit.  

41 Bălţi Tumul 
epoca 

antică 
Arheol. N 

Localizare: este situat în partea de nord-vest a oraşului, o 

parte pe teritoriul gimnaziului nr. 15 (str. Al. Hâjdău, 6) şi o 

parte se află pe teritoriul privat str. Al. Hâjdău, 8. Pe centrul 

tumulului se află instalat un gard, trec reţele de telefonie.  

Conservat. Suprafaţa tumulului este înţelenită, poalele 

acestuia sunt afectate de lucrări de amenajare, partea de nord 

a tumulului a fost afectată de amenajarea drumului.  

Conform Repertoriului monumentelor arheologice din or. 

Bălţi, de Irina Melniciuc, tumulul era conservat şi a fost 

descoperit în anul 1987, înregistrat ca Tumul Bălţi 3. 

42 
Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri 

nr.4 

Vilă urbană (reconstruită în 

1932 pentru funcţii social-

culturale) 

sf. sec. 

XIX 

Ist. 

Arhit. 
N 

 Construită iniţial ca casă de locuit cu un singur nivel. În 

anul 1932 din date istorice a fost reconstruită în vila urbană 

cu menire de funcţionare ca obiect social-cultural. Este 

cumpărată de către autorităţile locale şi în 1934 sub 

supravegherea arhitectului R.Spirer este edificat al doilea 
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nivel, este schimbat planul clădirii. Pe parcursul anilor au 

mai survenit modificări în planul clădirii. Intrarea principală 

este accentuată prin 6 balcoane în stil ionic, pe care se 

sprijină balconul de la etajul doi. În perioada interbelică 

clădirea a servit drept local prefecturii judeţene, apoi în local 

a activat Palatul pionerilor.  

Astăzi funcţionează Oficiul stării civile Bălţi. 

 

 

Tabelul 7.5.2 

Lista monumentelor propuse de Primăria mun. Bălți spre încludere  

în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de Stat  
 

 

Nr. 

d/r 
Localitatea administrativă Tip 

Grono-

logie 
Gen 

Cate- 

gorie 

Notă 

(caracterizarea obiectivului, inclusiv stabilite în urma 

inventarierii din a. 2017-2018) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Bălţi, str. Independenței scuarul 

‖Meșterul Popular‖ 

Complexul "Aleea clasicilor" şi 

elementul arhitectural 

"Rotonda" – "Pe un picior de 

plai"  

sec. XX Artă L 

Monument de for public.  

Este constituit din 3 busturi ale clasicilor literaturii naţionale 

- Mihai Eminescu, Ion Creangă, Grigore Vieru.  

Complexul a fost inaugurat la 17 iulie, 2010. 

2 
Bălţi, str. Ştefan cel Mare și 

Sfînt, 52 
Casă de raport 

anii 30 

sec. XX 
Arhit. N  

3 Bălţi, Piaţa Independenţei 
Monumentul lui Ştefan cel 

Mare şi Sfînt  
2004 Artă N 

Monument naţional de for public, conform Legii RM nr. 148 

din 20.07.2018 privind aprobarea Registrului naţional al 

monumentelor de for public.  

Inaugurat la 22 mai 2004 de Ziua oraşului. Monumentul este 

din bronz. Cu mâna dreaptă întinsă, iar cea stângă ţine 

scepetrul, pe cap purtând coroană – aşa este reprezentat 

domnitorul. Postamentul este din piatră de Cosăuţi, pe care 

este gravat "Marele şi Sfântul Ştefan". Pe laterala 

postamentului sunt gravate texte. Sculptor – Gheorghe 

Postovanu, arhitect – Vasile Eremciuc, turnat – SA 

"Tehnovin". 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 
Bălţi, str. Ştefan cel Mare și 

Sfînt, 82 

Clădirea Institutului Nistrean de 

Economie şi Drept 
1934 Arhit. L Monument de arhitectură, datare – 1934. 

5 Bălţi, str. Decebal, 13  

Memorialul frăţesc al ostaşilor 

sovietici căzuţi în cel de-al 

doilea război mondial (1941-

1945) 

1945 
Ist. 

Artă 
L 

Monument de istorie, anii 50, sec. XX. Mormânt /operă 

comemorativă a evenimentelor de război. În monumentele 

comune şi individuale sunt înhumaţi – 830 ostaşi sovietici, 

care au căzut în lupte în perioada iulie 1941 – martie-august 

1944. În anii 50 pe mormântul frăţesc a fost instalat un 

monument ce reprezintă o sculptură simbolică a ostaşului 

sovietic. Pe mormintele celor 7 eroi ai URSS, 3 generali şi 2 

ofiţeri sunt instalate obeliscuri. Numele ostaşilor sunt 

gravate pe peretele memorial în formă de portic pe 6 

coloane. 

6 
Bălţi, str. Ştefan cel Mare și 

Sfînt, 43 

Monumentul evreilor – victime 

ale genocidului fascist 
1997 

Ist. 

Artă 
L 

Monument de istorie, mormânt/operă comemorativă a 

evenimentelor de război, datare – 1997.  

Inaugurat în 1997 în memoria a 20 000 de evrei nimiciţi în 

anii holocaustului. Reprezintă simbolic un drum lung la 

capătul căruia nu ajung toţi, iar în centru – steaua cu 6 

colţuri. Inscripţii în două limbi – jertfelor genocidului. 

Lucrările executate sub conducerea lui Boris Rudnişkii. 

Autorul lucrării – Serghei Pancenco. 

7 Bălţi, str. Feroviarilor, 18  
Monumentul victimelor 

represiilor politice  
2002 

Ist. 

Artă 
L 

Monument de istorie, mormânt /operă comemorativă a 

evenimentelor de război, 2002. 

8 Bălţi, str. Orhei, 115 Monumentul lui N.Ostrovschii 1967 Artă L Monument de for public, anul 1967. 

9 Bălţi, str. Păcii, 87 Monumentul lui V. I. Lenin 1980 Artă L Monument de for public, anul 1980. 

10 Bălţi, str. A.Puşkin, 31  
Casă de raport – Sediul 

societăţii ucrainene "Zapovit"  
1928 Arhit. L Arhitectonic, 1928. 

11 Bălţi, str. A.Puşkin, 31 Monumentul lui T.Şevcenco  2002 Artă L 

Monument de for public. Monumentul a fost donat de către 

Administraţia regiunii Lvov din Ucraina.  

La instalarea monumentului şi-au dat concursul arhitecţii şi 

constructorii bălţeni. Instalat în scuarul de la intersecţia str. 

Puşkin şi Independenţei la iniţiativa societăţii culturale 

ucrainene. Autorul sculpturii – Ivan Samotos, sculptor 

emerit. Inaugurat în 2002. 

12 Bălţi, str. Iu.Gagarin Monumentul "Ospitalitate"  1965 Artă L Monument de for public, anul 1965. 
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1 2 3 4 5 6 7 

13 Bălţi, str. Iu.Gagarin, cimitirul 

Aleea ostaşilor celui de-al 

doilea război mondial, 

participanţi la eliberarea 

Bălţului 

1944 
Ist. 

Artă 
L 

Monument de istorie, mormânt / operă comemorativă a 

evenimentelor de război, 1944. 

14 Bălţi, str. N.Iorga, 19 

"Troiţa - Crucifixul" în 

memoria prizonierilor din 

lagărul de concentrare 

1991 Ist. L 
Monument de istorie, mormânt / operă comemorativă a 

evenimentelor de război, 1991. 

15 Bălţi, str. Feroviarilor, 39 
Monumentul feroviarilor 

"Locomotiva"  
1980 Ist. L Monument de for public. Anii 80, sec. XX. 

16 Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri 
Monument eliberatorilor 

oraşului în 1944 (Tancul)  
1968 Ist. L 

Monument de istorie, mormânt / operă comemorativă a 

evenimentelor de război, datare – 1968. Monumentul 

"Tancul" inaugurat în cinstea aniversării a 25 ani de la 

eliberarea oraşului. Pe postamentul ridicat de către DC-35 

este montat un Tanc-"T-34", asemănător cu tancul 

echipajului căpitanului Dancov şi mecanicului Macheev, 

care la 26 martie 1944 primii au pătruns în oraş.  

Este dedicat tuturor ostaşilor tanchişti din brigada a doua de 

tancuri, participantă la eliberarea oraşului.  

17 Bălţi, str. M.Costin, cimitirul 

Mormântul ostaşilor unguri 

căzuţi în cel de-al doilea război 

mondial 

1944 Ist. L 
Monument de istorie, mormânt / operă comemorativă a 

evenimentelor de război, 1944. 

18 Bălţi, str. A.Puşkin, 93 
Monumentul victimelor 

catastrofei de la Cernobîl 
2003 

Ist. 

Artă 
L 

Monument de istorie, mormânt / operă comemorativă a 

evenimentelor catastrofei de la Cernobîl 

19 Bălţi, bd. M.Eminescu, 8  
Monumentul ostaşilor bălţeni 

căzuţi în Afganistan 
1999 

Ist. 

Artă 
L 

Monument de istorie, mormânt / operă comemorativă a 

evenimentelor de război, 1999. 

20 Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri Monumentul lui V.Alecsandri 2001 Artă L Monument de for public, anul 2001. 

21 
Bălţi, str. Ştefan cel Mare și 

Sfînt, 137 
Mozaic "Primăvara" 

anii 80 

sec. XX 
Artă L 

Monument de for public. Mozaicul este situat pe peretele 

exterior al clădirii de pe str. Ştefan cel Mare şi Sfînt. La 

moment activează SRL "Premiera Dona". 

22 
Bălţi, str. Ştefan cel Mare și 

Sfînt, 30/3 

Clopotniţa Catedralei "Sfîntul 

Nicolae" 
1995 Artă L  

23 
Bălţi, str. Ştefan cel Mare și 

Sfînt 
Stela oraşelor înfrăţite 1979 Ist. L  
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1 2 3 4 5 6 7 

24 
Bălţi, str. Ştefan cel Mare și 

Sfînt, 57 

Casă de raport – Sediul 

serviciului Pază de Stat  
1917 Arhit. L 

Monument de arhitectură, datare – 1917. Astăzi este 

situat sediul Serviciului Pază de Stat. 

25 Bălți, str. Independenței, 26 
Vila Urbană – Sediul 

serviviului Oficiul Stării Civile 
1932 Arhit. N  

26 Bălţi, Piaţa Independenţei  
Edificiul administrativ 

"Primăria"  
1958 Arhit. N Monument de arhitectură. Datare – anii 30, sec. XX. 

27 Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri 
Clădire Teatrului Naţional 

„Vasile Alecsandri‖  
1990 Arhit. N 

Arhitectul edificiului – Galperina Galina Adamovna.  

Conform actului de primire clădirea teatrului s-a dat în 

exploatare la 30 noiembrie 1990 şi a fost înregistrată în 

cartea de registru după nr. 274 din 30.09.1997. Legenda 

spune că pe frontispicul teatrului sculptorul Iurii Hvorovschi 

a înfăţişat trei actori – fondatori ai Naţionalului Bălţean.  

28 Bălți, str. E.Pottier, 2/A 
Biserica ‖Nașterea Maicii 

Domnului‖ 

anii 30 

sec. XX 
Arhit. N 

Anul edificării 1888 (date preluate/verificate de la preotul 

bisericii Aristarh Mihăilescu, pagina oficială a Eparhiei de 

Bălţi şi Făleşti). 

29 Bălţi, str. Victoriei Parcul Victoriei  sec. XX Arhit. L Monument de arhitectură, datare – sec. XX. 

30 Bălți, str. A.Pușkin, 17 Casă de locuit 1927 Arhit. N  

31 Bălţi, str.Decebal, 2/A Casă de raport  1956 Arhit. N Monument de arhitectură, datare – a. 1956. 

32 
Bălți, str. A.Hâjdeu, 6, teritoriul 

Gimnaziului nr.15 
Tumul (H ≈ 6 m, R ≈ 60 m)  Arheol. N 

Localizare: este situat în partea de nord-vest a oraşului, o 

parte pe teritoriul gimnaziului nr. 15 (str. Al. Hâjdău, 6) şi o 

parte se află pe teritoriul privat str. Al. Hâjdău, 8. Pe centrul 

tumulului se află instalat un gard, trec reţele de telefonie.  

Conservat. Suprafaţa tumulului este înţelenită, poalele 

acestuia sunt afectate de lucrări de amenajare, partea de nord 

a tumulului a fost afectată de amenajarea drumului.  

Înălţimea tumulului – 6 m. Diametrul – 60 m. Conform 

Repertoriului monumentelor arheologice din or. Bălţi, de 

Irina Melniciuc, tumulul era conservat şi a fost descoperit în 

anul 1987, înregistrat ca Tumul Bălţi 3. 

33 
Bălți, cartierul ‖Dacia‖  

str. Bulgară – str. M.Lesecico 
Tumul (H ≈ 1 m, R ≈ 30 m)  Arheol. N 

Localizare: este situat în partea de nord-nord/vest a oraşului, 

în preajma intersecţiilor str. Bulgară şi Lesecico (cartierul 

Dacia). La circa 30 m de tumul a fost construită Biserica cu 

hramul "Sf. Matrona", alături este o construcţie îngrădită a 

SRL "Bălţi-Gaz". În faţa tumulului peste carosabil (str. 
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Decebal) se află o construcţie comercială cu inscripţia "Bip-

Stop". Tumulul a fost afectat de lucrările de construcţie şi 

amenajare din preajma acestuia (biserica, parcare, drum). 

Din cuvintele paznicului bisericii prin anii 2011-2012 au fost 

efectuate lucrări de nivelare a tumulului. În partea de vest a 

tumulului este instalat un pilon de electricitate.  

Înălţimea tumulului sub un metru.  

Diametrul tumulului este greu de stabilit – 30 m. 

Conform Repertorului monumentelor arheologice din or. 

Bălţi, de Irina Melniciuc, tumulul era distrus complet, 

înregistrat ca Tumul Bălţi 8. 

34 
Bălți, str. Aerodromului - intrare 

în oraș, drumu de ocolire R13 
Tumul (H ≈ 5-6 m, R ≈ 50 m)  Arheol. N 

Localizare: este situat în str. Aerodromului, în partea de est a 

oraşului, în dreapta drumului de ocolire R13 spre Sărătenii 

Vechi, la intrarea în oraş din direcţia Chişinăului / zona pieţii 

din str. D.Caraciobanu, 149. Tumulul se află în preajma 

staţiei de epurare a apei la distanţă de circa 1 m de la pilonul 

de electricitate cu nr. 52. În centrul tumulului a fost depistat 

un semn de beton geodezic instalat în anii 90. Conservat. 

Suprafaţa tumulului este înţelenită.  

Înălţimea tumulului – 5-6 m. Diametrul tumulului – 50 m.  

Conform Repertorului monumentelor arheologice din or. 

Bălţi, de Irina Melniciuc, tumulul a fost înregistrat ca Tumul 

Bălţi 4. 

35 
Bălți, 200 m spre Nord de la 

Școala de slabi văzători 
Tumul   Arheol. N 

Localizare: este situat în partea de sud-est a oraşului la circa 

200 m spre nord de şcoala de slabi văzători, în zona 

împădurită. Poalele tumulului au fost afectate de lucrările de 

împădurire iar pe partea de vest este întretăiat de un drum de 

ţară. Conservat. Suprafaţa tumulului este înţelenită. La 

momentul inspectării au fost depistate 2 săpături pe 

suprafaţa tumulului, iar în vârf s-a păstrat un semn de beton 

geodezic instalat în anii 90.  

Conform Repertorului monumentelor arheologice din or. 

Bălţi, de Irina Melniciuc, tumulul era conservat şi a fost 

descoperit în anul 1987, înregistrat ca Tumul Bălţi 5. 

36 
Bălți, secorul 6,7 a cimitirului 

nou pe str. Iu.Gagarin 
Tumul (H ≈ 4 m, R ≈ 50-60 m)  Arheol. N Este rezervat de locuri de înmormîntare 
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37 
Bălți, cartierul ‖Bălții Noi‖  

str. Ismail – str. Ungheni 
Tumul (H ≈ 1 m, R ≈ 25-30 m)  Arheol. N 

Localizare: este situat în partea de sud a oraşului, pe partea 

înaltă a malului drept al r. Răuţel, cartierul Bălţului Nou, 

sfârşitul str. Ismail şi str. Ungheni, teritoriul este înţelenit în 

preajma proprietăţii private din str. Ismail, 36. Suprafaţa 

tumulului este înţelenită. Înălţimea tumulului sub 1 m. 

Diametrul tumulului este greu de stabilit – 25-30 m. 

Conform Repertorului monumentelor arheologice din or. 

Bălţi, de Irina Melniciuc, tumulul era parţial conservat, a 

fost descoperit în anul 1987, înregistrat ca Tumul Bălţi 1. 

38 
Bălți, cartierul ‖Bălții Noi‖  

str. Chiliei – str. Ismail, 36 
Tumul (H ≈ 2,5 m, R ≈ 80 m)  Arheol. N 

Localizare: este situat în partea de sud a oraşului, pe partea 

înaltă a malului drept al r. Răuţel, cartierul Bălţului Nou, 

sfârşitul str. Chilieii şi Ismail, 36.  

Tumulul este situat pe un teritoriu unde au fost amenajate de 

locatarii cartierului grădini de zarzavaturi (se află la 

marginea cartierului, după tumul nu există case de locuit).  

Înălţimea tumulului sub 2,5 m.  

Diametrul tumulului este –80 m. 

Nu fost stabilit în Repertorul monumentelor arheologice din 

or. Bălţi, de Irina Melniciuc, s-a descoperit în momentul 

cercetării Tumulului Bălţi 1. din repertoriul dat. 
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8.  ZONIFICAREA TERITORIULUI 

 

8.1   Situaţia existentă 
În aspectul urbanistic orașul s-a format cît pe calea valorificării teritoriilor proprii de la 

partea centrală spre terenurile de la periferie atît 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. 

Teritoriul or.Bălți în limitele existente ocupă o arie de 4143 ha. Amplasarea 

construcțiilor existente se caracterizează printr-o zonificare funcțională clară. Însă e 

necesar de menționat unele cazuri separate de viață fără confort a populației – prezența 

întreprinderilor industriale în zona locativă, unele teritorii neamenajate, dezvoltarea 

insuficientă a rețelei de drumuri și străzi, amplasarea variabilă a obiectivelor de utilitate 

publică în cadru formațiunilor locuibile. 

După destinația funcțională teritoriul urbei include următoarele zone: 

- zona centrală cu complexul obiectivelor de utilitate  

publică și alte funcții complementare                                                   273,2 ha; 

- zona locuibilă cu funcții suplimentare paralele                                  1005,2 ha; 

- zona obiectivelor de activități economice                                            734,9 ha; 

- zona pentru recreații                                                                             713,8 ha; 

- zona a obiectivelor gospodăriei comunale                                           140,5 ha; 

- zona teritoriului cu destinație specială                                                 247,5 ha; 

- zona străzilor, drumurilor, acceselor, pieților                                      443,2 ha; 

- suprafețe acvatice                                                                                 107,6 ha; 

- pămînturi destinate agriculturii                                                              96,2 ha; 

- alte zone                                                                                               380,9 ha. 

 

Zonele locuibile a orașului pot fi divizate în 2 aspecte: 

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

deasupra pmîntului; 

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

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

Zonele nominalizate, afară de locuințe includ în teritoriul său obiective de utilitate 

publică și de servirea acestei zone: școli, gradinițe de copii, instituții de ocrotirea sănătății, 

de servire și comerț. Condițional s-au constatat 6 zone teritoriale locuibile: Centru, 

Slobozia, Dacia, Pămînteni, Molodovo și Bălții Noi. 

 

 zona locuibilă ”Centru” ocupă cea mai mare parte din teritoriul orașului. Aici s-au 

concentrat cele mai multe obiective de utilitate publică și alte obiective și instituții de 

deservire, de care se bucură nu numai populația acestei zone, fiind cea mai numeroasă din 

oraș, dar și populația a întregului oraș Bălți, cît și a localităților din vecinătate. Instituții 

administrative și de menire socială pot servi piața comercială centrală, teatrul dramatic 

V.Alecsandri, magazinul Universal central, Universitatea pedagogică A.Russo, Palatul de 

cultură, Soborul, parcul orașenesc și altele. 
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Fondul locativ a zonei menționate este format din blocuri locative și locuințe în 

majoritate vechi, construite acum 50-80 ani. Cartierile locative, construite cu blocuri 

pentru apartamente colective contemporane, care includ și obiective de utilitate publică, au 

început să apară prin anii 1970-1989. Partea de Sud a raionului central este ocupată de 

fond construit evoluat istoric cu grad scăzut de amenajări, cu precedent înalt de amortizare 

fizică și morală, care necesită acțiuni reconstructive serioase. În această zonă există un șir 

de întreprinderi industriale care se propune de a fi redislocate sau reprofilate. În partea de 

Nord-Est riverană r.Răut, precum și în nucleul central, predomină fondul locativ cu 5-16 

nivele cu nivel înalt de asigurare edilitară și densitatea peste 200 oameni la hectar. 

În zona centrală sunt amplasate instituțiile aparatului administrativ al municipiului și 

orașului Bălți. Această zonă dispune de o amenajare relativ mai bună decît altele (parcuri, 

scuaruri, străzi și piețe). Însă există un șir de străzi, drumuri și accese slab amenajate sau 

de loc neamenajate. Un număr de străzi nu dispune de canalizare pluvială, care ar favoriza 

evacuarea apelor de la suprafața terenurilor și, ca urmare, ar proteja poluarea sectorului. 

 

 Raionul planimetric ”Slobozia” face parte din zona de Nord a urbei, zona locuibilă 

este amplasată între calea ferată și malul stîng a rîului Răut. Locuințe cu regim de înălțime 

redus cu loturi pe lîngă case, cu caracter haotic de amplasare, sunt construite în majoritatea 

lor la periferiile zonei pînă la anul 1980. Dealungul străzilor principale au fost construite și 

blocuri locative cu apartamente colective de la 2 pînă la 5 etaje, care au apărut pe harta 

orașului prin anii 70-80 ai secolului trecut.  

Construcțiile locative nominalizate se caracterizează prin insuficiența confortului 

comunal referitor la alimentare cu gaze și canalizare. Neajunsul principal al zonei date este 

lipsa pantei necesare pentru evacuarea apelor de la suprafață, care se acumulează în 

teritoriu. Obiectivele de utilitate publică sunt de o capacitate redusă (școlile, gradinițe de 

copii și etc.). 

În această zonă este amplasată Gara feroviară de Nord cu stația de îmbarcare. În 

preajma gării a apărut în mod nesistematizat un centru comercial-public nu mare cu 

obiective de servire comercială, care au format un anumit haos în piața gării. Lista și 

calitatea obiectelor prestări servicii sunt insuficiente. Concentrația lor în regiunea gării nu 

se conformează razelor normative de accesibilitate și în raionul dat este solicitată o rețea 

suficientă de obiecte sociale. Aici funcționează și o piață comercială mică, în nemijlocită 

apropiere este amplasat un monument comemorativ – mormîntul fratern a ostașilor 

feroviari căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei. În zona este amplasată încă o 

piață comercială cu obiective de comerț pentru vînzarea obiectelor de larg consum în 

preajma străzilor Aerodromului și D.Caraciobanu. Tot aici se află piața pentru vînzarea 

hainelor și piața auto. 

Zona industrială, amplasată în acest raion, include o serie de întreprinderi considerabile 

– ‖Moldagrotehnica‖, Parcul de autobuze, Bazele petroliere SA ‖Lukoil Moldova‖, 

‖Tirex-Petrol‖, Depoul și alte obiecte de deservire a căii ferate, teritoriile speciale, alte 

întreprinderi mai mici și teritoriile cu destinație depozitară. 

Structura raionului se determină, în general, de o partea de străzi și accese haotică, 

asistemică, constituită istoric, avînd parametrele tehnici foarte reduși, cea ce considerabil 

împiedică crearea unei scheme stradale și rutiere optime. Relațiile cu zona centrală se 

efectuează pe unica stradă magistrală Kiev, de care se suprapune și singura cale din partea 

majoritară a urbei spre Gara feroviară de Nord. 
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 Raionul planimetric ”Dacia”.  În partea de Nord a orașului, în apropierea 

 nemijlocită a drumului de ocolire este amplasată zona locuibilă, relativ o zonă nouă, 

construită cu blocuri locative multietajate cu multe apartamente, unde se observă ce-a mai 

mare intensitate a construcțiilor în oraș. Aici blocurile locative cu apartamente colective 

sunt învecinate de locuințe particulare cu lot de pămînt pe lîngă casă. În zona dată sunt 

prezentate elementele de baza pentru deservirea populației a cartierilor locative: garaje 

colective, autoparcări, magazine amplasate separat și încorporate în zona locativă în 

cantitate suficientă. Actualmente sunt amplasate și obiectivele de destinație socială, 

precum școli, grădinițe de copii și alt. 

Există și un număr de întreprinderi individuale mici: cafenele, bare, oficii, cît și stațiile 

de alimentare cu combustibil. Afară de acestă la intersecția str. Alexandru cel Bun și str. 

Bulgară s-a format un centru comercial-public cu piețe și hală, casă de rugăciuni și un 

număr mare de magazine, pavilioane și chioșcuri amplasate haotic. 

Raionul locuibil ‖Dacia‖ este cea mai finalizată formațiune locativă cu complex integru 

de obiecte prestări servicii de gradul unu. 

 

 În partea de Sud a orașului s-a format o zonă locativă vastă ”Bălții Noi”. Această  

zonă locuibilă este construită cu locuințe cu loturi pe lîngă casă cu 1-2 etaje. Din 

obiectivele de utilitate publică aici s-au construit școală, gradinița de copii și alte obiective 

mici de deservirea populației. În această zonă locuește un număr relativ mic de populație, 

deaceea și deservirea comunală și de transport este insuficientă. Dezvoltarea acestei zone 

este îndreptată în direcția Sud-Vest. 

Legătura cu centrul orașului nu satisface cerințele crescătoare a populației. Factorul 

negativ constă în ceea, că în vecinătate cu această zonă se află teritorii care se 

caracterizeză prin procese de alunecări de teren sau supuse astfeluri de procese. 

 

 În partea de Nord-Vest de Centru este amplasat raionul planimetric ”Pămînteni”, 

compus din două formațiuni locuibile – Pămînteni-I și Pămînteni-II și zona industrială 

Sud-Vest adiacentă str. Ștefan cel Mare și Sfînt. Zona nominalizată deasemenea este 

relativ nouă și este construită cu blocuri de locuit diverse: de la 1-2 etaje pînă la blocuri cu 

apartamente colective multietajate cu obiective de deservire de destinație locală (școli, 

grădinițe de copii, etc.). 

În raionul sunt amplasate grupuri separate de obiecte prestări servicii, care solicită o 

dezvoltare ulterioară, o diferențiere în scopul constituirii sistemului de centre civile de 

importanță raională și, parțial, orașenească. În str. Decebal este amplasat complexul, care 

exercită rolul de instituție curativă de nivel regional. Afară de aceasta aici este amplasat și 

un centru comercial cu piață comercială pe str. Calea Ieșilor în care sunt incluse și obiecte 

pentru vînzarea cu amănuntul. Acest centru comercial a apărut spontan și necesită o 

amenajare modernă. 

Raionul are legături cu urbă prin strada magistrală Decebal, cu raionul ‖Slobozia‖ prin 

str. I.Franko. Străzile Decebal și P.Boțu exercită concomitent funcțiile de intrare în oraș 

din direcțiile Edineț și Glodeni. 

Rețeaua de străzi are un caracter regular și, în general, satisface atribuțiile de prestare 

servicii transport pentru populație. În același timp str. Decebal, fiind unica legătură cu 

raionul central, evident că din cauza suprasolicitărilor considerabile nu-și onorează 

funcțiile. 
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 Zona locuibilă extinsă la periferia urbei Bălți ”Molodovo” după caracterul de 

construcții se referă cît la stilul de urbă atît și la stilul rural. Cartierele locuibile 

nominalizate sînt situate la o distanță considerabilă de la centrul administrativ-public al 

orașului, la intrarea în oraș din partea satului Răuțel. 

O parte din locuințe ua fost construite acum 35 ani în urmă. În această zonă locuibilă 

funcționează o școală, magazine diverse. Zona dispune de legătură cu centrul administrativ 

și public al orașului prin ruta de troleibuz, care circulă pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt. 

Un șir de obiective de utilitate publică, care se referă la întregul oraș în ansamblu cum 

ar fi: parcul central de cultură și odihnă, canalul de canotaj, bazinele de înot, școlile 

sportive pentru copii, stadioanele, teatrul dramatic de Stat V.Alecsandri și altele servesc 

toate zonele locuibile a orașului. Iar un astfel de obiect ca Universitatea pedagogică de Stat 

A.Ruso și un șir de colegiuri sînt apreciate ca patrimoniu Republicii Moldova. 

Tabelul 8.1.1 

Indicii principale 

 

Nr. Denumirea 
Unităţi de 

măsură 
Existent 

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 a orașului ha 4143 

 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 

 

Caracterizînd în general or.Bălți, se poate accentua, că structura planimetrică constituită, 

factorii naturali și geomorfologici au permis de a crea un complex suficient, compact, 

urbanizat, care are tendințe pozitive spre modernizare și dezvoltare ulterioară. 

Orașul posedă de un potențial economic relativ puternic. Continuie formarea centrului 

socio-administrativ, se dezvoltă rețeaua de străzi, care necesită a fi optimizată. Fondul 

locativ este reprezentat prin diverse tipuri de construcții, inclusiv cele tip ‖tronson‖, 

posedă un nivel destul de înalt de amenajări edilitare. 

Sistemul sectorului prestări servicii este divers, însă diferențiat insuficient. Aceleași 

caracteristici îl au și spațiile verzi, care posedă capacități considerabile pentru dezvoltare și 

sistematizare. 

Aspectul arhitectural-estetic al orașului subliniază specificul acestuia și solicită o 

modernizare ulterioară în scopul realizării unui nivel contemporan al mediului urban. 
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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 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 prezintă doar 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 oraşenească, 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 consecinţe, degazarea considerabilă a nucleului central al 

urbei şi apropierea 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 sectoarelor locative 

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

Pământeni. 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 oraşenească, 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. 



- 84 - 

 

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 preferenţial 

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 raţionale de înverzire şi 

securitate ecologică au predeterminat strategia şi tactica implementării ideilor şi soluţiilor, 

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 seculară 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. 
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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: alimentară, ușoară, electronică, 

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

(tab. 9.1.1). 

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’’, SA 

―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 

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

întreprinderi și-au stopat activitățile pe diverse motive economice. 

 

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. 
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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 fereate 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 

propuse reamplasarii reeşind din normele sanitar-ecologice şi soluţiile Planului Urbanistic 

General al mun.Bălți.  

9.2   Soluţii urbanistice 
Pornindu-se de la analiza situaţiei existente a complexului industrial şi luând în 

consideraţie soluţiile de actualizare a Planului Urbanistic General în condiţiile economiei 

de piaţă au fost elaborate propuneri de amenajare şi amplasare a teritoriilor zonelor de 

producere. 

Asupra soluţiilor Planului Urbanistic s-a consultat cu administraţia publică locală a 

mun.Bălți, în rezultatul cărora s-a ţinut cont de sugestiile şi propuneri la prezentul proiect. 

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

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

soluţiile urbanistice ale Planului Urbanistic General. 

Listele întreprinderilor industriale existente, de perspectivă, reamplasare sau 

reorganizare şi teritoriile de rezervă sunt indicate în tab. 9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.2. 

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

activităţile lor conform soluţiilor Planului Urbanistic General. Excepţie prezintă 

întreprinderile, care nu se conformă normelor sanitar-ecologice, soluţiilor Planului 
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Urbanistic General şi vor fi propuse reamplasării sau reorganizării în alte domenii de 

activitate, care sunt reflectate în tab. 9.2.2. 

Caracteristica și soluțiile urbanistice de sistematizare şi amenajare a zonelor industriale 

pe sectoare sunt prezentate mai jos: 

 

1-00  Sectorul ”Centru” 

Întreprinderile aceastui sector amplasate compact dealungul străzii Ștefan cel Mare și 

Sfînt şi parțial prin cartierele locative vor fi păstrate, excepție prezintă întreprinderile, care 

nu se conformă normelor sanitar-ecologice și soluțiilor PUGului, care vor fi propuse spre 

reorganizare în spații locative și socio-comerciale sau reamplasare  după caz. 

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

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

în structura urbanistică sau 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  conform soluțiilor Planului Urbanistic General 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 conform  

soluțiilor Planului Urbanistic General 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 spațiilor locative se propun spre 

reorganizare in spații locative și socio- comerciale pe motive de neconformare normelor 

sanitar-ecologice.                        

4-00  Sectorul ”Dacia” 
Întreprinderile acestei zone amplasate compact in două grupuri conform soluțiilor 

Planului Urbanistic General se prezintă cu modificări în vederea întreprinderilor amplasate 

adiacent cu spațiile locative. Acxeste întreprinderi se propun spre reoganizare în spații 

locative și socio-comerciale. 

5-00  Sectorul ”Slobozia” 
 Întreprinderile acestei zone amplasate compact conform soluțiilor PUGului 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 limitele zonelor industriale, 

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 

sanitar-ecologice in vedera soluţiilor Planului Urbanistic General. 

Lista întreprinderilor existente şi indici tehnico-economici, întreprinderile propuse spre 

reorganizare-reamplasare și teritoriilor de rezervă sunt prezentate în tabelele 9.1.1; 9.1.2; 

9.2.1; 9.2.2. 
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Tabelul 9.1.1 

Explicaţia întreprinderilor industriale existente 

 

nr. PG Denumirea 
Suprafaţă, 

ha 

Starea  

actuală 
Genul de activitate 

Număr 

lucrători, 

oam. 

Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

1-00 Sectorul  ''Centru''      

1-01 SA''Răut'' IA PI ''Răut'' 3,00 Nu activ. 
Producerea aparate, mașini și 

echipamente 
 

Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-02 
SA ''Răut'' IA PI Răut'' 

(Sectorul nr.1) 
6,84 Nu activ. 

Producerea aparate, mașini și 

echipamente 
 

Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-03 Depozite 0,86 Nu activ.    

1-04 SRL  ''Infinitextil'' 0,38 Activ. Producerea hainelor 240  

1-05 Depozite parcelate 0,35 Activ. 
Depozitarea materialelor și 

comercializarea prod. alimentare 
50  

1-06 SA ''Universalchim'' 0,18 Activ. Curățare chimică a confecțiilor 8  

1-07 SA ''Floarea soarelui '' 11,38 Activ. Producerea uleiului vegetal 650  

1-08 SRL ''Teba Industries'' 5,32 Nu activ.   
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-09 SA ''Flam'' uzina de armatura electrică 8,40 Nu activ.   
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-10 SAC  ''Bemol'' SRL 0,10 Activ. Comercializarea produselor petroliere 5  

1-11 Servicii auto 1,80 Activ. 
Servicii auto: spălătorie, reparații și 

testare 
25  

1-12 SA ''Electrotehnica '' 4,94 Nu activ.   
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-13 SRL ''Monsancons'' 0,90 Activ. Servicii tehnice sanitare 35  

1-14 SA ''Metalferos'' 2,00 Nu activ.    

1-15 SA ''Cet Nord'' 11,32 Activ.    

1-16 Depozite de pacura 1,95 Nu activ.    
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1 2 3 4 5 6 7 

1-17 Teren special 2,13 Nu activ.    

1-18 Întreprindere  de producere 1,00 Activ. Producerea pelimenilor 35  

1-19 Combinatul de prelucrare a lemnului 1,70 Nu activ.    

1-20 SRL ''Stromacon'' 1,17 Activ. Producerea tablei cofrate 15  

1-21 SA ''Knauf'' 12,20 Activ. Producerea materialelor de construcție 250  

1-22 SA''Red Nord'' 1,67 Activ. 
Servicii de întreținere a rețelelor 

electrice și evidență 
150  

1-23 
Baza de depozitare a Filialalei ''Rețele 

electrice de tensiune înalta Nord'' 
1,63 Activ. Servicii de reparație și intreținere 75  

1-24 SRL ''Rotație'' 0,39 Activ. Parc auto și servicii de transportare 15  

1-25 Transport servicii 0,90 Activ. Servicii de trasportare și parcare   

1-26 SRL ''Masharcon'' 27 Lot nr.1 1,52 Activ. 
Producerea betonului și lucrari de 

construcție 
130  

1-27 SRL ''Masharcon'' Lot nr.2 1,14 Activ. 
Depozitarea materialelor de 

construcții 
  

1-28 SRL ''Drobmetal'' 0,40 Activ. Turnatorie de metale 17  

1-29 Întreprindere de depozitare și servicii 0,63 Nu  activ.    

1-30 SA ''Acva Bălți'' 2-17 Nu activ.    

1-31 SA ''Constructorul'' 1-54 Nu activ.    

1-32 
Direcția municipală de construcții 

capitale 
1,35 Nu activ.    

1-33 SRL ''Carnex'' 0,87 Activ. Prelucrarea carnii și comercializare 17  

1-34 SRL ''Mavprim'' 1,10 Activ. Servicii de reparație auto 20  

1-35 SA  ''Transcom'' 1,50 Nu activ.   
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-36 SA ''Conmec'' 2,70 Nu activ.   
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-37 
Parcare autocamioane cu servicii 

tehnice de reparații 
0,53 Activ. Servicii de parcare și reparații auto 10  
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1 2 3 4 5 6 7 

1-38 
Întreprindere de producere a 

materialelor de construcție 
1,30 Activ. 

Producerea fortanului, elemente de 

beton 
10  

1-39 SAC  ''Lukoil'' SRL 0,12 Activ. Comercializarea produselor petroliere 5  

1-40 Direcția construcții și reparații 1,98 Nu activ.   
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-41 PF ''Ivaskiv A'' 0,72 Arenda Depozite și parcare autocamioane 5  

1-42 Teren privat pentru construcții 0,80 Activ. Servicii comerciale și parcare 5  

1-43 Teren privat pentru construcții 0,50 Org. Depozitare și servicii   

1-44 Teren privat pentru construcții 1,10 Org. Depozitare și servicii   

1-45 Depozite comercial produse alimentare 0,52 Activ. Depozitare și comercializare 7  

1-46 SAC 0,25 Nu  activ. Comercializarea produselor petroliere   

1-48 Combinatul  auto nr.1 3,90 Nu activ. Servicii de transportare  
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-49 SA ''Flautex'' 2,14 Nu activ. Producerea textilelor  
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-50 SA ''Combinatul de pîine'' 4,15 Activ. Producerea pîinii 200  

1-51 SAC ''Lukoil'' SRL 0,10 Activ. Comercializarea produselor petroliere 5  

1-52 SRL ''Beermaster Brewery'' 2,00 Activ. Producerea berii  și ape răcoritoare 140  

1-53 SRL ''Stip'' 2,60 Activ. Producera jucăriilor de plus 120  

1-54 Depozite și garaje a Universității 1,30 Activ. Depozitarea materialelor   

1-55 Depozite SRL ''Beermaster Brewery'' 0,24 Activ. Depozitarea materialelor 3  

1-56 SRL ''Monozalia '' 0,74 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

mobilei 
10  

1-57 SRL ''Optimist Etern'' 0,62 Activ. Producerea ambalajelor din carton 20  

1-58 Gospodărie tehnică 0,67 Nu activ. Depozite și garaje   

1-59 Depozite ''SA''Flautex'' 1.10 Nu activ. Depozitarea materialelor  
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-60 SRL ''Vecasistem'' 3,38 Activ. 
Producerea ferestrelor și ușilor din 

plastic 
50  
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1-61 Depozite SA ''Bălțeanca'' 0,31 Nu activ.    

1-62 ÎI ''Dina Balan'' 0,14 Activ. Depozitarea produselor alimentare 10  

1-63 SRL ''PantionCom'' 0,31 Activ. Servicii tehnice auto 7  

1-64 SRL ''Astra'' 0,12 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcții 
8  

1-65 
Direcția Miunicipală de siguranța 

alimentară Bălți 
0,25 Activ. Depozitarea materialelor 5  

1-66 SRL ''Consvitraliu'' 0,19 Activ. Producerea termopane 20  

1-67 SA ''APARAT'' 0,81 Nu activ.    

1-68 SRL''Crispol'' 0,18 Activ. 
Producerea și comercializarea mobilei 

la comanda 
15  

1-69 Depozit de materiale de construcție 0,25 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcție 
5  

1-70 Depozite  SA  ''Melioratii'' 0,24 Nu activ.    

1-71 Depozite 0,21 Nu activ.    

1-72 ICS ''Excel Manufacturing'' SRL 0,80 Activ. Producerea hainelor 250  

1-73 SRL ''Beldornvin'' 0,14 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

produselor alcoolice 
15  

1-74 SRL ''Interterm'' 0,17 Activ. Producera maionezei 20  

1-75 ÎI ''Popușoi'' 0,07 Activ. Servicii tehnice de reparație auto 5  

1-76 SA ''Red Nord'' Oficiul municipal Bălți 0,50 Activ. Distribuirea energiei electrice 25  

1-77 Depozite și garaje 1,00 Nu Activ.    

1-78 SA ''Rada'' 1,12 Nu activ. Confectionarea hainelor  
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-79 SA''Miorița '' 8,57 Nu activ.   
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

1-80 SA''Vinăria din vale'' Lot nr.1 15,00 Nu activ. Producerea alcoolului   

1-81 SA''Vinăria din Vale'' Lot nr.2 2,10 Nu activ. Producera alcoolului   

1-82 ZEL nr.1 ''Draxlmaier'' ICS 2,25 Activ. Producerea firelor electrice auto   
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1-83 SRL ''Virbel limited'' 1,23 Nu activ. Depozite   

1-84 Teren Administrație Publică Locală 1,32 - Pentru construcții   

1-85 SRL ''Maximontereiprim'' 1,38 Arenda 
Producere, depozitare și 

comercializarea mater.construcții 
40  

1-86 Terminal ''Nova Posta'' 0,28 Constr.    

1-87 Depozite de materiale 0,34 Constr.    

1-88 Depozit alimentar a SRL ''Vitgrup'' 0,68 Constr.    

1-89 Stație de pompare 0,10 Activ.    

1-90 Teren Administrație Publică Locală 0,22 - Pentru construcții   

1-91 Teren Administrație Publică Locală 0,24 - Pentru construcții   

1-92 SRL ''Radmil Trans'' 0,90 Activ. Servicii tehnice de reparație auto 5  

1-93 SRL ''Auto International'' Lot nr.1 0,90 Activ. Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcție 

15  

1-94 SRL ''Auto International'' Lot nr.2 0,67 Constr.   

1-95 SAC  ''Vento'' SRL 0,068 Activ. 
Comercializarea produselor petroliere 

pentru auto 
5  

1-96 SAC  ''Petrom'' SRL 0.36 Activ. Comercializarea produselor petroliere 10  

1-97 Servicii tehnice auto 0,65 Activ. Servicii tehnice de reparație auto 15  

1-98 Depozit materiale de construcție 0,50 Activ. 
Depozitarea și comercializare a 

materialelor de construcție 
10  

1-99 Cazangerie 0,25 Nu activ.    

1-100 Stație electrică 110/10kv 0,26 Activ.    

1-101 SAC  ''Lukoil'' SRL 0,16 Activ. Comercializarea produselor petroliere 5  

1-102 Servicii tehnice auto 1.30 Activ. Servicii de reparație auto 15  

1-103 Servicii tehnice auto 0,34 Constr.    

1-104 SAC ''Lukoil'' SRL 0,25 Activ. Comercializarea produselor petroliere 5  

1-105 Centru tehnic auto de comert ''Zaz'' 3.01 Nu activ. Servicii tehnice auto și comercializare   

1-106 SRL ''Camionlider'' 1,61 Activ. Service tehnice auto 10  
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1-107 SRL ''Premietranas'' 1.60 Activ. Servicii de transportare 60  

1-108 Teren Administrație Publică Locală 1,50 - Pentru costrucții   

1-109 Transport servicii 2,04 Nu activ.    

1-110 SRL ''Omnitrans'' 0,78 Activ. Servicii de transportare 6  

1-111 SRL ''Gamatrans'' 0,57 Activ. Servicii de transportare 30  

1-112 Baza de transport 0,31 Nu activ.    

1-113 SRL ''Planetatrans'' 0,31 Activ. Servicii de transportare 25  

1-114 Teren PP 0,49 Nu activ. Construcții în parajina   

1-115 Teren  liber Proprietate Publică 0,41  Pentru construcții   

       

2-00 Sectorul ''Molodovo''      

2-01 PF ''Ianus N.'' 1,15 Nu activ. 
Arenda pentru producera mobilei la 

comandă 
  

2-02 Poligon de instruire auto 0,36 Activ. Servicii de instruire a șoferilor   

2-03 Depozit 0,07 Activ. Depozitarea materialelor 2  

2-04 SRL ''Meridian Nord'' 10,20 Nu activ. Arenda pentru diferite activități   

2-05 Teren Administrație Publică Locală 1,10  Pentru construcții   

2-06 Teren liber Proprietate Publică 0,98  Pentru construcții   

2-07 SA ''Constructorul'' 8,18 Nu activ. Producerea materialelor de construcții   

2-08 SRL ''Finplast Prim'' 1,95 Org. 
Producerea materialelor  de  

construcții 
  

2-09 SA ''Electromontaj'' 1,23 Activ. Lucrări de electromontaj 53  

2-10 SRL ''Langi -X auto 0,42 Activ. Servicii transportare internațională 5  

2-11 SRL ''Grispol'' 0,42 Activ. 
Producerea și comercializarea 

pietrișului de trotuar 
15  

2-12 SRL ''Mobinord-Exim'' 0,94 Activ. 
Depozitarea și comercializarea  

mobilei 
7  

2-13 SRL ''Expotem  Nord'' 0,37 Activ. Producera utilajelor industriale 15  
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2-14 SRL  ''Zara -Mobil'' 0,43 Activ. Producerea mobilei la comandă 10  

2-15 Teren liber Proprietate Publică 1,20 Org. Pentru construcții   

2-16 Teren Administrație Publică Locală 0,49 Org. Pentru construcții   

2-17 Teren Administrație Publică Locală 0,86 Org. Pentru construcții   

2-18 SRL ''Stromacon'' 0,41 Activ. Prelucrarea metalelor 10  

2-19 SRL ''Stromacon-Trans'' 1,00 Activ. Servicii de transportare a materialelor 35  

2-20 SRL ''Stromacon'' 1,55  
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcție 
5  

2-21 Teren liber Proprietate Publică 1,47  Pentru construcții   

2-22 Teren liber Proprietate Publică 6,59  Pentru construcții   

2-23 Depozit liber Proprietate Publică 0,4 Nu activ.    

2-24 
SRL ''BlexGrup'' 

Fabrica de betoane 
0,52 Activ. 

Producerea betoanelor și articolelor 

din beton 
30  

2-25 KPD 15,80 Nu activ. Producerea materialelor de construcții  
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

2-26 Regia '' Apă-Canal'' 0,80 Activ. Rezervoare de apă subterane   

2-27 SACG ''Vento'' SRL 0.14 Activ. 
Comercializarea produselor petroliere  

și gaze 
5  

       

3-00 Sectorul  ''Pămînteni''      

3-01 ÎI ''Protiuc'' 0,49 Activ. 
Producera fortanului comercializarea 

materialelor inerte 
10  

3-02 SA ''Magistrala'' 1,63 Reorg. 
Servicii de reparație și construire a 

drumurilor 
  

3-03 SRL ''Autospas'' 0,075 Activ. 
Servicii de remorca și ajutoare  

depozitare 
3 

 

 

3-04 
SRL ''Lunitrans'' 

 
0,50 Activ. Servici de transportare 10  

3-05 SRL ''Slavena Lux'' 0,49 Activ. 
Comercializarea produselor 

alimentare angro 
3  
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3-06 Autoservice 0,15 Activ. Servicii de reparații auto 4  

3-07 SRL ''Daniel'' 0,23 Activ. Servicii de instalare a conduct. gaze 5  

3-08 SRL ''OISI'' 0,62 Activ. Servicii de construire 50  

3-09 SA ''Produse cerealiere Bălți'' 6,20 Nu activ.    

3-10 SRL ''RihPahGalfarm'' 0,92 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

produselor farmaceutice 
30  

3-11 SA ''Barza Alba'' 10,70  
Producerea și comercializarea 

alcoolului 
155  

3-12 SA ''Intermedia '' 2,27 Nu activ.    

3-13 SRL ''Construește cu noi '' 0,36 Activ. Producerea materialelor de construcții 6  

3-14 SA ''Porumb'' 10,68 Nu activ.    

3-15 Coopcomerț 2,27 Nu activ.    

3-16 SRL ''Navitsedanconstruct'' 0,36 Nu activ.    

3-17 SA ''Uzina biochimică Bălți'' 7,00 Activ. Producerea hranei pentru animale 35  

3-18 ÎI ''Rosca & CO'' 0,34 Activ. 
Depozit de selectare a deșeurilor din 

polietleină 
5  

3-19 SRL ''MobilArt'' 0,19 Activ. Producerea meselor și scaunelor 10  

3-20 Parcare auto cu spălătorie 0,33 Activ. 
Servicii de autoparcare, spălătorie 

auto și covoare 
7  

3-21 
ÎM ''Amenajarea teritoriului și spațiilor 

verzi'' 
0,80 Activ. 

Lucrări de amenajare a teritoriului 

urban și spații verzi 
15  

3-22 DRSU 1,00 Nu activ.    

3-23 SA ''Basarabia Nord'' 13,18 Activ. Prelucrarea carnii și mezelurilor 367  

3-24 Teren liber Proprietate Publică 0,67 Constr.    

3-25 SAC  ''Rompetrol'' SRL 0,12 Activ. Comercializarea produselor petroliere   5  

3-26 SA ''Incomlac'' 6,34 Activ. 
Prelucrarea și comercializarea laptelui 

angro 
250  

3-27 SA ''Agroprod'' 7,30 Nu activ.    
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3-28 ÎI ''Gavazic David'' 0,64 Activ. Capcinarea pestelui și comercializare 8  

3-29 ATP-7 3.80 Activ. Servicii de transportare 50  

3-30 SA ''Zimbru Nord'' 2,86 Activ. Servicii de transportare a laptelui 200  

3-31 Abator 1,10 Nu activ.    

3-32 Stație de alimentare a buteliilor cu gaze 1,15 Nu activ.    

3-33 ICCC ASP  ''Selecţia'' 4,20 Nu activ. Depozite şi garaje   

3-34 ICCC ASP  ''Selecţia'' 13,16 Nu activ. Depozite şi garaje   

       

4-00 Sectorul ''Dacia''      

4-01 SRL ''Sipus'' 0,68 Activ. Servicii de depozitare  și comert 15  

4-02 ÎM  ''DRCD Bălți'' 2,45 Activ. Reparații și construcția drumurilor 240  

4-03 SRL ''Servicii auto'' 2,98 Activ. 
Servicii de reparație autocamioane și 

vehicule 
15  

4-04 ÎM ''Direcția de troleibuze Bălți'' 3.43 Activ. Servicii de transportare a pasagerilor 320  

4-05 SAC SRL ''Lukoil'' 0,12 Activ. 
Servicii de comercializare a 

produselor petroliere 
3  

4-06 Auto servicii 0,24 Nu activ.    

4-07 Auto servicii 0,32 Activ. Servicii de reparații auto 7  

4-08 ÎM ''Regia Apă-Canal'' 3,08 Activ. 
Servicii de intreținere și evidența a 

rețelelor de apă și canalizare 
300  

4-09 SRL ''Demarc Prim'' 3,20 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

semințelor 
15  

4-10 SA ''Drumuri Bălți'' 0,65 Activ. 
Intreținerea, reparație și construirea 

drumurilor 
120  

4-11 Atelier de mobilă 0,30 Nu activ. Producerea mobilei   

4-12 SAC  SRL ''Petrom'' 0,76 Activ. 
Servicii de comercializare a 

produselor petroliere și parcare auto 
10  

4-13 SAC SRL ''Rompetrol'' 0,08 Activ. Comercializarea produselor petroliere 5  



- 97 - 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4-14 
ÎM ''Gospodarie locativ-comunală 

Bălți'' 
0,71 Activ. 

Reparație și deservirea spațiului 

locativ 
106  

4-15 Autoservice 0,03 Activ. Reparație auto cu spălătorie 10  

4-16 SAC SRL ''Petrom'' 0.06 Activ. Comercializarea produselor petroliere 3  

4-17 SAC SRL ''Petrom'' 0,13 Activ. Comercializarea produselor petroliere 5  

4-18 SRL ''Evrobaltrans'' 0,25 Activ. Servicii de transportare 8  

4-19 SAC  ''EcoGa'' 0,15 Activ. Comercializare gazelor metan-propan 2  

4-20 SRL ''Conduct Linia '' 0,25 Activ. Servicii de taxi 25  

4-21 SRL ''Autobam '' 0,12 Activ. Servicii de reparație auto 5  

4-22 Service auto 0,16 Nu activ.    

4-23 Autotest service 0,72 Activ. Servicii şi testărie auto   

       

5-00 Sectorul ''Slobozia''      

5-01 
Sectorul de containere de tonaj greu a 

Căilor ferate a RM 
2,42 Activ. Transportarea marfurilor 35  

5-02 Baza petrolieră a SRL ''Tirex Petrol'' 9,45 Nu activ. Depozitarea produselor petroliere   

5-03 SA ''Automobilist'' 1,72 Nu  activ. Servicii tehnice și depozitare   

5-04 SA ''CSMM-67'' 2,72 Nu activ. Servicii tehnice și depozitatre   

5-05 SA ''Agroprod'' 6,10 Nu activ. Depozitarea produselor alimentare   

5-06 Autoservice 1,12 Activ. Servicii tehnice auto 5  

5-07 Autocentru ''Dermax''SRL 0,80 Activ. Servicii tehnice auto 10  

5-08 Autoservice 0,32 Activ. Servicii tehnice auto 5  

5-09 Depozit de materiale 0,32 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcții 
7  

5-10 SACG  SRL '' Tirex Petrol'' 0,99 Activ. Comercializarea produselor petroliere 8  

5-11 SAC SRL ''Moldova Trans Gaz'' 0,80 Activ. Comercializarea produselor de gaze 5  

5-12 Depozit de materiale 0,19 Activ. 
Comercializarea materialelor de 

construcții 
5  
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5-13 SA ''Mecons'' 0,97 Nu activ. Servicii de transport și construcții   

5-14 Autocentru ''Sportan'' 0,37 Activ. Servicii tehnice auto 7  

5-15 SA ''Moldagroconstrucția'' 2,50 Nu activ. Servicii de construcții   

5-16 Testare auto 0,12 Activ. Servicii tehnice auto 4  

5-17 ''Basservicii'' SRL 0.31 Activ. Servicii auto 5  

5-18 SRL''Megastroi'' ICS 3.98 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcții 
60  

5-19 SA ''Agroprod'' 3,00 Nu activ. Păstrarea produselor alimentare   

5-20 SRL ''Viniplast'' 0,44 Activ. 
Producerea și comercializarea 

polistirenului 
7  

5-21 Depozite  ICCC  ''Selecția'' 0,80 Activ. Depozitarea materialelor   

5-22 SA ''Dumbrava Nord'' 8,40 Nu activ. 
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcții 
 

Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

5-23 SRL ''Tirex Petrol'' 3,00 Nu activ. Baza de cărbune și materiale lemnoase  
Parcelare în loturi de producere 

și servicii 

5-24 SRL ''Clasic MCS'' 0,47 Activ. 
Servicii de depozitare și 

comercializare a tehnicii de uz casnic 

2 

 
 

5-25 Școala auto 0,29 Org. Servicii de instruire auto   

5-26 SRL ''Numbis-R'' 0,28 Activ. Servicii auto speciale 5  

5-27 SRL ''Valis'' 0,37 Activ. 
Servicii de construire a rețelelor de 

apă și gaze 
4  

5-28 SRL ''Coralav Lux'' 0,16 Activ. Producerea hainelor 180  

5-29 SRL ''Avenezer'' 0,38 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcții 
3  

5-30 Depozite GLC 0,15 Nu activ.    

5-31 Depozite produse alimentare 0,53 Arenda    

5-32 Servicii auto 0,50 Activ. Servicii tehnice auto 5  

5-33 Depozite 0,40 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcții 
6  
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5-34 Depozite 1,20 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

produselor alimentare 
15  

5-35 SA ''Parcul de autobuze din Bălți'' 7,80 Activ. Servicii de transportare 5  

5-36 SRL ''Moldtrans-Tur'' 0,79 Activ. Servicii de transpotrtare 80  

5-37 
SRL ''Autogara Internațională 

Chișinău'' 
0,85 Org. Servicii de transportare   

3-38 SRL ''Migalauto'' 0,84 Activ. Servicii de transportare 30  

5-39 SA ''Răut'' 4,00 Nu activ.    

5-40 SRL ''Regiune exim'' 1,74 Activ. Servicii de tansportare 25  

5-41 SRL ''Gelibertcom'' 0,48 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

produselor alimentare 
7  

5-42 SA ''Moldtelecom'' 0,37 Nu activ.    

5-43 SA ''Morar'' 0,93 Nu activ.    

5-44 SRL ''Ecghivan Metal'' 0,29 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

metalelor 
10  

5-45 IS Întreprindere pentru Silvicultura  2,20 Activ. Lucrări de înverzire a fondului silvic 12  

5-46 SRL ''Aqua traide'' 0,37 Activ. Distribuirea apei potabile ambalate 25  

5-47 
Întreptrindere  specializată de stat a 

lucrărilor de explozii  ''Inmex'' Bălți 
0,76 Activ. Servicii de lucrări de explozii 10  

5-48 
ZEL ICS ''GG Cables & Wires EE'' 

SRL 
136,49 Org. 

Producera firelor electrice auto s.a. 

ramuri elctrotehnice 
  

5-49 
ZEL ICS ''GG Cables & Wires EE'' 

SRL 
11,95 Activ. Producerea firelor  elctrice auto   

5-50 SA ''Moldagrotehnica '' 9,54 Activ. Producerea tehnicii agricole 200  

5-51 Agropiese 1.10 Activ. Comercializarea pieselor agricole 10  

5-52 SRL ''Silvatrandramir'' 0,45 Activ. Servicii de transportare 5  

5-53 SRL ''AlavitaNord'' 0,54 Activ. Servicii de transportare 5  

5-54 ÎI ''Catana Victor'' 0,55 Activ. Servicii de transportare 5  

5-55 SRL ''Diagnostic electronic'' 1,17 Activ. Servicii tehnice auto 10  
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5-56 SRL ''Stroi lux'' 0,59 Arenda Servicii tehnice și transportare auto 10  

5-57 SACG  ''Lukoil'' 0,51 Activ. Comercializare a produselor petroliere 5  

5-58 Depozit 0,25 Activ. 
Comercializarea articolelor de uz 

edilitar 
5  

5-59 Depozit 0,25 Activ. 
Comercializarea articolelor de uz 

edilitar 
5  

5-60 Teren  Administrație Publică Locală 0,45  Pentru costrucții   

5-61 Depozit 0,59 Nu activ.    

5-62 Centru termic 3,33 Nu activ.    

5-63 
Depozit petrolier 

SRL  ''Lukoil Moldova'' 
5,33 Activ. 

Depozitarea și livrarea produselor  

petroliere 
16  

5-64 Teren liber APL 0,73  Pentru construcții   

5-65 SA  ''Codru'' 2,20 Activ. Creșterea arborilor si arbuștilor 25  

5-66 SRL ''Dolomita'' 0,51 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcții 
5  

5-67 SRL ''Daytec'' 0,25 Activ. Producerea elementelor metalice 3  

5-68 SRL ''Vabusdesign'' 0,11 Activ. Servicii de reutilarea saloanelor auto 5  

5-69 SRL ''Verix-Grup'' 0,19 Activ. 
Depozitarea și comercializarea 

materialelor de construcții 
3  

5-70 SRL ''Linalin&Co'' 0,31 Activ. Servicii tehnice auto 5  

5-71 ÎS  ''Sivicultura Bălți'' 0,16 Activ. 
Servicii de intreținere a fișiilor 

forestiere 
12  

5-72 SAC ''Rompetrol '' 0,10 Activ. Comercializarea produselor petroliere 5  

5-73 SAC ''Rompetrol'' 0,16 Activ. Comercializarea produselor petroliere 5  

5-74 SAC ''Lukoil '' 0,07 Activ. Comercializarea produselor petroliere   

5-75 Staţie electrică 0,36 Activ. Transformarea curentului electric   
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Tabelul 9.1.2 

Borderoul privind indicii tehnico-economici a întreprindelor industriale 

 

Nr. 

PG 
Denumirea 

Supra-

faţă, ha 

Starea 

actuală 
Genul de activitate 

Numărul de 

lucrători, 

oam. 

Volumul 

de pro- 

ducere 

pe an 

Apa/ 

Canaliz., 

m
3
/zi 

Electricitate

- putere 

instalată, 

kW 

Căldură, 

kKal 

Gaz, 

m
3
/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-00 Sectorul  ''Centru''          

1-01 SA''Răut'' IA PI ''Răut'' 3,00 Parcel. 
Producerea aparate, 

mașini și echipamente 
  - - - - 

1-02 
SA ''Răut'' IA PI Răut'' 

(Sectorul nr.1) 
6,84 Parcel. 

Producerea aparate, 

mașini și echipamente 
  - - - - 

1-03 Depozite 0,86 Nu activ.        

1-04 SRL  ''Infinitextil'' 0,38 Activ. Producerea hainelor 240  2,00/2,00 150 Centralizat - 

1-05 Depozite parcelate 0,35 Activ. 

Depozitarea materialelor 

și comercializarea prod. 

alimentare 

50  0,20/0,20 10 
CTA 

pe gaze 
1,00 

1-06 SA ''Universalchim'' 0,18 Activ. 
Curățare chimică a 

confecțiilor 
8      

1-07 SA ''Floarea soarelui ''  Activ. 
Producerea uleiului 

vegetal 
650 

50mii 

tone /an 

150,0/ 

150,0 
 Centralizat - 

1-08 SRL ''Teba Industries'' 5,32 Nu activ.        

1-09 
SA ''Flam'' uzina de 

armatura electrică 
8,40 Nu activ.        

1-10 SAC  ''Bemol'' SRL 0,10 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
5  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

1-11 Servicii auto 1,80 Activ. 
Servicii auto: spălătorie, 

reparații și testare 
25  1,00/1,00 25 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

1-12 SA ''Electrotehnica '' 4,94 Nu activ.        

1-13 SRL ''Monsancons'' 0,90 Activ. Servicii tehnice sanitare 35  Fîntîna 50 - - 
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1-14 SA ''Metalferos'' 2,00 Nu activ.        

1-15 SA ''Cet Nord'' 11,32 Activ.        

1-16 Depozite de pacura 1,95 Nu  activ.        

1-17 Teren special 2,13 Nu activ.        

1-18 
Întreprindere  de 

producere 
1,00 Activ. Producerea pelimenilor 35  1,00/1,00 15 CTA pe gaze 1,00 

1-19 
Combinatul de prelucrare 

a lemnului 
1,70 Nu activ.        

1-20 SRL ''Stromacon'' 1,17 Activ. Producerea tablei cofrate 15  1,00/1,00 50 CTA  pe gaze 0,50 

1-21 SA ''Knauf'' 12,20 Activ. 
Producerea materialelor 

de construcție 
250  15,0/1,00 150 CTA  pe gaze 5,00 

1-22 SA''Red Nord'' 1,67 Activ. 

Servicii de întreținere a 

rețelelor electrice și 

evidență 

150  1,00/1,00 25 CTA pe gaze 0,50 

1-23 

Baza de depozitare a 

Filialalei ''Rețele electrice 

de tensiune înalta Nord'' 

1,63 Activ. 
Servicii de reparație și 

intreținere 
75  0,50/0,50 35 CTA  pe gaze 0,20 

1-24 SRL ''Rotație'' 0,39 Activ. 
Parc auto și servicii de 

transportare 
15  0,50/0,50 25 

CTA pe 

motorina 
- 

1-25 Transport servicii 0,90 Activ. 
Servicii de trasportare și 

parcare 
      

1-26 
SRL ''Masharcon'' 27 Lot 

nr.1 
1,52 Activ. 

Producerea betonului și 

lucrari de construcție 
130  

15,00/ 

haznă 
45 CTA pe gaze 0,80 

1-27 
SRL ''Masharcon'' Lot 

nr.2 
1,14 Activ. 

Depozitarea materialelor 

de construcții 
      

1-28 SRL ''Drobmetal'' 0,40 Activ. Turnatorie de metale 17  1,00/haznă 400 
CTA 

pe cărbune 
- 

1-29 
Întreprindere de 

depozitare și servicii 
0,63 Nu activ.        

1-30 SA ''Acva Bălți'' 2-17 Nu activ.        

1-31 SA ''Constructorul'' 1-54 Nu activ.        
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1-32 
Direcția municipală de 

construcții capitale 
1,35 Nu activ.        

1-33 SRL ''Carnex'' 0,87 Activ. 
Prelucrarea carnii și 

comercializare 
17  

3,00/st. 

epurare 
15 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

1-34 SRL ''Mavprim'' 1,10 Activ. 
Servicii de reparație 

auto 
20  1,00/1,00 20 

CTA pe 

cărbune 
- 

1-35 SA  ''Transcom'' 1,50 Nu activ.        

1-36 SA ''Conmec'' 2,70 Nu activ.        

1-37 
Parcare autocamioane cu 

servicii tehnice și reparații 
0,53 Activ. 

Servicii de parcare și 

reparații auto 
10  0,20/haznă 25 - - 

1-38 

Întreprindere de 

producere a materialelor 

de construcție 

1,30 Activ. 
Producerea fortanului, 

elemente de beton 
10  3,00/haznă 55 

CTA pe 

cărbune 
- 

1-39 SAC  ''Lukoil'' SRL 0,12 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
5  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

1-40 
Direcția construcții și 

reparații 
1,98 Nu activ.        

1-41 PF ''Ivaskiv A'' 0,72 Arenda 
Depozite și parcare 

autocamioane 
5  - 10 - - 

1-42 
Teren privat pentru 

construcții 
0,80 Activ. 

Servicii comerciale și 

parcare 
5   5 - - 

1-43 
Teren privat pentru 

construcții 
0,50 Org. Depozitare și servicii       

1-44 
Teren privat pentru 

construcții 
1,10 Org. Depozitare și servicii       

1-45 
Depozite comercial 

produse alimentare 
0,52 Activ. 

Depozitare și 

comercializare 
7  - 10 - - 

1-46 SAC 0,25 Nu activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
      

1-48 Combinatul  auto nr.1 3,90 Nu activ. Servicii de transportare       

1-49 SA ''Flautex'' 2,14 Nu activ. Producerea textilelor       
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1-50 SA ''Combinatul de pîine'' 4,15 Activ. Producerea pîinii 200  
33,00/ 

25,00 
250 CTA  pe gaze 27,00 

1-51 SAC ''Lukoil'' SRL 0,10 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
5  0,20/,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

1-52 
SRL ''Beermaster 

Brewery'' 
2,00 Activ. 

Producerea berii  și ape 

răcoritoare 
140  3,00-2,00 35 

CTA 

pe gaze 
150,0 

1-53 SRL ''Stip'' 2,60 Activ. 
Producera jucăriilor de 

plus 
120  3,00/3,00 50 CTA pe gaze 1,00 

1-54 
Depozite și garaje a 

Universității 
1,30 Activ. Depozitarea materialelor       

1-55 
Depozite SRL 

''Beermaster Brewery'' 
0,24 Activ. Depozitarea materialelor 3  - 5 - - 

1-56 SRL ''Monozalia '' 0,74 Activ. 
Depozitarea și 

comercializarea mobilei 
10  0,50/0,50 10 

CTA 

pe lemne 
- 

1-57 SRL ''Optimist Etern'' 0,62 Activ. 
Producerea ambalajelor 

din carton 
20  

0,50/ 

0,5035 
 

CT pe 

cărbune 
- 

1-58 Gospodărie tehnică 0,67 Nu  activ. Depozite și garaje       

1-59 Depozite ''SA''Flautex'' 1,10 Nu activ. Depozitarea materialelor       

1-60 SRL ''Vecasistem'' 3,38 Activ. 
Producerea ferestrelor și 

ușilor din plastic 
50  0,50/haznă 45 CTA pe gaze 0,50 

1-61 Depozite SA ''Bălțeanca'' 0,31 Nu  activ.        

1-62 ÎI ''Dina Balan'' 0,14 Activ. 
Depozitarea produselor 

alimentare 
10  0,20/0,20 10 CTA pe gaze 0,50 

1-63 SRL ''PantionCom'' 0,31 Activ. Servicii tehnice auto 7  0,50/0,50 20 CTA pe gaze 0,50 

1-64 SRL ''Astra'' 0,12 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

materialelor de 

construcții 

8  0,20/0,20 10 - - 

1-65 
Direcția Municipală de 

siguranța alimentară Bălți 
0,25 Activ. Depozitarea materialelor 5  0,20/0,20 5 CTA pe gaze 0,50 

1,66 SRL ''Consvitraliu'' 0,19 Activ. Producerea termopane 20  1,00/1,00 30 CTA pe gaze 1,0 
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1-67 SA ''APARAT'' 0,81 Nu activ.        

1-68 SRL''Crispol'' 0,18 Activ. 

Producerea și 

comercializarea mobilei 

la comanda 

15  0,20/haznă 25 - - 

1-69 
Depozit de materiale de 

construcție 
0,25 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

materialelor de 

construcție 

5  0,10/0,10 10 - - 

1-70 Depozite  SA  ''Melioratii'' 0,24 Nu activ.        

1-71 Depozite 0,21 Nu activ.        

1-72 
ICS ''Excel 

Manufacturing'' SRL 
0,80 Activ. Producerea hainelor 250  

25,00/ 

25,00 
150 Centralizat - 

1-73 SRL ''Beldornvin'' 0,14 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

produselor alcoolice 

15  0,20/0,20 10 Centralizat  

1-74 SRL ''Interterm'' 0,17 Activ. Producera maionezei 20  1,00/1,00 100 
CTA 

pe gaze 
0,40 

1-75 ÎI ''Popușoi'' 0,07 Activ. 
Servicii tehnice de 

reparație auto 
5  0,5/0,50 15 Centralizat - 

1-76 
SA ''Red Nord'' Oficiul 

municipal Bălți 
0,50 Activ. 

Distribuirea energiei 

electrice 
25  1,00/1,00 20 Centralizat - 

1-77 Depozite și garaje 1,00 Nu activ.        

1-78 SA ''Rada'' 1,12 Nu activ. Confectionarea hainelor       

1-79 SA''Miorița'' 8,57 Nu  activ.        

1-80 
SA''Vinăria din vale''  

Lot nr.1 
15,00 Nu activ. Producerea alcoolului       

1-81 
SA''Vinăria din Vale''  

Lot nr.2 
2,10 Nu activ. Producera alcoolului       

1-82 ZEL nr.1 ''Draxmair'' ICS 2,25 Activ. 
Producerea firelor 

electrice auto 
      

1-83 SRL ''Virbel limited'' 1,23 Nu  activ. Depozite       
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1-84 Teren APL 1,32  Pentru construcții       

1-85 
SRL ''Maxim Monterei 

Prim'' 
1,38 Arenda 

Producere, depozitare și 

comercializarea 

mater.construcții 

40      

1-86 Terminal ''Nova Posta'' 0,28 Constr.        

1-87 Depozite de materiale 0,34 Constr.        

1-88 
Depozit alimentar a SRL 

''Vitgrup'' 
0,68 Constr.        

1-89 Stație de pompare 0,10 Activ.        

1-90 Teren APL 0,22  Pentru construcții       

1-91 Teren APL 0,24  Pentru construcții       

1-92 SRL ''Radmil Trans'' 0,90 Activ. 
Servicii tehnice de 

reparație auto 
5  Fîntîna 10 - - 

1-93 
SRL ''Auto International'' 

Lot nr.1 
0,90 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

materialelor de 

construcție 

15  Fîntîna 10 
CTA 

pe lemne 
- 

1-94 
SRL ''Auto International'' 

Lot nr.2 
0,67 Constr.       

1-95 SAC  ''Vento'' SRL 0,068 Activ. 

Comercializarea 

produselor petroliere 

pentru auto 

5  0,20/0,20 10 
Condiționer 

iarna-vara 
- 

1-96 SAC  ''Petrom'' SRL 0,36 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
10  0,30/0,30 20 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

1-97 Servicii tehnice auto 0,65 Activ. 
Servicii tehnice de 

reparație auto 
15  0,40/0,40 25 

Condiționer 

iarna-vara 
 

1-98 
Depozit materiale de 

construcție 
0,50 Activ. 

Depozitarea și comerc. a 

materialelor de 

construcție 

10  0,20/0,20 10 
CTA 

pe gaze 
0,50 

1-99 Cazangerie 0,25 Nu activ.        

1-100 Stație electrică 110/10kv 0,26 Activ.        

1-101 SAC  ''Lukoil'' SRL 0,16 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
5  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 
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1-102 Servicii tehnice auto 1,30 Activ. 
Servicii de reparație 

auto 
15  0,30/0,30 35 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

1-103 Servicii tehnice auto 0,34 Constr.        

1-104 SAC ''Lukoil'' SRL 0,25 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
5  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

1-105 
Centru tehnic auto de 

comert ''Zaz'' 
3.01 Nu activ. 

Servicii tehnice auto și 

comercializare 
      

1-106 SRL ''Camionlider'' 1,61 Activ. Service tehnice auto 10  0,20/haznă 35 - - 

1-107 SRL ''Premietranas'' 1,60 Activ. Servicii de transportare 60  0,80/haznă 25 CTA pe gaze 1,00 

1-108 
Teren Administrație 

Publică Locală 
1,50  Pentru costrucții       

1-109 Transport servicii 2,04 Nu activ.        

1-110 SRL ''Omnitrans'' 0,78 Activ. Servicii de transportare 6  - - - - 

1-111 SRL ''Gamatrans'' 0,57 Activ. Servicii de transportare 30  Adusa 50 
CTA  pe 

lemne 
- 

1-112 Baza de transport 0,31 Nu activ.        

1-113 SRL ''Planetatrans'' 0,31 Activ. Servicii de transportare 25  Adusa 40 CTA pe lemne - 

1-114 Teren PP 0,49 Nu activ. Construcții în parajina       

           

2-00 Sectorul ''Molodovo''          

2-01 PF ''Ianus N.'' 1,15 Nu activ. 
Arenda pentru producera 

mobilei la comandă 
      

2-02 Poligon de instruire auto 0,36 Activ. 
Servicii de instruire a 

șoferilor 
      

2-03 Depozit 0,07 Activ. Depozitarea materialelor 2  - - - - 

2-04 SRL ''Meridian Nord'' 10,20 Nu activ. 
Arenda pentru diferite 

activități 
      

2-05 Teren liber APL 1,10  Pentru construcții       

2-06 Teren liber PP 0,98  Pentru construcții       
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2-07 SA ''Constructorul'' 8,18 Nu activ. 
Producerea materialelor 

de construcții 
      

2-08 SRL ''Finplast Prim'' 1,95 Org. 
Producerea materialelor  

de  construcții 
      

2-09 SA ''Electromontaj'' 1,23 Activ. Lucrări de electromontaj 53  Fintina 120 
CTA pe 

cărbune 
- 

2-10 SRL ''Langi -X auto 0,42 Activ. 
Servicii transportare 

internațională 
5  - 15 - - 

2-11 SRL ''Grispol'' 0,42 Activ. 

Producerea și 

comercializarea 

pietrișului de trotuar 

15  Fintina 80 - - 

2-12 SRL ''Mobinord-Exim'' 0,94 Activ. 
Depozitarea și 

comercializarea  mobilei 
7  - 25 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

2-13 SRL ''Expotem  Nord'' 0,37 Activ. 
Producera utilajelor 

industriale 
15  Fintina 100 

Condiționer 

iarna-vara 

 

 

- 

2-14 SRL  ''Zara-Mobil'' 0,43 Activ. 
Producerea mobilei la 

comandă 
10  - 10 CTA pe lemne - 

2-15 Teren liber PP 1,20 Org. Pentru construcții       

2-16 Teren APL 0,49 Org. Pentru construcții       

2-17 Teren APL 0,86 Org. Pentru construcții       

2-18 SRL ''Stromacon'' 0,41 Activ. Prelucrarea metalelor 10   10 CTA pe gaze 0,50 

2-19 SRL ''Stromacon-Trans'' 1,00 Activ. 
Servicii de transportare 

a materialelor 
35  Fîntîna 50 CTA pe Gaze 4.00 

2-20 SRL ''Stromacon'' 1,55  
Depozitarea și comerc. 

materialelor de constr. 
5  - - - - 

2-21 Teren liber PP 1,47  Pentru construcții       

2-22 Teren liber PP 6,59  Pentru construcții       

2-23 Depozit PP 0,4 Nu activ.        

2-24 
SRL ''BlexGrup'' 

Fabrica de betoane 
0,52 Activ. 

Producerea betoanelor și 

articolelor din beton 
30  6,00/haznă 70 

CTA pe 

cărbune 
- 
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2-25 KPD 15,80 Nu activ. 
Producerea materialelor 

de construcții 
      

2-26 Regia ''Apă-Canal'' 0,80 Activ. 
Rezervoare de apă 

subterane 
      

2-27 SACG ''Vento'' SRL 0,14 Activ. 
Comerc. produselor 

petroliere  și gaze 
5  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

           

3-00 Sectorul  ''Pămînteni''          

3-01 ÎI ''Protiuc'' 0,49 Activ. 

Producera fortanului 

comercializarea 

materialelor inerte 

10  10,00/9,00 10 
CTA 

pe lemne 
- 

3-02 SA ''Magistrala'' 1,63 Reorg. 
Servicii de reparație și 

construire a drumurilor 
      

3-03 SRL ''Autospas'' 0,075 Activ. 
Servicii de remorca și 

ajutoare  depozitare 
3  - - - - 

3-04 
SRL ''Lunitrans'' 

 
0,50 Activ. Servici de transportare 10  - 15 - - 

3-05 SRL ''Slavena Lux'' 0,49 Activ. 

Comercializarea 

produselor alimentare 

angro 

3  1,0/0,50 10 - - 

3-06 Autoservice 0,15 Activ. Servicii de reparații auto 4  0,50/0,50 15 - - 

3-07 SRL ''Daniel'' 0,23 Activ. 
Servicii de instalare a 

conduct. gaze 
5  0,10/0,10 10 CTA  pe gaze 0,50 

3-08 SRL ''OISI'' 0,62 Activ. Servicii de construire 50  1,00/1,00 50 CTA   pe caze 0,50 

3-09 
SA ''Produse cerealiere 

Bălți'' 
6,20 Nu activ.        

3-10 SRL ''RihPahGalfarm'' 0,92 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

produselor farmaceutice 

30  1,00/1,00 25 CTA  pe gaze 4,50 

3-11 SA ''Barza Alba'' 10,70  

Producerea și 

comercializarea 

alcoolului 

155  33/29 120 CTA  pe gaze 1,40 
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3-12 SA ''Intermedia '' 2,27 Nu activ.        

3-13 SRL ''Construește cu noi '' 0,36 Activ. 
Producerea materialelor 

de construcții 
6  2,00/0,50 15 - - 

3-14 SA ''Porumb'' 10,68 Nu activ.        

3-15 Coopcomerț 2,27 Nu activ.        

3-16 
SRL 

''Navitsedanconstruct'' 
0,36 Nu activ.        

3-17 
SA ''Uzina biochimică 

Bălți'' 
7,00 Activ. 

Producerea hranei 

pentru animale 
35  1,00/1,00 140 

CTA  pe 

lemne 
- 

3-18 ÎI ''Rosca & CO'' 0,34 Activ. 

Depozit de selectare a 

deșeurilor din 

polietleină 

5  - - - - 

3-19 SRL ''MobilArt'' 0,19 Activ. 
Producerea meselor și 

scaunelor 
10  0,50/0,50 15 CTA pe lemne - 

3-20 Parcare auto cu spălătorie 0,33 Activ. 

Servicii de autoparcare, 

spălătorie auto și 

covoare 

7  2,00/1,50 10 - - 

3-21 

ÎM ''Amenajarea 

teritoriului și spațiilor 

verzi'' 

0,80 Activ. 

Lucrări de amenajare a 

teritoriului urban și 

spații verzi 

15  1,00/1,00 10 - - 

3-22 DRSU 1,00 Nu activ.        

3-23 SA ''Basarabia Nord'' 13,18 Activ. 
Prelucrarea carnii și 

mezelurilor 
367  200/160 PE 10kv CTA  pe gaze 1,50 

3-24 Teren liber PP 0,67 Constr.        

3-25 SAC  ''Rompetrol'' SRL 0,12 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere   
5  0,50/0,50 10 

Condiționer 

iatna-vara 
- 

3-26 SA ''Incomlac'' 6,34 Activ. 
Prelucrarea și comercia-

lizarea laptelui angro 
250 

45 mii 

t/an 
150/100 PE 10kv CTA  pe gaze 1,50 

3-27 SA ''Agroprod'' 7,30 Nu activ.        

3-28 ÎI ''Gavazic David'' 0,64 Activ. 
Capcinarea pestelui și 

comercializare 
8  - 10 CTA pe lemne - 
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3-29 ATP-7 3,80 Activ. Servicii de transportare       

3-30 SA ''Zimbru Nord'' 2,86 Activ. 
Servicii de transportare 

a laptelui 
200  3,00/3,00 30 CTA  pe gaze 0,30 

3-31 Abator 1,10 Nu activ.        

3-32 
Stație de alimentare a 

buteliilor cu gaze 
1,15 Nu activ.        

3-33 ICCC ASP  ''Selecţia'' 4,20 Nu activ. Depozite şi garaje       

3-34 ICCC ASP  ''Selecţia'' 13,16 Nu activ. Depozite şi garaje       

           

4-00 Sectorul ''Dacia''          

4-01 SRL ''Sipus'' 0,68 Activ. 
Servicii de depozitare  

și comerț 
15  0,50/0,50 10 CTA pe gaze 0,50 

4-02 ÎM  ''DRCD Bălți'' 
 

2,45 

 

Activ. 

Reparații și construcția 

drumurilor 
240  0,50/0,50 20 CTA  pe lemn 

 

- 

4-03 SRL ''Servicii auto'' 2,98 Activ. 

Servicii de reparație 

autocamioane și 

vehicule 

15  0,50/0,50 45 - - 

4-04 
ÎM ''Direcția de troleibuze 

Bălți'' 
3,43 Activ. 

Servicii de transportare 

a pasagerilor 
320  3,00/3,00 30 centralizat - 

4-05 SAC SRL ''Lukoil'' 0,12 Activ. 

Servicii de 

comercializare a 

produselor petroliere 

3  0,50/0,50 10 
Condiționer 

iarna-vara 
- 

4-06 Auto servicii 0,24 Nu activ.        

4-07 Auto servicii 0,32 Activ. Servicii de reparații auto 7  0,50/0,50 30 
Condiționer 

iarna-vara 
- 

4-08 ÎM ''Regia Apă-Canal'' 3,08 Activ. 

Servicii de intreținere și 

evidența a rețelelor de 

apă și canalizare 

300  3,00/3,00 30 Centralizat - 

4-09 SRL ''Demarc Prim'' 3,20 Activ. 
Depozitarea și comerc. 

semințelor 
15  0,50/5,0 10 

CTA  

pe lemn 
- 
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4-10 SA ''Drumuri Bălți'' 0,65 Activ. 
Intreținerea, reparație și 

construirea drumurilor 
120  5,00/5,00 20 

CTA 

 pe gaze 
2,50 

4-11 Atelier de mobilă 0,30 Nu activ. Producerea mobilei       

4-12 SAC  SRL ''Petrom'' 0,76 Activ. 

Servicii de comerc. a 

produselor petroliere și 

parcare auto 

10  0,50/0,50 10 
Condiționer 

iarna-vara 
- 

4-13 SAC SRL ''Rompetrol'' 0,08 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
5  0,50/0,50 10 

Condiționer 

iarna-vara 
 

4-14 
ÎM ''Gospodarie locativ-

comunală Bălți'' 
0,71 Activ. 

Reparație și deservirea 

spațiului locativ 
106  2,50/2,50 15 Centralizat  

4-15 Autoservice 0,03 Activ. 
Reparație auto cu 

spălătorie 
10  1,50/1,00 25 

Condiționer 

iarna-vara 
 

4-16 SAC SRL ''Petrom'' 0,06 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
3  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
 

4-17 SAC SRL ''Petrom'' 0,13 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
5  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
 

4-18 SRL ''Evrobaltrans'' 0,25 Activ. Servicii de transportare 8  0,50/0,50 15 CTA  pe gaze 1,00 

4-19 SAC  ''EcoGa'' 0,15 Activ. 
Comercializare gazelor 

metan-propan 
2      

4-20 SRL ''Conduct Linia '' 0,25 Activ. Servicii de taxi 25  0,20/haznă 10 
Condiționer 

iarna-vara 
- 

4-21 SRL ''Autobam '' 0,12 Activ. 
Servicii de reparație 

auto 
5  0,20/haznă 15 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

4-22 Service auto 0,16 Nu activ.        

4-23 Autotest service 0,72 Activ. Servicii şi testărie auto       

           

5-00 Sectorul ''Slobozia''          

5-01 
Sectorul de containere de 

tonaj greu a Căilor ferate  
2,42 Activ. Transportarea marfurilor 35  

0,20/0,20 

haznă 
25 

CTA 

pe carbune 
- 

5-02 
Baza petrolieră a SRL 

''Tirex Petrol'' 
9,45 Nu activ. 

Depozitarea produselor 

petroliere 
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5-03 SA ''Automobilist'' 1,72 Nu  activ. 
Servicii tehnice și 

depozitare 
      

5-04 SA ''CSMM-67'' 2,72 Nu activ. 
Servicii tehnice și 

depozitatre 
      

5-05 SA ''Agroprod'' 6,10 Nu  activ. 
Depozitarea produselor 

alimentare 
      

5-06 Autoservice 1,12 Activ. Servicii tehnice auto 5  - 20 - - 

5-07 Autocentru ''Dermax''SRL 0,80 Activ. Servicii tehnice auto 10  0,20/2,00 35 
CTA 

pe gaze 
0,50 

5-08 Autoservice 0,32 Activ. Servicii tehnice auto 5  - 20 - - 

5-09 Depozit de materiale 0,32 Activ. 

Depozitarea și comerc. 

materialelor de 

construcții 

7  0,20/0,20 10 
CTA 

 pe gaze 
0,50 

5-10 
SACG  SRL '' Tirex 

Petrol'' 
0,99 Activ. 

Comercializarea 

produselor petroliere 
8  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

5-11 
SAC SRL ''Moldova 

Trans Gaz'' 
0,80 Activ. 

Comercializarea 

produselor de gaze 
5  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

5-12 Depozit de materiale 0,19 Activ. 

Comercializarea 

materialelor de 

construcții 

5  0,10/01,00 10 
CTA 

 pe gaze 
0,50 

5-13 SA ''Mecons'' 0,97 Nu activ. 
Servicii de transport și 

construcții 
      

5-14 Autocentru ''Sportan'' 0,37 Activ. Servicii tehnice auto 7  0,20/0,20 25 CTA  pe gaze 0,50 

5-15 SA ''Moldagroconstrucția'' 2,50 Nu activ. Servicii de construcții       

5-16 Testare auto 0,12 Activ. Servicii tehnice auto 4  0,20/0,20 15 CTA  pe gaze 0,50 

5-17 ''Basservicii'' SRL 0,31 Activ. Servicii auto 5  0,20/0,20 25 CTA pe gaze 0,50 

5-18 SRL''Megastroi'' ICS 3,98 Activ. 

Depozitarea și comerc. 

materialelor de 

construcții 

60  
Puț 

artezian 
35 

CTA  

pe lemne 
- 

5-19 SA ''Agroprod'' 3,00 Nu activ. 
Păstrarea produselor 

alimentare 
      

5-20 SRL ''Viniplast'' 0,44 Activ. 
Producerea și comercia-

lizarea polistirenului 
7  0,5/haznă 24 

CTA pe 

electricitate 
- 



- 114 - 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5-21 Depozite  ICCC ''Selecția'' 0,80 Activ. Depozitarea materialelor       

5-22 SA ''Dumbrava Nord'' 8,40 Nu activ.. 

Depozitarea și 

comercializarea 

materialelor de 

construcții 

      

5-23 SRL ''Tirex Petrol'' 3,00 Nu activ. 
Baza de cărbune și 

materiale lemnoase 
      

5-24 SRL ''Clasic MCS'' 

 

 

0,47 

 

 

Activ. 

Servicii de depozitare și 

comercializare a tehnicii 

de uz casnic 

2 

 
 - - - - 

5-25 Școala auto 0,29 Org. Servicii de instruire auto       

5-26 SRL ''Numbis-R'' 0,28 Activ. Servicii auto speciale 5  - 20 - - 

5-27 SRL ''Valis'' 0,37 Activ. 
Servicii de construire a 

rețelelor de apă și gaze 
4  0,20/0,20 25 CTA  pe gaze 0,50 

5-28 SRL ''Coralav Lux'' 0,16 Activ. Producerea hainelor 180  1,00/haznă 250 CTA  pe gaze 0,90 

5-29 SRL ''Avenezer'' 0,38 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

materialelor de 

construcții 

3  - 10 - - 

5-30 Depozite GLC 0,15 Nu activ.        

5-31 
Depozite produse 

alimentare 
0,53 Arenda        

5-32 Servicii auto 0,50 Activ. Servicii tehnice auto 5  0,20/0,20 20 
Condiționer 

iarna-vara 
- 

5-33 Depozite 0,40 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

materialelor de 

construcții 

6  - 10 - - 

5-34 Depozite 1,20 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

produselor alimentare 

15  - 15 - - 
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5-35 
SA ''Parcul de autobuze 

din Bălți'' 
7,80 Activ. Servicii de transportare 5     

 

 

5-36 SRL ''Moldtrans-Tur'' 0,79 Activ. Servicii de transpotrtare 80  Adusă 10 
Condiționer 

iarna-vara 
- 

5-37 
SRL ''Autogara 

Internațională Chișinău'' 
0,85 Org. Servicii de transportare       

3-38 SRL ''Migalauto'' 0,84 Activ. Servicii de transportare 30  Adusă 30 
CTA pe 

cărbune 
- 

5-39 SA ''Răut'' 4,00 Nu activ.        

5-40 SRL ''Regiune exim'' 1,74 Activ. Servicii de tansportare 25  0,50/0,50 35 
CTA 

pe cărbune 
- 

5-41 SRL ''Gelibertcom'' 0,48 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

produselor alimentare 

7  Adusă 10 
CTA pe 

cărbune 
- 

5-42 SA ''Moldtelecom'' 0,37 Nu activ.        

5-43 SA ''Morar'' 0,93 Nu activ.        

5-44 SRL ''Ecghivan Metal'' 0,29 Activ. 

Depozitarea și 

comercializarea 

metalelor 

10  0,50/0,50 20 
CTA pe 

cărbune 
- 

5-45 
IS Întreprindere pentru 

Silvicultura  
2,20 Activ. 

Lucrări de înverzire a 

fondului silvic 
12  Fîntîna 10 CTA pe lemne  

 

5-46 
SRL ''Aqua traide'' 

 

0,37 

 

Activ. 

Distribuirea apei 

potabile ambalate 

 

25 
 2,00/0,20 

 

10 

 

CTA  pe gaze 
1,0/1,0 

5-47 

Întreptrindere  

specializată de stat a 

lucrărilor de explozii  

''Inmex'' Bălți 

0,76 Activ. 
Servicii de lucrări de 

explozii 
10  Adusă 10 CTA pe gaze 0,50/0,50 

5-48 
ZEL ICS ''GG Cables & 

Wires EE'' SRL 
136,49 Org. 

Producera firelor 

electrice auto s.a. ramuri 

elctrotehnice 

      

5-49 
ZEL ICS ''GG Cables & 

Wires EE'' SRL 
11,95 Activ. 

Producerea firelor  

elctrice auto 
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5-50 SA ''Moldagrotehnica '' 9,54 Activ. 
Producerea tehnicii 

agricole 
200  

Fîntîna 

arteziană 

/haznă 

85 CTA peleți - 

5-51 Agropiese 1,10 Activ. 
Comercializarea pieselor 

agricole 
10  0,50/0,50 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

5-52 SRL ''Silvatrandramir'' 0,45 Activ. Servicii de transportare 5  Adusă 10 - - 

5-53 SRL ''AlavitaNord'' 0,54 Activ. Servicii de transportare 5  Adusă 10 - - 

5-54 ÎI ''Catana Victor'' 0,55 Activ. Servicii de transportare 5  Adusă 10 - - 

5-55 
SRL ''Diagnostic 

electronic'' 
1,17 Activ. Servicii tehnice auto 10  Adusă 25 - - 

5-56 SRL ''Stroi lux'' 0,59 Arenda 
Servicii tehnice și 

transportare auto 
10  Adusă 20 - - 

5-57 SACG  ''Lukoil'' 0,51 Activ. 
Comercializare a 

produselor petroliere 
5  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

5-58 Depozit 0,25 Activ. 
Comercializarea 

articolelor de uz edilitar 
5  Adusă 10 - - 

5-59 Depozit 0,25 Activ. 
Comercializarea 

articolelor de uz edilitar 
5  Adusă 10 - - 

5-60 Teren liber APL 0,45  Pentru costrucții       

5-61 Depozit 0,59 Nu activ.        

5-62 Centru termic 3,33 Nu activ.        

5-63 
Depozit petrolier 

SRL  ''Lukoil Moldova'' 
5,33 Activ. 

Depozitarea și livrarea 

produselor  petroliere 
16  1,00/1,00 160 

CTA pe 

motorina 
- 

5-64 Teren liber APL 0,73  Pentru construcții       

5-65 SA  ''Codru'' 2,20 Activ. 
Creșterea arborilor si 

arbuștilor 
25  Adusă 10 - - 

5-66 SRL ''Dolomita'' 0,51 Activ. 

Depozitarea și comerc. 

materialelor de 

construcții 

5  - 10 - - 

5-67 SRL ''Daytec'' 0,25 Activ. 
Producerea elementelor 

metalice 
3  - 15 - - 
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5-68 SRL ''Vabusdesign'' 0,11 Activ. 
Servicii de reutilarea 

saloanelor auto 
5  - 10 - - 

5-69 SRL ''Verix-Grup'' 0,19 Activ. 
Depozitarea și comerc. 

materialelor de constr. 
3  

- 

 
10 

- 

 

- 

 

5-70 SRL ''Linalin&Co'' 0,31 Activ. Servicii tehnice auto 5  - 25 
Condiționer 

iarna-vara 
- 

5-71 ÎS  ''Sivicultura Bălți'' 0,16 Activ. 
Servicii de intreținere a 

fișiilor forestiere 
12  - 10 

CTA  

pe lemne 
- 

5-72 SAC ''Rompetrol '' 0,10 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
5  0,20/0,20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

5-73 SAC ''Rompetrol'' 0,16 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
5  0,20/20 10 

Condiționer 

iarna-vara 
- 

5-74 SAC ''Lukoil '' 0,07 Activ. 
Comercializarea 

produselor petroliere 
      

5-75 Staţie electrică 0,36 Activ. 
Transformarea 

curentului electric 
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Tabelul 9.2.1 

Borederoul terenurilor privind dezvoltarea de perspectivă a complexului industrial 

 

Nr. teren de 

rezervă 

Zona şi locul amplasării a 

terenului 

Suprafaţa 

terenului, ha 

Starea actuală a 

terenului 

Echiparea tehnică a 

terenului 

Zona 

sanitară 
Destinaţia terenului 

1-00 Sectorul ''Centru''      

TR 1 
Dealungul  liniei electrice de 

înalta tensiune 
5,40 

Liber de 

construcţii 

Lipseşte. Poate fi asigurată de 

la reţele existente ale zonei 

adiacente 

5-100 
Pentru diferite activităţi de 

producere şi depozitare 

TR 2 Dealungul str. L.Dovator 3,70 - // - - // - - // - - // - 

TR 3 Dealungul str. L.Dovator 0,70 - // - - // - - // - - // - 

 Total: 9,80     

2-00  Sectorul ''Molodovo''      

TR 7 
Adiacent cu str. Ștefan cel 

Mare direcția Fălești 
8,90 

Liber de 

construcţii 

Lipseşte. Poate fi asigurată de 

la reţele existente ale zonei 

adiacente 

5-100 
Pentru diferite activităţi de 

producere şi depozitare 

 Total: 8,90     

       

5-00 Sectorul ''Slobozia''      

TR 4 
Dealungul str. Cahul adiacent 

cu stația electrică 
7,50 

Liber de 

constructii 

Lipseşte. Poate fi asigurată de 

 la reţele existente ale zonei 

adiacente 

5-100 
Pentru diferite activităţi de 

producere şi depozitare 

TR 5 Dealungul str. Cahul 6,40 - // - - // - - // - - // - 

TR 6 Dealungul str. Soroca 23,90 - // - - // - - // - 
Pentru produceri și 

depozitări agroindustriale 

TR 8 
Dealungul str. Cahul  pîna la  

drumul de ocolire propus 
21,50 - // - - // - - // - - // - 

 Total: 59,30     

       

 TOTAL: 78,00     
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Tabelul 9.2.2 

Lista întreprinderilor industriale propuse spre reamplasare sau reorganizare-reprofilare 

 

Nr. 

PG 

Denumirea 

întreprinderilor 

Starea 

actuală 

Suprafaţă 

ocupată, 

ha 

Locul amplasării Argumente de reamplasare sau reorganizare 

1 2 3 4 5 6 

1-00 Sectorul ''Centru''     

1-01 SA ''Răut'' IA PI ''Răut'' Nu activ. 3,00 str. Decebal, 13 
Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare in spații locative și socio-comerciale 

1-03 Depozite Nu activ. 0,86 str. Decebal, 13 - // - 

1-58 Gospodarie tehnică Nu activ. 0,67 str. N.Gogol, 53 - // - 

1-56 SRL‖Monaliza‖ Activ. 0,74 str. Răuțel, 4 
Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice și de 

protecție a r.Răuțel se propune spre reorganizare sau reamplasare 

1-59 Depozite SA''Flautex'' Nu activ. 1.10 str. I.Krîlov, 24 
Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare in spații locative și socio-comerciale 

1-61 Depozite SA ''Bălțeanca'' Nu activ. 0,31 str. Libertăţii, 139 - // - 

1-62 ÎI ‖Dina Balan‖ Activ. 0,14 str. V.Lupu - // - 

1-63 SRL ‖Pantion Com‖ Activ. 0,31 str.Mircea cel Bătrîn, 81 
Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare în spații locative și socio-culturale 

1-64 SRL ‖Astra‖ Activ. 0,12 str.Mircea cel Bătrîn, 81 - // - 

1-66 SRL ‖Consvitraliu‖ Activ. 0,19 str. A.Pușkin, 86 - // - 

1-67 SA ''Aparat '' Nu activ. 0,81 str. Sennaia, 2 - // - 

1-68 SRL ‖Crispol‖ Activ. 0,18 str. A.Puşkin, 98 - // - 

1-69 
Depozit de materiale de 

construcții 
Activ. 0,25 str. Chișinău, 62B - // - 

1-70 Depozite SA''Melioratii'' Nu activ. 0,24 str. Chișinău, 73 - // - 

1-71 Depozite Nu activ. 0,21 str. Chișinău, 83/A - // - 

1-73 SRL‖Beldornvin‖ Activ. 0,14 str. Libertăţii, 14 - // - 
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1-74 SRL ‖Interterm‖ Activ. 0,17 str. Libertăţii, 14 - // - 

1-75 ÎI ‖Popușoi‖ Activ. 0,07 str. Libertăţii, 15 - // - 

1-77 Depozite și garaje Nu activ. 1,00 str. Libertăţii, 1 - // - 

1-78 SA  ''Rada'' Nu activ. 1,12 str. M.Eminescu, 12 - // - 

1-79 SA ''Miorița'' Nu activ. 8,57 str. N.Iorga 30/B - // - 

1-80 SA ''Vinăria din Vale'' Nu activ. 15,00 str. Kiev, 114 

Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare în spații locative şi socio-culturale, 

odihnă şi comerciale 

1-81 SA ''Vinăria din Vale'' Nu activ. 2.10 str. Kiev, 143 - // - 

      

3-00 Sectorul ''Pămînteni''     

3-01 ÎI ''Proţiuc'' Activ. 0,49 str. Decabal, 10/1 
Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare în spații locative și socio-comerciale 

3-02 SA ‖Magistrală‖ Activ. 1,63 str. Decebal, 124 - // - 

3-03 SRL ‖ Autospas‖ Activ. 0,075 str. Decebal, 124 - // - 

3-04 SRL ‖Lunitrans‖ Activ. 0,50 str. Decebal, 124 - // - 

3-05 SRL ‖Slavena Lux‖ Activ. 0,49 str. Dcebal, 124 - // - 

3-06 Autoservice Activ. 0,15 str. Decebal, 124 
Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare în spații socio-comerciale 

3-21 
ÎM Amenajarea teritoriului 

și spaţiilor verzi 
Activ. 0,80 str. T.Vladimirescu, 39 

Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare în spații locative și socio-comerciale 

3-22 DRSU Nu activ. 1,00 str. T.Vladimirescu, 39  

3-34 I.C.C. ASP „Selecția‖ Nu activ. 13,16 str. Viilor, 8 
Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare în spații locative și socio-comerciale 

      

4-00 Sectorul „Dacia”     

4-01 SRL ‖Sipus‖ Activ. 0,67 str. Decebal, 126 
Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare în spații locative și socio-comerciale 

4-02 ÎM  ‖DRCD Bălți‖ Activ. 2,45 str.Decebal, 126 - // - 
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4-03 SRL ’’ServiceAuto‖ Activ. 2,98 str.Decebal, 126 - // - 

4-10 SA ‖Drumuri Bălți‖ Activ. 0,65 str. Decebal, 133 - // - 

4-11 Atelier de mobila Nu activ. 0,30 str. Al.cel Bun, 1A - // - 

      

5-00 Sectorul „Slobozia”     

5-24 SRL ‖Clasic MCS‖ Activ. 0,47 str. Feroviarelor, 91 
Din motive de neconformare cu normele sanitaro-ecologice se 

propune spre reorganizare în spații locative și socio-comerciale 

5-26 SRL ‖Numbis-R‖ Activ. 0,28 str. Cerneahovski - // - 

5-27 SRL ‖Valis‖ Activ. 0,37 str-la.Iv.Pavlov, 2 - // - 

5-29 SRL ‖Avenezer‖ Activ. 0,38 str-la Iv.Pavlov, 2 - // - 

5-28 SRL ‖Coralav Lux‖ Activ. 0,16 str. Feroviarilor, 59 - // - 

5-31 Depozit produse alimentare Arenda 0,53 str. C.Negruzzi - // - 

5-43 SA ‖Moara‖ Nu activ. 0, 93 str. Soroca  19 - // - 

5-44 SRL ‖Ecghivan Metal‖ Activ. 0,29 str. Soroca, 6 - // - 

5-51 Agropiese Activ. 1,10 str. Traian Se propune spre reorganizare în spații socio-comerciale 

5-58 Depozit Activ. 0,25 str. Traian - // - 

5-59 Depozit Activ. 0,25 str. Traian - // - 

5-60 Teren liber APL  0,45 str. Traian - // - 
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10.   CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT 
 

Municipiul Bălţi este "Capitala de nord" a Republicii Moldova. 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 localități ale Moldovei.  

Scopul compartimentului „Transport‖ este axat pe perfecționarea schemei de transport a 

orașului în legătură cu creșterea nivelului de motorizare și a numărului populației datorită 

dezvoltării urbane și, respectiv creșterea numărului tuturor tipurilor de transport. În 

compartiment au fost examinate următoarele probleme ale dezvoltării:  

- rețea de drumuri și străzi;  

- transport urban de pasageri; 

- transport periferic;  

- garaje și parcări;  

- măsuri privind reducerea impactului asupra mediului.  

În compartimentul respectiv în baza analizei a situației existente privind funcționarea 

sistemului de transport urban, sunt înaintate propuneri pentru dezvoltarea și coordonarea 

acestuia cu dezvoltarea ulterioară a orașului, fundamentată prin calculele privind traficul 

de pasageri și mărfuri și fluxul tuturor tipurilor de transport.  

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

planificare a orașului este determinată 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, Moldova, 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 va asgura soluționarea problemelor de transport pe măsura implementării ei pe etape. 

 

10.1   Situaţia existentă 

   

Reţeaua de drumuri şi străzi 
Amplasarea geografică, teritoriile complicate din punct de vedere geomorfologic ale 

orașului traversate de calea ferată și râurile Răut și Răuțel, creșterea motorizării, structura 

deja formată a rețelei de drumuri și străzi, care nu a suferit modificări semnificative în 

ultimele decenii, a contribuit la supraîncărcarea semnificativă a rețelei stradale, în deosebi 

în partea centrală a orașului. Structura de sistematizare a oraşului s-a format în general, 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. 
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Situaţia se agravează şi din cauza lipsei posibilităţilor alternative a legăturilor de 

transport, ceea ce contribuie la formarea în centrul oraşului a fluxului de transport 

interrurban în tranzit, care constituie aproximativ 40%. Reieşind din cele expuse se poate 

constata că, străzile din centrul oraşului, care sunt prevăzute pentru stabilirea legăturilor cu 

sectoarele de la periferia oraşului, nu corespund funcţiilor sale şi necesită reconstrucţie cu 

aducerea parametrilor tehnici în corespundere cu normativele în vigoare. 

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.  

Rețeaua de drumuri și străzi în limitele hotarului examinat este reprezentată de străzi ce 

corespund diferitelor clase după funcția execrcitată, inclusiv:  

A - străzi principale de importanţă urbană – str. Ştefan cel Mare și Sfînt conform 

destinaţiei funcţionale este stradă principală a oraşului. Conform funcţiei exercitate străzile 

– Decebal, N.Iorga, Iu.Gagarin, 31 August 1989, M.Viteazul, 1 Mai, Kiev, P. Boțu, 

N.Testemițeanu, Locomotivelor, I.Franko, Soroca, Independenței de asemenea, se atribuie 

la străzi principale. Toate aceste străzi necesită reparaţie şi modernizare. 

B - străzi secundare de importanţă raională – str. Calea Ieșilor, Victoriei, Sportivă, 

Acad. L.Dubinovschi, Păcii, Tiraspol, Cahul, Feroviarilor, A.Pușkin, Alexandru cel Bun, 

Bulgară.  

C - Celelalte străzi de importanţă locală. 

 

Parametrii străzilor 
Strada principală a oraşului este Şefan cel Mare și Sfînt 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.Viteazul până la podul peste r. 

Răut. Restul străzii necesită reparație capitală.  

Tabelul 10.1.1 

Caracterizarea succintă a principalelor străzi a oraşului 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea străzilor Lungimea, m l 

Lăţ. părţii 

carosabile,m 

Îmbrăcămintea 

rutieră 

Trotuar m 

(lățimea) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ştefan cel Mare și Sfînt 8400 12,5 asfalt 2,0-5,0 

2 M.Viteazul 1614 7,7 asfalt 2,0 

3 31 August 1989 2615 9,25 asfalt 2,0 

4 N.Iorga 1662 14,0 asfalt 2,0-5,0 

5 Iu.Gagarin 1564 21,0 asfalt 2,0 

6 1 Mai 1578 10 asfalt 2,0 

7 Decebal 3255 12,0 asfalt 2,0-5,0 

8 Kiev 1684 10 asfalt 2,0 

9 P.Boţu 1365 9,5 asfalt 2,0 

10 Feroviarilor 2371 9,0 asfalt 2,0 

11 Strîi 516 8,0 asfalt 1,0 
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12 Calea Ieşilor 2800 10 asfalt 2,0-3,0 

13 Victoriei 2536 9,5 asfalt 2,0 

14 Locomotivelor 1015 11,0 asfalt 2,0 

15 I.Franko 1270 10 asfalt 2,0 

16 Alexandru cel Bun 735 12 asfalt 2,0 

17 Bulgară 1860 8,5 asfalt 2,0 

18 Sf. Nicolae 1526 7,07 asfalt 2,0 

19 bd. M.Eminescu 590 18,0 asfalt 2,0 

20 Drum de ocolire 2156 10 asfalt 1,0-2,0 

21 A.Puşkin 1745 8 asfalt 2,0 

22 Păcii 1567 6,8 asfalt 1,5-2,0 

23 Mircea cel Bătrîn 1306 7,7 asf/prundis 1,0-2,0 

24 N.Testemiţeanu 400 9,0 beton 2,0 

25 B.Glavan 1170 8,0 asfalt 2,0 

 

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.  

Aducerea fluxului transportului la un vehicul convențional a fost efectuată folosind 

coeficienții corespunzători recomandate de NCM D.2.02.01 2015 „Proiectarea drumurilor 

publice‖, Cartograma intensității traficului existent obținută pe baza calculelor este 

prezentată pe Schemă și tabelul nr. 2. Ca urmare, au fost identificate cele mai problematice 

sectoare ale străzilor orașului. 

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 în orice caz predomină 

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

Tabelul 10.1.2 

 

Intensitatea circulaţiei transportului pe principalele magistrale ale oraşului 

(automobile în "orele de vârf") 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Iu.Gagarin 

(intarare în oraș) 

248 14 12 2 - 1 277 305 5200 

2 224 26 6 4 - - 260 295 5015 

3 
Drum de ocolire 

124 14 8 8 2 - 156 186 3160 

4 140 20 12 18 4 - 194 250 4270 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 
N.Iorga 

322 44 10 14 2 6 398 470 7990 

6 356 56 18 4 2 8 444 520 8890 

7 Ştefan cel Mare 

și Sfînt 

232 4 4 10 4 6 260 315 5355 

8 226 6 8 16 6 2 264 330 5580 

9 Intarare în oraș 

(Edineț) 

244 60 18 16 - - 338 410 6970 

10 322 44 14 18 6 2 406 486 8262 

11 
Drum de ocolire 

362 30 26 24 - 2 444 526 8942 

12 208 68 26 40 2 - 344 468 7956 

13 Intarare în oraș 

(Glodeni) 

72 18 6 8 - - 104 135 2300 

14 106 20 4 6 - 2 138 165 2800 

15 Intarare în oraș, 

str. Ştefan cel 

Mare și Sfînt 

138 4 - 2 - 10 154 190 3230 

16 116 4 2 2 - 2 126 140 2380 

17 Intarare în oraș, 

str. Iu.Gagarin 

252 18 16 2 - 6 294 337 5729 

18 236 38 12 22 - 4 312 386 6562 

19 Ştefan cel Mare 

și Sfînt 

510 16 12 8 - 8 554 606 10302 

20 404 4 6 10 - 10 434 482 8194 

21 Ştefan cel Mare 

și Sfînt 

483 4 - - - 34 521 608 10336 

22 493 4 2 - - 40 539 643 10930 

23 Ştefan cel Mare 

și Sfînt 

533 10 12 - - 32 587 684 11828 

24 534 16 12 4 - 26 592 657 11169 

25 
Kiev 

489 6 8 - - 16 519 570 9690 

26 452 6 8 2 - 16 484 538 9146 

28 Sf. Nicolae 198 4 8 2 - - 212 225 3825 

29 str. 31 August 

1989 

309 30 14 8 - 6 367 430 7310 

30 268 36 12 6 - 8 330 385 6530 

31 
str. Decebal 

616 4 6 2 - 20 648 709 12053 

32 720 2 4 - - 22 748 808 13736 

33 str. 

Locomotivelor 

375 10 6 2 - 2 395 420 7120 

34 426 12 8 - - - 446 452 7685 

35 
str. P.Boţu 

106 10 14 6 2 - 138 160 2755 

36 126 4 4 4 2 2 142 170 2840 

37 
str. Decebal 

582 4 2 - - 30 620 697 11849 

38 595 18 2 - - 34 789 745 12600 

39 
Drum de ocolire 

473 16 14 44 6 16 569 709 12053 

40 431 8 20 24 6 14 503 610 10370 

 

autoturisme – 13191- 85%     camioane – 1886 - 12%       total transport – 387 - 3% 

 

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, ca urmare, este necesitatea construcției legăturilor de 

transport suplimentare între raioanele orașului.  
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Schemă de transport nouă va rezolva aceste probleme după reconstrucția străzilor 

existente și construcția străzilor noi. 

În rezultatul evaluării structurii deja existente a reţelei de drumuri şi străzi se poate 

constata:  

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

normativelor în vigoare, deoarece prevederile stipulate în Planul urbanistic general 

anterior pentru un şir de străzi şi drumuri cu rol important în Schema transportului, 

nu au fost implementate.  

- Toate străzile, inclusiv de importanţă locală, cu excepţia unor segmente, sunt 

utilizate pentru parcări provizorii şi de lungă durată, neamenajate, ceea ce contribuie 

şi mai mult la reducerea capacităţii de trecere.  

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 
În situaţia creată, când reţeaua de drumuri şi străzi magistrală trebuie să corespundă 

normativelor ce ţin de capacitatea de trecere a transportului şi a pietonilor, cât şi 

reconstrucţia edificiilor, o deosebită atenţie trebuie acordată organizării circulaţiei.  

Actualmente, dirijarea circulaţiei auto în oraşele din ţară este efectuată cu ajutorul 

semafoarelor, ceea ce permite într-o oarecare măsură de a sistematiza circulaţia şi a reduce 

viteza fluxului de transport. Ca urmare, pentru perspectivă se prevede perfecţionarea 

sistemului de dirijare a circulaţiei cu ajutorul semaforului cu implementarea tehnologiilor 

moderne, ceea ce va contribui la organizarea oportună a circulaţiei transportului în oraş. 

Actualmente, 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. Șefan cel Mare și 

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

la str. Sf. Nicolai până la str. Alexandru cel Bun; str. N.Iorga segmentul de la str. Șefan 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. N.Ostrovski până la str. Victoriei; str. 

Bulgară, segmentul de la str. I.Franko până la str. M.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. Ân 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. 
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Tabelul 10.1.3 

Caracterizarea rutelor existente a troleibuzelor 

 

Nr. 

rutei  
Denumirea rutei  

Lungimea 

rutei, km  

(tur-retur) 

Nr. 

staţiilor  

Intervalul, 

min.  

Nr. unit de 

transport 

pe rută  

Afiliere 

departamentală  

1 Cartierul Molodovo-Aeroport 16,8 20 12 5 МП ТУ 

2 Gara Nord – cartierul Dacia 17 30 5-15 13 МП ТУ 

3 SA ―Basarabia Nord‖- Aeroport 14 16 7-20 7 МП ТУ 

4 Cartierul Dacia – Aeroport 15,4 24 9-10 
 

МП ТУ 

5 
Gara Nord — SA ‖Basarabia 

Nord‖ 
16,5 30 13-20 5 МП ТУ 

6 
SA ‖Basarabia Nord‖ – 

cartierul Dacia 
9,6 21 25 

 
МП ТУ 

 
Total (tur-retur) 89,3 

    
 

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 și Nr. 6 nu funcționează, 

deoarece fluxul de pasageri în aceste direcții nu este suficient și rutele nu sunt profitabile. 

Majoritatea troleibuzelor sunt echipate cu rampe pentru persoanele cu dizabilități, 

precum și panouri electronice și boxe. Dezavantajul este că la stații nu există informații 

despre orarul exact. 

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. 

Tabelul 10.1.4 

Caracterizarea rutelor existente a autobuzelor 

 

Nr. 

rutei 
Denumirea rutei 

Lungimea 

rutei, km 

(tur-retur) 

Nr. 

staţiilor 

Intervalul, 

min. 

Nr. unit de 

transport 

pe rută 

Marca, 

capacitatea 

unit. de 

transport 

1 2 3 4 5 6 7 

Rutele de autobus 

6A 

str. I.Krîlov - str. 31 August 1989 - 

str. Ştefan cel Mare și Sfînt - 

sectorul Molodovo 

8,7 15 25 - 21 locuri 

7А 
Centru - str. 31 August 1989 -  

str. Sportivă - sectorul Bălţii Noi 
11 20 10 6 31 locuri 

9А 

SA ‖Basarabia Nord‖ - str. Victoria 

- str. Decebal - str. Bulgară -  

str. Locomotivelor - Gara Feroviară 

18,9 38 7-16 14 21 locuri 

10А 

Centru - str. 1 Mai - str. Kiev - Gara 

Feroviară - str. Sofia - str. 

C.Negruzzi 

14,2 19 
 

1 31 locuri 

11A 

str. M.Lesecico - str. Bulgară -  

str. Locomotivelor - Gara feroviară 

- Autogara - str. N.Iorga - Podul 

Chişinăului 

19,6 43 8-9 12 21 locuri 
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1 2 3 4 5 6 7 

15А 
Centru - str 31 August 1989 -  

str. M.Sadoveanu - str. Veteranilor 
7 12 

 
1 21 locuri 

16А 
Centru - Gara Auto - Aeroport -  

s. Elizaveta 
17,8 23 

 
2 50 locuri 

17A 

sectorul Bălţii Noi - str. Izvoarelor - 

str. A.Babinschi - str. Ștefan cel 

Mare și Sfînt - str. 31 August 1989 - 

Podul Chişinăului 

15,2 34 15 - - 

20А 

SA "Basarabia Nord‖ - str. Victoriei 

-  Centru - Gara Auto - Podul 

Chişinăului 

15,6 34 9 11 21 locuri 

21A 

SA ‖Basarabia Nord‖ - str. Victoriei 

- str. P.Boţu - str. Ștefan cel Mare și 

Sfînt - str. A.Puşkin - str. Chişinău -

str. M.Viteazul - str. Kiev - Gara 

Feroviară 

20,5 41 8 13 21 locuri 

22A 
Centru - str. Decebal - str. Calea 

Ieşilor - str. P.Boţu - s. Sadovoe 
26 23 

 
1 50 locuri 

25A 

str. M.Lesecico - str. Bulgară -  

str. Decebal - Centru - Gara Auto -

Aeroport - str. Cahul 

19 32 6 14 
45-50 

locuri 

 
Total 193,5 

    
Rutele maxi-taxi 

1м 
Molodovo II - Centru - Gara Auto - 

Aeroport 
19,9 34 10 5 21 

4м 

SA " Basarabia Nord" - str. Calea 

Ieşilor - str. P.Boţu - str. Ştefan cel 

Mare și Sfînt - str. A.Puşkin - str.  

A.Şciusev - Casa veteranilor 

15,4 32 8 - - 

8м 

Cartierul Dacia - str. Decebal - 

Centru - Gara Auto - Casa 

veteranilor 

19,6 18 8 10 21 

9м 

SA "Basarabia Nord" - str. Victoriei 

- str. Decebal - Locomotivelor - 

Gara Feroviară 

18,9 18 8 10 21 

13м 

Gara Feroviară - str. Soroca - 

Aeroport - Piața comercială 

Caraciobanu 

8,8 9 8 - - 

14м 

Cartierul Dacia - Complexul "Lido" 

- str. Al. cel Bun - str. I.Conev - str. 

I.Franko - str. Bulgară - drumul de 

ocolire - piaţa comercială 

16,9 7 8 - 
Expres 

21 

18м 
str. I.Conev - str. Decebal - Centru - 

Gara Auto - str. Soroca 
19,4 36 7 10 21 

21м 

SA "Basarabia Nord" - str. Victoriei    

- str. Decebal, str. Sf. Nicolae - str. 

A.Puşkin - str. Chişinău - str. 

M.Viteazul - str. Kiev - str. Sofia 

(până la PECO) 

24 48 6-9 10 21 

 
Total (tur, retur) 142,9 

    
 



- 129 - 

 

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 activeaxă 3 întreprinderi private ce prestează servicii de taxi: 

SRL  „Legilux‖ (Star Taxi) 

SRL ‖ Funcţional Auto‖ ( Linge Tacxi) 

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. 

Tabelul 10.1.5 

Informația privind amplasarea și capacitatea cooperativelor de garaje 

 

Nr. 

crt. 
Amplasarea 

Suprafaţa, 

ha 

Capacitatea, 

locuri 
Nota 

1 str. Victoriei 3,0 449 CCG nr.8 

2 str. V.Coroban 2,9 473 CCG nr.5 

3 str. V.Coroban 0,66 149 CCG nr.10 

4 str. V.Coroban 1,94 334 CCG nr.2 

5 str. A.Hâjdău 3,19 511 CCG nr.7 

6 str. I.Franko 1,07 259 CCG nr.4 

7 str. I.Franko 4,64 530 CCG nr.9 

8 str. I.Franko 3,64 700 CCG nr.13 

9 Drum de ocolire 2,68 353 CCG Jeleznodorojnic 

10 R13 (s. Elizaveta) 2,47 477 CCG nr.15 

11 str. D.Caraciobanu 1,74 345 CCG Autoamator 

12 str. Aerodromului 3,48 683 CCG nr.3 

13 str. N.Iorga - str. Nr.10 0,77 228 CCG nr.1 

14 
str. C.Stamati - str. Nr.3 -  

str. M.Sadoveanu 
1,3 249 CCG nr.6 

15 
str. N.Gogol, dealungul râului -  

str. Nr.3 
0,89 138 CCG nr.12 

 
Total 34,37 5878 

 
 

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

autorizației de funcționare.  
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Tabelul 10.1.6 

Informația privind amplasarea și capacitatea parcărilor 

 

Nr. 

crt. 

Agentul economic, care 

gestionează parcarea auto 
Locul amplasării 

Suprafaţa, 

m
2
 

Capacitatea 

locuri –

maşini 

1 ÎM ‖Gospodăria specializată auto‖ str. Kiev (piața Gării feroviare) 500 30 

2 Şcoala-internat str. T.Vladimirescu, 86 300 20 

3 Primăria Bălţi (hotel „Basarabia‖) str. Dostoievski 940 63 

4 ÎI „Calchei Victor‖ str. T.Vladimirescu, 15 1491 100 

5 ÎI „Coroliuc Svetlana‖ 
str. T.Vladimirescu -  

str. A.Russo 
1072 70 

6 ÎI „Opercot Guranda S‖ str. Strîi - str. Kiev 2700 180 

7 SRL „Asevia‖ (Dmitracov A.) 
str. M.Viteazul -  

bd. M.Eminescu 
1662 110 

8 SRL „Edem‖ str. M.Lesecico - str. Decebal 3500 230 

9 Persoane fizice str. T.Vladimirescu, 43 1250 80 

10 
ÎI „UNI‖ (ÎI „Moldovan şi 

feciorul‖) 
str. Alexandru cel Bun, 1a 2267 150 

11 SRL „Centaur‖ str. Decebal, 134a 1442 96 

12 ÎI „Gările şi staţiile auto‖ str. Ştefan cel Mare și Sfînt, 2 325 20 

13 SRL „Cascad‖ 
str. Aerodromului (în apropie-

rea staţiei de epurare) 
3300 220 

14 SRL „Vad-Nord‖ str. Ştefan cel Mare și Sfînt, 95 1620 108 

15 SA „Iulanro‖ str. Alexandru cel Bun, 5 5210 347 

16 ÎI „Tatarciuc V. „ str. M.Lesecico - str I.Conev 900 60 

17 ÎI „Stadionul Olimpia din Bălţi‖ str. Kiev, 155 2160 144 

18 SRL „Vitla-Petrol‖ str. Bulgară, 19/a 7559 505 

19 ÎM GLC Bălți str. Strîi,1 2700 180 

20 SRL ‖Jufleac-servicelux‖  3131 208 

 
Total 

 
44029 2921 

 

Trebuie de menţionat faptul că, 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.  

Lipsa parcărilor amenajate reduce capacitatea de trecere a străzilor, circulaţia 

transportului devine dificilă, se crează incomodităţi pentru transport şi pietoni. 

 

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"). Aeroportul dispune 

de o pistă de decolar şi aterizare 2240x42m. Aeroportul a fost construit în anii 80 ai 
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secolului XX și în acea perioadă corespundea cu standardele sovietice principale și era 

folosit pe larg. 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. 

La aeroport pot decola avioane de tipul An-24, An-26, Yak-42, Tu-134, precum și Tu-

154 și Il-76. La sfârșitul anilor 80, aeroportul Bălți-Leadoveni era un important nod de 

transport în nordul Moldovei. După prăbușirea URSS, aeroportul a început să fie folosit de 

compania Air Moldova. 

Actualmente, aeroportul este în funcţiune, însă nu există informații despre zborurile 

programate. Aeroportul uneori este folosit pentru zboruri neregulate charter pentru 

pasageri şi marfuri. De asemenea, teritoriul aeroportului este deseori folosit pentru curse 

de mașini, concerte de muzică și festivaluri. 

Pe baza aeroportului Bălți-Leadoveni, a fost creată o bază de reparații pentru avioanele 

An-2 și elicopterele Mi-2. Aeroportul are capacitatea de-a funcționa 24 ore pe tot parcursul 

anului. Aeroportul Bălți-oraş este situat direct în orașul Bălți, la hotarul de est a cartierului 

"Autogara" la ieșirea din Bălți spre Soroca. 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.  

Tabelul 10.1.7 

Volumul transportului de pasageri şi mărfuri 

 

Indicii 
Anii 

2015 2016 2017 

Traficul de pasageri 326841 205331 139061 

Încărcarea vagoanelor 4528 3286 8171 

Încărcarea, tone 269397 188430 496609 

Descărcarea vagoanelor 12734 7708 13476 

 

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. 

În depoul de vagoane se efectuează reparații capitale și curente ale containerelor de 

mare tonaj. Este necesară înlocuirea parcului de vagoane, precum şi modernizarea și 

înlocuirea echipamentului tehnologic. Întreaga bază de reparații este învechită și trebuie 

actualizată. 

Transportul auto 

Transportul auto se plasează 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 
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pentru staţionarea camioanelor şi spălătorie auto.  

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

Stefan cel Mare. 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).  

Transportul auto asigură cele mai importante legături de transport și economice cu 

capitala, orașele și satele Republicii Moldova, precum și rute în tranzit și internaționale.  

 

Tabelul 10.1.8 

Volumul traficului de pasageri din ultimii trei ani 

 

Îndeplinirea de facto a 

indicatorilor 
Numărul de pasageri expediaţi 

2015 988 988 

2016 1 002 557 

2017 1029 792 

 

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 zonele rezidenţiale şi industriale;  

- 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. 

Se prevede sistematizarea reţelei de străzi, ca urmare unele segmente de străzi vor fi 

îndreptate şi extinse. Conform proiectului PUG se propune, de asemenea, construcţia şi 

reconstrucţia străzilor care leagă Centru oraşului cu celelalte sectoare, construcţia centurii 

de ocolire şi străzilor în microsectoarele noi.  

În scopul creării structurii stabile a reţelei de drumuri şi străzi, soluţionarea problemelor 

ce ţin de distribuţia fluxurilor de transport pe arterele principale inițial este necesar de 

eliberat de fluxul de transport partea centrală a oraşului. Conform proiecului PUG pentru 

perspectivă  se propune formarea scheme radial-inelare, care va include trei inele de 

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

sistematizare şi va include următoarele străzi: Decebal pe tronsonul Calea Ieşilor - Ștefan 

cel Mare și Sfînt, Ștefan cel Mare și Sfînt - M.Viteazul – Kiev, Kiev - Cahul și apoi de-a 

lungul noii magistrale Nr.1 până la intersecția cu str. Decebal de pe stradă Calea Ieşilor. 

Întrucât magistrala Nr.1 va fi construită în viitor, pentru prima etapă, linia inelară internă 

va funcționa conform schemei str. Kiev- Locomotivelor - I.Franko - Decebal. 

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

formaţiunile rezidențiale, ocolind partea centrală a orașului, precum și pentru acceptarea 

fluxurilor de trafic de intrare și de ieșire în jurul orașului (deservirea zonelor industriale, 

obiectele comerciale şi de producere etc.). 

Din componenţa inelului de circulaţie fac parte următoarele străzi: N.Iorga - Ștefan cel 

Mare și Sfînt - Aerodromului - Feroviarilor - Locomotivelor - I.Franko - Decebal - 

E.Colesov - P.Boţu şi în continuare pe str. Nr.3 de-a lungul râuleţului Răuţel până la str. 

Chişinău.  

Al treilea inel de transport - inelul drumului de ocolire, format din str. Nr.2 existentă şi 

proiectată din nou. Sarcina sa este de a elimina fluxul de transport marfar în și 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, prevăzute pentru stabilirea legăturilor directe a centrelor de sistematizare şi 

formaţiunile locative cu nucleul centrului oraşului.   

Aceeași străzi îndeplinesc funcții de stabilire a legăturilor între direcţiile inelare. La 

astfel de străzi se referă: Ștefan cel Mare și Sfînt pe segmentul între străzi Decebal și Kiev, 

Decebal, Tiraspol, Soroca, P.Boţu etc.  

O parte din străzi vor fi închiși pentru circulaţia autoturismelor, acestea fiind: Ștefan cel 

Mare și Sfînt, Calea Ieşilor, Kiev pe segmentul str. Nr.1 - Feroviarilor, str. Sf. Nicolae.  

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

construirea unui pasaj peste calea ferată. Aceasta va permite descărcarea în mare măsură a 

aderarea str. Decebal şi str. Ștefan cel Mare și Sfînt. În același scop, este necesară 

organizarea traficului cu sens unic pe str. 31 August 1989, cu conexiunea ei la str. Decebal 

ocolind întreprinderea SA "Răut". Pentru descărcare str. Ștefan cel Mare și Sfînt în centrul 

orașului, este necesar să se organizeze trafic cu sens unic pe str. Sf. Nicolae, care necesită 

reconstrucție cu acces pe str. Decebal. Este necesar de inclus în structura de transport a str. 

F.Dostoievski - M.Viteazul. 

Autostrăzile de importanță raională vor asigura comunicații în interiorul zonele de 

sistematizare.  

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 de calcul va constitui 

264,67 km, inclusiv, magistrale - 85,9 km. Densitatea rețelei magistrale va fi de 2,03 km / 

km
2
. 

Cartograma intensităţii circulaţiei construită pe baza calculului tuturor tipurilor de 

transport, cu transformarea în unităţi, a servit în calitate de material iniţial pentru 

determinarea dimensiunilor carosabilului autostrăzilor și tipul lor de intersecție, precum și 

pentru determinarea măsurilor privind reconstrucția rețelei de drumuri şi străzi a orașului. 
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Se prevede sistematizarea rețelei stradale, pentru care o parte din străzi vor fi îndreptate 

și extinse. Este necesar să se țină cont de necesitatea de a interzice virarea la stînga pe un 

şir de străzi care aderă la cele magistrale în scopul asigurării circulaţiei pe distanţă 600-

800 m. Aceasta este cea mai eficientă metodă de sporire a capacității străzilor principale 

pentru prima etapă.  

Conform proiectului PUG se prevede separarea fluxurilor pietonale și a traficului în cele 

mai aglomerate secțiuni ale rețelei rutiere: 

- la intersecțiile dirijate cu un nivel, instalarea semafoarelor pietonale cu marcajul 

corespunzător al carosabilului, care va asigura siguranța în trafic; 

- în partea centrală a orașului pe străzile principale cu cel mai mare trafic, se propune 

construirea pasajelor subterane care cor asigura continuitatea traficului și, respectiv 

se va reduce poluarea mediului cu gaze de eşapament. 

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. Caracteristicile rețelei 

de drumuri pentru perioada de calcul, reconstrucțiile și construcția străzilor noi, precum și 

calculul dimensiunilor carosabilului, este reflectat în tabel. 

Elementele construcţiei străzilor noi sunt acceptate în corespundere cu profilele tip 

conform CP D.02.11 – 2014 ‖Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din 

localităţi urbane şi rurale".  

Schema rețelei de drumuri şi străzi propusă prevede o structură destul de clară a 

străzilor principale și locale. Concomitent, pe străzile magistrale este necesar de a se 

prevedea platforme de staţionare pentru transportul public, pentru a asigura marcarea 

rațională a părţii carosabile şi organizarea traficului. 

Schema rețelei de drumuri şi străzi va permite soluţionarea problemelor de transport pe 

măsură implementării ei pe etape.  

Tabelul 10.2.1 

Caracterizarea succintă a magistralelor pentru perioada de calcul 

 

Nr.  Denumirea străzii 
Lungimea, 

km 

Lăţimea 

liniei roşie, 

m 

Lăţimea 

părţii 

carosabile, m 

Lăţimea 

trotuarelor, 

m 

Nota 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Ştefan cel Mare și 

Sfînt 
8400 50,0 15,0 5,0 

Principală, 

SCD 

2 Decebal 3255 45,0 15,0 5,0 SCD 

3 M.Viteazul 1650 45,0 9,0-15,0 3,0 raională 

4 Tiraspol 330 45,0 11,25 3,0 SCD 

5 Iu.Gagarin 1780 50,0 21,0 3,0 SCD 

6 N.Iorga 1670 50,0 15,0 3,0 SCD 

7 Kiev 1900 45,0 15,0 3,0 SCD 

8 E.Colesov 860 45,0 11,25 3,0 SCD 

9 E.Colesov 2510 30,0 11,25 1,5 raională 

10 I.Franko 1270 45,0 11,25 3,0 SCD 

11 Feroviarilor 2510 45,0 11,25 3,0 SCD 

12 Calea Ieşilor 2800 45,0 11,25 3,0 SCD 
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1 2 3 4 5 6 7 

13 P. Boţu 1900 45,0 11,25 3,0 SCD 

14 31 August 1989 2615 30,0 11,25 3,0 raională 

15 drum de ocolire Est 9378 45,0 15,0 3,0 SCD 

16 Aerodromului  3542 45,0 15,0 3,0 SCD 

17 strada Nr.3 5252 45,0 11,25 3,0 SCD 

18 strada Nr.2 7385 45,0 12,0 3,0 SCD 

19 strada Nr.1 2220 45,0 11,25 3,0 SCD 

20 Cahul 1885 45,0 11,25 3,0 SCD 

21 Soroca 2578 45,0 11,25 3,0 SCD 

22 Soroca 1730 30,0 9,0 1,5 raională 

23 Sf. Nicolae 1526 30,0 9,0 1,5 raională 

24 A.Puşkin 1745 30,0 9,0 3,0 raională 

25 
Independenţei - 

Sportivă 

2025- 

2230 
30,0 9,5 1,5 raională 

26 strada Nr.4 5722 30,0 9,0 1,5 raională 

27 Victoriei  3510 30,0 9,5 1,5 raională 

28 drum de ocolire Sud 5096 60,0 11,25 1,5 SCD 

29 drum de ocolire 3200 60,0 11,25 1,5 SCD 

30 Sofia 780 30,0 9,0 1,5 raională 

31 Alexandru cel Bun 735 30,0 12,0 2,0 raională 

32 Bulgară  1860 30,0 8,5 1,5 raională 

33 strada Nr.5 3280 30,0 11,25 1,5 raională 

34 Acad. L.Dubinovschi 1620 30,0 8,5 1,5 raională 

35 1 Mai 1578 30,0 11,25 1,5 raională 

36 Strîi 2750 30,0 9,0 3,0 raională 

37 Locomotivelor 1015 45,0 11,25 3,0 SCD 

38 M.Eminescu 590 30,0 9,0 1,5 raională 

39 Păcii 1967 30,0 9,0 1,5 raională 

40 B.Glavan 1170 30,0 9,0 1,5 raională 

41 F.Dostoievski 770 45,0 11,25 3,0 SCD 

42 Mircea cel Bătrîn 1306 45,0 11,25 3,0 SCD 

43 V. Ceapaev 760 30,0 9,0 1,5 raională 

44 Ş.Aleihem 1845 20,0 7,0 1,5 locală 

45 N.Vatutin 430 20,0 7,0 1,5 locală 

46 C.Negruzzi 264 30,0 9,0 1,5 raională 

47 L.Caragiale 859 30,0 9,0 1,5 raională 

48 A.Hâjdău 1352 30,0 9,0 1,5 raională 

49 I.Ciarupin 1510 20,0 7,0 1,5 locală 

50 Chişinău 1087 30,0 11,25 1,5 SCD 

51 V.Lupu 561 30,0 10,5 1,5 raională 

52 L.Dovator 3144 30,0 9,0 1,5 raională 

53 Industrială 1790 45,0 11,25 3,0 SCD 

54 Traian 2042 45,0 11,25 3,0 SCD 
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1 2 3 4 5 6 7 

55 strada Nr.6 2980 60,0 15,0 2,25 SCD 

56 strada Nr.7 1700 30,0 9,0 1,5 raională 

57 E.Loteanu 720 30,0 9,0 1,5 raională 

58 G.Muzicescu 820 30,0 7,0 1,5 raională 

59 A.Mateevici 500 30,0 7,0 1,5 raională 

60 A.Babinschi 1360 30,0 9,0 1,5 raională 

61 A.Pokrîşkin 850 45,0 9,0 1,5 SCD 

62 Făleşti 470 45,0 15,0 3,0 SCD 

 Total 136939     

 Străzi locale 11284 20,0 7,0 1,5 locale 

 

*SCD – străzi magistrale de interes oraşenesc cu circulaţie dirijată 

 

     Tabelul 10.2.2 

Caracterizarea străzilor propuse pentru reconstrucţie şi construcţie 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea străzilor  Reconstrucţie, km Construcţii noi, km 

1 2 3 4 

1 Ştefan cel Mare și Sfînt 7,4  

2 Decebal 3,26  

3 M.Viteazul 1,65  

4 Iu.Gagarin 1,56 0,22 

5 N.Iorga 1,67  

6 Kiev 1,68 0,22 

7 E.Colesov 0,86  

8 E.Colesov 2,14 0,37 

9 I.Franko 1,27  

10 Feroviarelor 2,37 0,14 

11 Calea Ieşilor 2,800  

12 P.Boţu 1,37 0,54 

13 31 August 1989 2,62  

14 Aerodromului (drum de colire) 2,89 0,66 

15 strada Nr.3  5,25 

16 strada Nr.1  2,22 

17 Cahul 1,89  

18 Soroca 4,31  

19 Sf. Nicolae 1,53  

20 A.Puşkin 1,750  

21 Independenţei - Sportivă 
2,03 

0,72 
1,52 

22 strada Nr.4  5,72 

23 Victoriei  2,54 0,97 

24 drum de ocolire 2,380  
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1 2 3 4 

25 Sofia 0,78  

26 Alexandru cel Bun 0,74  

27 Bulgară  1,86  

28 strada Nr.5  3,28 

29 Acad. L.Dubinovschi 0,82 0,81 

30 1 Mai 1,58  

31 Strîi 0,52 2,23 

32 Locomotivelor 1,02  

33 M.Eminescu 0,59  

34 Mircea cel Bătrîn 1,31  

35 Ş.Aleihem 0,72 1,13 

36 Chişină 1,09  

37 strada Nr.6 0,64 2,34 

38 A.Babinschii 0,7 0,66 

39 Făleşti 0,21 0,26 

40 Total 63,27 28,54 

 

Total pentru perioada de calcul vor fi reconstruite 63,3 km de străzi principale și 

construite 28,5 km străzi noi. Celelalte străzi vor fi reconstruite și construite după perioada 

de calcul. 

În rezultatul evaluării prezenţei unităţilor de transport în oraș pentru perioada 2015-

2017 s-a stabilit că sporul mediu anual a autoturismelor este de 2,9%, ca urmare pentru 

perioada de calcul în oraș, nivelul de motorizare va fi de 360 de unități la 1000 de 

locuitori. 

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. Astfel, pentru perioada de calcul transportul urban de pasageri 

se va realiza cu troleibuzul, autobuzul și maxi-taxiuri. Întrucât transportul public 

(troleibuz, autobuz) folosește mai puțin spațiu rutier pentru transportarea unui pasager 

decât un maxi-taxi sau un autoturism, prioritate se acordă troleibuzului, care este un 

transport ecologic în centru și autobuzului pentru stabilirea legăturilor cu suburbiile. Ca 

urmare, se va reduce fluxul total de transport şi nivelul de poluare pe străzi.  

Gradul de folosirea  a transportul public de către pasageri depinde de serviciile oferite 

de transportul public. Prin urmare, comoditatea, confortul, amplasarea și echipamentul 

staţiilor de aşteptare, interval scurt între unităţile de transport ar trebui să atragă pasagerii. 

Sistemul de aşezări a populației pentru perioada de calcul nu se modifică semnificativ, prin 

urmare, combinația actuală ale tipurilor de transport public - troleibuz - autobuz – maxi-

taxi poate asigura nivelul necesar cu servicii de transport public a populaţiei. Lungimea 
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calculată a reţelei de transport va constitui 245,8 km, deniatatea 5,8 km/km
2
.  

Conform prevederilor PUG se prevede dezvoltarea în continuare transportului de 

troleibuz în baza celui existent pe principalele direcţii, precum și creșterea parcului de 

troleibuze la 90 de unități. 

Rutele noi şi existente ale troleibuzelor:  

- Ruta nr.1 se prelungeşte de la Aeroport până la str. Feroviarilor, Locomotivelor şi 

I.Franko;  

- Ruta nr.2 – fără modificări;  

- Ruta nr.5 – fără modificări.  

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

- Ruta nr.4 va face legătura între cartierele Pământeni 1, Dacia, Slobozia pe partea de 

nord a oraşului;  

- Ruta nr.6 va circula pe str. Decebal, E.Colesov, P.Boţu şi în continuare pe str. 31 

August 1989 şi N.Iorga până la str. Soroca.  

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. La reconstrucţia străzilor este necesar de ţinut 

cont de amenajarea platformelor de staţionare a transportului public. 

 

Garaje şi parcări 
Parcarea staţionară a transportului individual se propune să fie organizată astfel:  

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

proprietarilor;  

- în casele multietajate noi toate unităţile de transport individual trebuie să fie 

asigurate cu locuri pentru 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.  

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 şi pe spaţiul intermagistral. Parcările trebuie să fie 

organizate, cu plată, cu pază. Pe străzile magistrale pot fi păstrate numai parcările 

care nu ocupă principalele benzi de circulaţie cu asigurarea accesului pentru 

circulaţia principală;  

- 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 intrările 

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. 
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Tabelul 10.2.3 

 

Calculul parcărilor auto pentru perioada de calcul, anul 2034 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectului Un. de măs. Cantitatea 

Nr. necesar de 

locuri pentru 

parcare 

1 Palatul municipal de cultură 100 loc 6,6 66 

2 Casa de cultură „Flacăra‖ 100 loc 1,66 17 

3 Clubul „Veteran‖ 100 loc 1 10 

4 Universitatea de Stat ‖Alecu Russo‖ 100 60 600 

5 Filială institutului Baltic de ecologie 100 3 30 

6 Colegiul Politehnic 100 2 20 

7 Colegiul de industrie 100 2 20 

8 Colegiul tehnic feroviar 100 2 20 

9 Colegiul de medicină 100 4 40 

10 Colegiul muzical pedagogic 100 2 20 

11 Spitalul clinic Bălţi 100 paturi 10 50 

12 Policlinică consultativă 100 vizite/zi 17 35 

13 Spitalul Feroviar 100 paruti 1 4 

14 Spitalul de psihiatrie 100 paturi 8 32 

15 Centrul medical de familie nr.1 100 vizite/zi 8 24 

16 Centrul medical de familie nr.2 100 vizite/zi 4 10 

17 Centrul medical de familie nr.3 100 vizite/zi 2 5 

18 Centrul medical de familie nr.4 100 vizite/zi 1 3 

19 Centrul medical de familie nr.5 100 vizite/zi 3 8 

20 Azil pentru bătrîni 100 loc 5 15 

21 Stadionul municipal „Olimpia‖ 100 locuri 65 180 

22 Stadionul „Locomotiv‖ 100 locuri 15 75 

23 Stadionul „Pișevic‖ 100 loc 10 50 

24 Hotel 100 loc 8 40 

25 
Magazine şi depozite angro cu suprafaţa 

comercială ce depăşeşte 200 m
2
, total 

100 m
2
 

supr. com. 
290 1450 

26 Alimentaţie publică, total 100 locuri 67 670 

 
Total 

  
3484 

 

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.  

Măsuri privid reducerea impactului asupra mediului înconjurătior: 

- Reducerea emisiilor și a zgomotului prin reducerea numărului de accelerații ale 

automobilelor în timpul circulaţiei fluxului de transport; 

- Marcarea rațională a priorității circulaţiei în funcție de tipul de transport; 

- Optimizarea schemelor de oraganizare a traficului la intersecții; 
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- Lărgirea carosabilului la intersecții; 

- Interzicerea virării la stânga pe un şir de străzi care aderă la cele magistrale în 

scopul asigurării circulaţiei pe distanţă 600-800 m;  

- Separarea fluxurilor pietonale și a traficului pe segmentele de străzi mai aglomerate 

ale rețelei rutiere. Construcție pasajelor subterane (Gara auto, magazinul "ELITE", 

staţia "Centru", pe str. Decebal  în regiunea SA "Răut"; 

- La intersecțiile cu circulaţia dirijată într-un nivel instalarea semafoarelor cu marcaje 

corespunzătoare; 

- Optimizarea amplasării și amenajarea staţiilor de aşteptare a transportului de 

pasageri;  

- Introducerea unei scheme de mișcare riversivă;  

- Construirea unui viaduct peste calea ferată pe str. P.Boţu;   

- Introducerea restricțiilor în circulaşia transportului pe unele benzi separate;  

- La toate intrările în oraș, amenajarea platformelor pentru staţionarea transportului 

marfar în tranzit;  

- Implementarea schemelor pentru circulaţia cu sens unic;  

- Reducerea emisiilor de la transportul urban poate fi realizată prin înlocuirea 

carburanţilor cu un alt tip de combustibil, cum ar fi gazul lichefiat; 

- La achiziționarea autobuzelor noi, este recomandabil să se da prioritate celor, a 

căror rezervor de combustibil este echipat cu un motor electric, al cărui avantaj este 

„zero evacuare‖ – în atmosferă nu se emană decât vaporii de apă. 

Este necesar de instalat pe autobuze CRT - filtre - catalizatoare postarzătoare, în loc de 

amortizoare. Filtrul prinde și arde pe catalizator ca produse gazoase de combustie 

incompletă. 

      Transportul periferic 

Transportul aerian 

Perspectiva aeroportului. 

Conform informațiilor din 2009, în legătură cu cererea din rândul locuitorilor din 

nordul Moldovei și regiunilor vecine Ucraina și România, Compania Air Moldova trebuia 

să stabilească zboruri regulate între Bălți și Moscova, precum și Frankfurt am Main. 

Acest proiect, conform situaţiei din decembrie 2011, nu a fost implementat. 

Conform administrației aeroportului Bălți-Leadoveni, condițiile meteorologice şi poziţia 

geografică din această regiune contribuie la funcționarea aeroportului 24 de ore pe zi pe tot 

parcursul anului (chiar și în condiții meteorologice dificile). 

Oraşul Bălți este situat din punct de vedere a poziţiei geografice pe o direcție de 

transport importantă și este un important schimb de transport în sud-estul Europei. În 

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

precum Boeing și Airbus. În acest sens, aeroportul "Bălți-Leadoveni" în perspectivă ar 

putea fi utilizat de companiile aeriene europene și alte companii de transport internațional. 

 

Transortul feroviar 

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

conform planului de investiţii şi dezvoltare a ÎS "Calea Ferată a Moldovei pentru perioada 

2014-2022" se prevede implementarea următoarelor proiecte investiţionale:  

- reabilitarea infrastructurii feroviare;  

- modernizarea vehicolelor de trancţiune; 

- reparaţia capitală şi înlocuirea vagoanelor pentru pasageri şi de mărfuri. 
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De asemenea, 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 

Transportul auto ocupă primul loc în republică după traficul de pasageri şi mărfuri, ca 

urmare, pentru perioada de calcul conform prevederilor PUG 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 separartea 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.  

Pentru evacuarea transportului în tranzit de pe teritoriul oraşului se prevede construcţia 

unui tronson a drumului de ocolire. La ieşire vor fi amenajate platforme cu spălătorie auto 

pentru staţionarea transporului de mărfuri în tranzit  

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. 

 

Indicii tehnico-economici principali al reţelei de drumuri şi străzi 

 

Tabelul 10.2.4 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea indicilor Un. măs. 

Total pe oraş 

exist. proiect 

1 2 3 4 5 

1 Suprafaţa teritoriului valorificat km
2
 41,43 42,38 

2 Lungimea totală a tuturor drumurilor şi străzilor km 236,13 264,67 

3 inclusiv, străzile magistrale km 57,36 85,9 

4 
Densitatea liniară a drumurilor şi străzilor vis-a-

vis de teritoriul valorificat 
km/km

2
 5,7 6,25 

5 Densitatea străzilor magistrale km/km
2
 1,38 2,03 

6 
Lungimea reţelei de transport pe axa străzilor 

(transportul public ). 
km 212,9 245,8 

7 Lungimea reţelei de troleibuze pe axa străzilor km 44,65 51,75 

8 Lungimea reţelei de autobuse pe axa străzilor km 96,8 104.0 

9 Lungimea reţelei de maxi-taxi pe axa străzilor km 71.45 90,05 

10 Densitatea reţelei de transport km/km
2
 5,17 5,8 

 

 

10.3   Canalizare pluvială 
 

Organizarea evacuării sedimentelor acumulate pe suprafaţa terestră în timpul 

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

Problema evacuării apelor pluviale de pe teritoriile cu construcţii este pusă în discuţie 

paralel cu problema salubrizării şi construcţia de drumuri. Acestei probleme ce ţine de 

evacuarea raţională a apelor pluviale i se acordă o deosebită atenţie. Mare cantitate de apă 
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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.  

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 părţii a digului de apărare împotriva inundaţiilor). 

Acest sistem va permite de a organiza curăţarea şi ţinerea în ordine a străzilor, deoarece va 

permite organizarea stropirii străzilor şi chiar spălarea lor cu debitul de ape din recipientul 

apelor pluviale.  

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. Iar în sectoarele cu 

construcţii finisate se propune construcţia canalizării pluviale paralel cu demararea 

lucrărilor de reconstrucţie a străzilor.  

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

canalizare pluvială, diametrul 400-2000 mm, inclusiv de tip deschis de-a lungul r. Răut – 

8,0 km.  

În schema canalizării pluviale a or. Bălţi a fost efectuat calculul reţelei hidraulice şi 

stabilit debitul calculat al apelor pluviale după metoda intensităţii maxime în corespundere 

cu СНиП 2.04.03-85 şi Recomandări privind calculul sistemului de colectare, evacuare şi 

epurare a debitului de suprafaţă. Calculul construcţiilor de scurgere pluvială şi condiţiile 

de evacuare a apelor epurate în bazinele acvatice existente se efectuează în corespundere 

cu "Normele de protecţie a apelor de suprafaţă împotriva poluării lor cu apele menajere" şi 

СН 496-77.  

Sunt epurate scurgerile pluviale "poluate", ce se formează în timpul căderii 

precipitaţiilor, care coincide cu perioada depăşirii nerepetate a Р≥0,05/an, topirea zăpezii şi 

spălarea suprafeţei drumului. Restul fluxului pluvial care se referă la intensitatea 

Р>0,05/an este evacuat prin evacuator în bazinul de acumulare fără epurare.  

Separarea scurgerilor pluviale pînă la instalaţiile de epurare se efectuează conform 

schemei cu reglarea debitului.  

Calculul debitului de suprafaţă este determinat după metoda intensităţii maxime (СНиП 

2.04.03-85) conform formulei: 

1.02.1

2.1






n

r

mid

t

FAZ
qr , l/s (p. 2.11 ) 

unde: 

  Zmid - valoarea medie a coeficientului care caracterizează suprafaţa bazinului (p. 

2.17) 
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nqA 9020 













rm

P

lg

lg
1

 
(p. 2.12 ) 

unde: 

 20q - intensitatea ploii,90  l/s/ha, pentru teritoriul dat cu durata 20 min, la Р=1an, 

n - indicele gradului de intensitate, conform tab. 4 = 0,71 (СНиП). 

mr- cantitatea medie anuală de precipitaţii pluviale conform tab. 4 = 150.  

γ - indicele gradului de intensitate, conform tab. 4 = 1,54 

rt - durata calculată a scurgerilor pluvial pe suprafaţă şi prin ţevi în min, se determină 

conform formulei (p. 2.15 СНиП) 

pcanconr tttt  ; 

unde: 

 cont  - durata scurgerilor pluviale pînă la rigola stradală (timpul concentrării pe 

suprafaţă) 5-10 min. p 2.16.  

cant  - durata scurgerilor pluviale prin rigola stradală pînă la colectorul pentru 

scurgerea pluvială.    

cant 0,021
can

can

V

l
 . 

pt - durata scurgerilor pluviale prin ţevi, 

p

p

p
V

l
t 017.0  

Pentru calculul canalizării pluviale şi instalaţiilor de epurare s-a ţinut cont de 

instalaţiile de epurare locale situate pe teritoriul întreprinderilor de transport şi industriale.  

Instalaţiile de epurare (de tip deschis şi închis) se vor amplasa în locurile mai joase pe 

relief.  

Instalaţiile de epurare nr. 1 vor recepţiona debitul pluvial din bazinul nr. 7:  

- suprafaţa bazinului – 10 ha;  

- debitul calculat – 251 l/sec.;  

- debitul epurat – 44,1 l/sec.  

Instalaţiile de epurare nr. 2 vor recepţiona debitul pluvial din bazinul nr. 6 şi 50% din 

bazinul nr. 8:  

- suprafaţa bazinului – 180,7 ha;  

- debitul calculat – 7787 l/sec.;  

- debitul epurat – 621 l/sec.  

Instalaţiile de epurare nr. 3 vor recepţiona 50% debitul pluvial din bazinul nr. 1 şi nr. 

2 şi 15% din bazinul nr. 8:  

- suprafaţa bazinului – 360,3 ha;  

- debitul calculat – 713117 l/sec.;  

- debitul epurat – 1369,5 l/sec.  

Instalaţiile de epurare nr. 4 vor recepţiona  debitul pluvial din bazinul nr. 3 şi 50% din 

bazinul nr. 1:  

- suprafaţa bazinului – 109 ha;  

- debitul calculat – 2088 l/sec.;  

- debitul epurat – 439,6 l/sec.  
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Instalaţiile de epurare nr. 5 vor recepţiona debitul pluvial din bazinul nr. 4:  

- suprafaţa bazinului – 57,6 ha;  

- debitul calculat – 1197 l/sec.;  

- debitul epurat –245,5 l/sec.  

Instalaţiile de epurare nr. 6 vor recepţiona debitul pluvial din bazinul nr. 14:  

- suprafaţa bazinului – 252,6 ha;  

- debitul calculat – 5189 l/sec.;  

- debitul epurat –509,1 l/sec.  

Instalaţiile de epurare nr. 7 vor recepţiona debitul pluvial din bazinul nr. 9:  

- suprafaţa bazinului – 152,4 ha;  

- debitul calculat – 7443 l/sec.;  

- debitul epurat – 665,2 l/sec.  

Instalaţiile de epurare nr. 8 vor recepţiona debitul pluvial din bazinul nr. 11:  

- suprafaţa bazinului – 147,7 ha;  

- debitul calculat – 6344 l/sec.;  

- debitul epurat – 644,7 l/sec.  

Instalaţiile de epurare nr. 9 vor recepţiona debitul pluvial din bazinele nr. 10,12,13:  

- suprafaţa bazinului – 644,5 ha;  

- debitul calculat – 23598 l/sec.;  

- debitul epurat – 2703,9 l/sec.  

 

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.   

Sursele de poluare a debitului de suprafaţă sunt: 

- gunoiul stradal, produsele ce distrug îmbrăcămintea rigidă şi poluează solul; 

- evacuarea substanţelor poluante în atmosferă de la întreprinderile industriale, 

sistemele de încălzire, arderea gazelor şi mijloacele de transport în timpul 

funcţionării motoarelor cu ardere internă se degajă oxid azotic, plumb, hidraţi de 

carbon şi alte substanţe nocive care se sedimentează pe suprafaţa solului. În gazele 

de eşapament de la automobile se conţin peste 40 substanţe chimice, majoritatea 

cărora sunt toxice;  

- la utilizarea substanţelor antiderapante are loc salinizarea solului pe teritoriile 

adiacente reţelei de drumuri şi străzi pe o suprafaţă de 60-200m, în dependenţă de 

condiţiile concrete în ele se acumulează cantităţi de plumb, zinc, argint şi cupru. 

Conform Planului urbanistic general se prevede colectarea şi evacuarea apelor pluviale 

la instalaţiile de epurare unde vor fi supuse epurării mecanice cu evacuarea ulterioară a lor 

în bazinele acvatice. Instalaţiile de epurare asigură epurarea debitului de suprafaţă relativ 

mai poluat, care se formează în perioada precipitaţiilor atmosferice, dezgheţul zăpezii, 

spălarea îmbrăcămintei rigide a străzilor. În rezultatul monitoringului debitului de 

suprafaţă pe străzi s-a observat concentrarea sporită a substanţelor în suspensie şi în 

produsele petroliere.  

În sistemul de canalizare separat la instalaţiile de epurare apele poluate sunt recepţionate 

în camerele de separare a fracţiunilor, care sunt instalate pe colectoarele pluviale. Bazinele 

decantoare sunt dotate cu camere de limpezire prealabilă a apei pentru separarea 

produselor petroliere şi librifianţilor, rezervoare pentru sedimentare, precum şi zăbrele 
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pentru acumularea deşeurilor.  

Volumul impurităţilor din debitul de suprafaţă pentru calculul instalaţiilor de epurare şi 

nivelul de epurare a lor în corespundere cu cerinţele normative sunt expuse în tab. 4 şi 5.  

 

Tabelul 10.3.1 

Cantitatea impurităţilor 
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200 2500 200 12 18 30 0,1 0,3 
 

0,1 

 

Tabelul 10.3.2 

Nivelul de epurare a apelor la instalaţiile de epurare 

 

Nr./o 
Denumirea 

instalaţiilor 

Perioada de 

sedimentare 

min. 

Nivelul de epurare, % 

Substanţe în 

suspensie 

Produse 

petroliere 

Gunoi 

plutitor 

1 Bazine decantoare 360 90 90 100 

2 Decantoare închise 60 80 80 100 

 

Timpul de limpezire a apei este acceptat: pentru bazinele decantoare – 6 ore, pentru 

instalaţiile de tip închis – 1 oră.  

În sistemul de canalizare separat la instalaţiile de epurare apele poluate sunt recepţionate 

în camerele de separare a fracţiunilor, care sunt instalate pe colectoarele pluviale. 

Bazinele decantoare sunt dotate cu camere de limpezire prealabilă a apei pentru 

separarea produselor petroliere şi librifianţilor, rezervoare pentru sedimentare, precum şi 

zăbrele pentru acumularea deşeurilor.  

Instalaţiile de epurare (de tip închis şi deschis) sunt amplasate în locurile joase ale 

reliefului.  

Filtrarea se efectuează în direcţia "de sus în jos" prin încărcătură flotantă din granule de 

penopolisterol care are capacitate sporită de reţinere.  

Cheltuielile anuale pentru exploatarea sistemului de canalizare sunt stabilite reieşind din 

consumul de energie electrică şi termică, materialele de consum, inclusiv, reactivele 

chimice, cota de amortizare, salariile angajaţilor, achitarea consumului de apă şi alte 

cheltuieli.  

Costul înalt pentru epurarea 1m
3 
a scurgerilor de suprafaţă este condiţionat de 

neuniformitatea mare de recepţie şi necesitatea construcţiei instalaţiilor de epurare cu 

randament mare.  
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Regularizarea debitului pluvial înainte de recepţionarea lor pentru epurare permite 

reducerea capacităţii instalaţiilor de epurare şi egalizarea concentrării impurităţilor.  

Debitul pluvial după epurare poate fi utilizat în scopuri industriale.  

Conform schemei generale a oraşului au fost examinate problemele privind protecţia 

mediului, amenajarea şi reconstrucţia obiectelor acvatice şi a zonelor riverane. Ca urmare, 

au fost evidenţiate următoarele 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 

                                      

Compartimentul este elaborat avînd la bază:  

- materialele Planului Urbanistic General cu indicarea calculelor numărului 

populaţiei, nivelului amenajării locuințelor, amplasării întreprinderilor industriale și 

comunale cu caracteristicile lor; 

- informaţia privind alimentarea cu apă a oraşului. 

 

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. 

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
), situate pe cumpăna apelor pe cota 303 m. 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 pe cota 170 m. Complexul de captare a apei Nistrean este exploatat 

către ÎIS ‖ACVA-NORD‖, pus în funcțiune în anul 1984. 
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A doua sursă de alimentare cu apă sunt sondele arteziene în cantitate de 58 bucăți forate 

în 1962-1984 la prizele de apă Copăceni, Răuțel, 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 de conducte de apă Ø100-700 mm 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 este 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. 

Schema de alimentare cu apă a orașului este următoarea: 

Apa din rezervoare (2 x 6000 m
3
, cota 170 m) este livrată gravitațional prin două 

conducte spre oraș. Printr-o conductă apa este livrată către partea centrală a orașului, 

cartiere nr.9 și 10. Printr-o a doua conductă apa este livrată într-un rezervor (2000 m
3
, cota 

140 m) de pe str. Decebal. Apoi apă este pompată cu ajutorul stației de pompare, situate pe 

același teren, în rezervoarele (2 x 8000 m
3
, cota 190 m) de pe str. I.Ciarupin. Din 

rezervoare, apa gravitațional se livrează în rețeaua de alimentare cu apă din a doua zonă.  

Sondele arteziene ale tuturor prizelor de apă sunt echipate cu pompe submersibile de 

marca ЭЦВ, randamentul 10 - 160 m
3
/oră, putera 8 - 65 kW. 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 anul 2007, Institutul de proiectare ‖CEPROSERVING‖ a elaborat un proiect de 

reconstrucție a sistemului de alimentare cu apă format din 16 secțiuni cu o lungime totală 

de 21,3 km. În anii 2008-2015 au fost pozate 10 secțiuni, a rămas de pozat încă 6. 

Pe teritoriul ÎM Regia ‖Apă-Canal Bălți‖ de pe str. I.Ciarupin există o bază de reparație 

și întreținere pentru repararea rețelelor de alimentare cu apă, echipamente electrice și de 

pompare. Baza are excavatoare, buldozere, tractoare, mașini pentru diverse scopuri și alte 

echipamente. Vârsta echipamentelor depășește 25 de ani, este necesară o actualizare. De 

asemenea, la bază se află un atelier de reparații tehnice, depozit de echipamente și 

materiale, garaj și dispecerat. În atelier, reparația pompelor arteziene se realizează nu 

numai pentru oraș, ci și pentru partea de nord a republicii.  

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. 
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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 

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.
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Tabelul 11.2.1 

Debitul de apă pentru necesităţile menajer-potabile a populaţiei (an.2034) 

 

N
r.

 Denumirea 

raionului 

N
u

m
ă
ru

l 
ca

lc
u

la
t 

a
l 

p
o
p

u
la

ţi
ei

, 
m

ii
 o

a
m

. 

Gradul de amenajare a construcțiilor rezidențiale 
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Clădiri dotate cu rețea interioară de 

alimentare cu apă și canalizare, cu 

băi 

Clădiri dotate cu rețea interioară de 

alimentare cu apă și canalizare, cu 

băi, cu apă caldă centralizată 

Consumul 

de apă pe 

cap de 

locuitor, 

l/zi 

Numărul 

calculat al 

populaţiei, 

mii oam. 

Consumul 

mediu 

zilnic 

calculat de 

apă, m
3
/zi 

Consumul 

de apă pe 

cap de 

locuitor, 

l/zi 

Numărul 

calculat al 

populaţiei, 

mii oam. 

Consumul 

mediu 

zilnic 

calculat de 

apă, m
3
/zi 

Zona 1 

 

1 Centru 75,30 150 26,30 3950 160 49,00 7840 11790 1,2 14150 1860 

2 Slobozia 19,35 150 13,55 2030 160 5,80 930 2960 1,2 3550  

3 Molodovo 1,63 150 1,63 240    240 1,2 290  

4 Bălții Noi 3,30 150 3,30 500    500 1,2 600  

 Total 99,58  44,78 6720  54,80 8770 15490  18590 1860 

Zona 2 

1 Pămînteni 25,20 150 5,0 750 160 20,20 3230 3980 1,2 4780 478 

2 Dacia 28,22 150 2,82 420 160 25,40 4060 8960 1,2 10750 1075 

 Total 53,42  7,82 1170  45,60 7290 12940  15530 1550 

 
Total pe 

oraș 
153,00  52,60 7890  100,40 16060 28430  34120 3410 

 s.Elizaveta 3,60 150 3,60 540    540 1,2 650 65 

 s.Sadovoe 1,40 150 1,40 210    210 1,2 250 25 

 
Total 

mun.Bălți 
158,00   8640    29180  35000 3500 38500 
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Tabelul 11.2.2 

Debitul de apă pentru necesităţile de producere 

 

Nr. pe 

PUG 
Denumirea 

Asigurare cu apă, m
3
/zi 

Nota 
existent calculat 

Zona 1 

1-00 Sectorul ‖Centru‖    

1-07 SA ‖Floarea soarelui‖ 700 770  

1-21 SA ‖Knauf‖ 15 17  

1-26 SRL ‖Marsharcon‖ 15 17  

1-50 SA ‖Combinatul de pîine‖ 65 70  

1-72 ÎCS ‖Excel Manufacturing‖ SRL 25 28  

2-00 Sectorul ‖Molodovo‖    

2-24 SRL ‖Blex Grup‖ Fabrica de betoane 6 7  

 Alte 31 34  

 Total 860 940  

Zona 2 

3-00 Sectorul ‖Pămînteni‖    

3-01 II ‖Protiuc‖ 10 11  

3-11 SA ‖Barza Alba‖ 150 165  

3-23 SA ‖Basarabia Nord‖ 400 440  

3-26 SA ‖Incomlac‖ 500 550  

3-30 SA ‖Zimbru Nord‖ 3 4  

4-00 Sectorul ‖Dacia‖    

4-04 ÎM ‖Direcția de troleibuze Bălți‖ 3 4  

4-08 ÎM Regia ‖Apă-Canal Bălți‖ 3 4  

4-10 SA ‖Drumuri Bălți‖ 5 6  

 Alte 29 32  

 Total 1140 1210  

     

 Total pe industria orașului 2000 2150  

 

Tabelul 11.2.3 

Debitul de apă pentru udat 

 

Nr. 
Zona de alimentare 

cu apă 

Consumul mediu 

zilnic de apă pe cap de 

locuitor, l/zi 

Numărul calculat 

al populaţiei, mii 

oam. 

Debitul zilnic 

calculat de apă, m
3
/zi 

1 Zona 1 50 99,58 4900 

2 Zona 2 50 53,42 2600 

 Total pe oraș  153,00 7500 
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Tabelul 11.2.4 

Debitul de apă pentru stingerea incendiilor 

 

Nr. 

Zona de 

alimentare 

cu apă 

Numărul 

calculat al 

populaţiei, 

mii oam. 

Numărul 

incendiilor 

simultane, 

sit. 

Durata 

stingerii 

incendiilor, 

ore 

Debitul de apă  

Total, 

m
3
/zi Pentru un 

incendiu, 

l/sec. 

Total, 

m
3
/zi 

Pentru 

stingerea 

incendiilor, 

m
3
/zi 

1 Zona 1 99,58 2 3 35 760 2340 3100 

2 Zona 2 53,42 2 3 35 760 1340 2100 

 Total  153,00      5200 

 

Tabelul 11.2.5 

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

Pămînteni, Dacia). 

Odată cu funcționarea apeductului Soroca-Bălți, alimentarea cu apă a orașului rămîne 

conform schemei existente. 

Prin conducta Ø1000 mm apa este livrată în rezervoarele existente (2 x 6000 m
3
), 

situate la nord-estul orașului în zona pepinierei decorative pe cota 170 m. Din rezervoare 

prin conductă de apă existentă Ø700 mm și conductă de apă propusă Ø600 mm apa 

gravitațional va fi recepționată în zona 1 de alimentare cu apă a orașului. 

Prin conductă Ø600 mm apă gravitațional este livrată într-un rezervor (2000 m
3
, cota 

140 m) de pe str. Decebal, apoi cu ajutorul stației de pompare apă este pompată în 

rezervoarele de presiune (2 x 8000 m
3
, cota 190 m) de pe str. I.Ciarupin. Din rezervoare, 

apa se livrează prin două conducte în rețeaua de alimentare cu apă din zona 2. 

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 (2 x 2000 m
3
) pe cota 303 m (zona 1) 

pîna la rezervoarele (2 x 6000 m
3
) pe cota 170 m în zona pepinierei decorative. Apeductul 

existent, construit în 1984, este într-o stare uzată. 

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. 

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. 

Alimentarea cu apă a microraionului ‖Bălții Noi‖ este asigurată de la sondele situate în 

partea sa de jos. Apa din sondele este livrată într-un rezervor de 400 m
3
, apoi cu ajutorul 

stației de pompare de nivelul II este pompată în rețeaua de alimentare cu apă. 

Alimentarea cu apă către partea superioară a microraioanelor la intrarea în oraș din 

partea or.Chișinău este asigurată de stațiile locale de pompare pentru ridicarea presiunii. 

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

lor este îngrădit. 

Trasarea conductelor și rețelelor magistrale de apă este prezentată în schema 

‖Alimentarea cu apă potabilă. Reglementări‖ sc. 1:10000. 

Pentru furnizarea de apă fiabilă în oraș, este necesară înlocuirea conductelor și a 

rețelelor de apă uzate, prevăzute din țevi de oțel. 

Conductele de apă Ø300 mm sunt propuse a fi prevăzute din țevi de plastic, pentru 

conductele de apă cu un diametru mai mare, se propune să se utilizeze țevile din fontă 

maleabilă sau din plastic cu fibre de sticlă de la HOBAS. 

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. 
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11.3   Indicii tehnico-economici sistemului de alimentare cu apă 

 

Tabelul 11.3.1 

 

1 Randamentul total al sistemului  49250 m
3
/zi 

 inclusiv:  

 pentru necesităţile menajer-potabile  38500 m
3
/zi 

 pentru necesităţile de producere 2150 m
3
/zi 

 pentru udat 7500 m
3
/zi 

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

 inclusiv:  

 pentru necesităţile menajer-potabile 240 l/zi 

3 Costul total al construcţiilor  45700 mii lei 

 inclusiv:  

 

apeductul de la rezervoarele pe cota 170 m pînă la apeductul existent Ø600 mm 

de-a lungul drumului de ocolire lîngă trecere prin r.Răut 

                                                                                                Ø600 mm, l = 6 km 

16000 mii lei 

 

apeductul de la conductă de apă din Zona 2, raionul Dacia (zona rezervoarelor 

pe cota 190 m) pînă la s.Sadovoe 

                                                                                                Ø160 mm, l = 5 km 

1800 mii lei 

 

apeductul de-a lungul str. N.Testemițeanu de la str. V.Puiu pînă la str. Calea 

Ieșilor 

                                                                                           Ø400 mm, l = 0,53 km 

1200 mii lei 

 

apeductul de-a lungul str. Ștefan cel Mare și Sfînt de la stație de pompare 

nivelul II priză de apă Răuțel 

                                                                                             Ø400 mm, l = 3,8 km 

8500 mii lei 

 

apeductul de-a lungul str. Independenței/Sportivă de la str. F.Dostoevski pînă la 

str. N.Gluhovski 

                                                                                             Ø315 mm, l = 1,5 km 

2900 mii lei 

 

apeductul de-a lungul str. A.Pușkin de la str. Ștefan cel Mare și Sfînt pînă la str. 

M.Sadoveanu  

                                                                                             Ø315 mm, l = 0,3 km 

                                                                                          Ø200 mm, l = 0,35  km 

1200 mii lei 

 

apeductul de-a lungul str. Ștefan cel Mare și Sfînt de la str. F.Dostoevski pînă la 

str. M.Viteazul 

                                                                                             Ø315 mm, l = 0,9 km 

2300 mii lei 

 

apeductul de-a lungul str. 31 August 1989 de la Gara de Vest pînă la  

str. Independenței 

                                                                                             Ø315 mm, l = 1,0 km 

2300 mii lei 

 
apeductul pentru construcție propusă 

                                                                                      Ø200-300 mm, l = 7,0 km 
9500 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 
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12.  CANALIZARE 

 

Pentru actualizarea Planului urbanistic general al mun.Bălți în compartimentul dat au 

fost utilizate următoarele materiale:  

- Strategia de alimentare cu apă şi canalizare în Republica Moldova pentru perioada 

2014-2018;  

- Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea 

în Republica Moldova pentru anii 2016-2025;  

- Concepția de regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

și Ghidului privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare. Ordinul Ministerului Mediului nr. 122 din 04.12.2015;  

- Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, nr. 303 din 

13.12.2013; 

- "Постановление по отчѐту аудита соответствия управления средствами 

национального экологического фонда в 2017г". (Акт Счѐтной палаты №37); 

- Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în 

sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale.  

Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013; 

- NCM G.03.03:2015 „Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare‖; 

- NCM G.03.02.2015 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare‖; 

- СНИП 2.04.02 – 84
х
 "Водоснабжение. Наружные сети"; 

- "Regulamentul privind principiile de bază în proiectarea şi construcţia sistemelor 

exterioare de alimentare cu apă a localităţilor mici cu un consum  sub 200 m
3
/zi". 

De asemenea, au fost utilizate următoarele documente:  

- Sarcina sanitară;  

- Sarcina ecologică nr.55 din 07.02.2019, eliberată de Centru de Sănătate publică 

Вălţi;  

- Fundamentarea tehnico-economică a reconstrucției și modernizării stației de epurare 

a apelor de canalizare din mun. Bălți, elaborată de primăria mun. Bălți în anul 2013. 

 

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.  

Starea actuală a stației de pompare cu pompare suplimentară a rețelelor gravitaționale 

principale, rețelele principale sub presiune, stațiile de epurare locale, stațiile de tratare 

mecanico-biologice sunt reflectate în tabelele 1 - 5. 
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Tabelul 12.1.1 

Echipamente de pompare la stațiile de pompare a apelor uzate din mun.Bălți 

 

Nr. 
Numărul  

SPCP 

Echipamente de pompare existentă 
Anul 

punerii în 

funcțiune 

Starea Măsuri Note 
Tipul pompei 

Numărul 

de pompe 

principale 

Q, 

m
3
/oră 

Н, 

m 

N, 

kW 

1 SPCP 

CД 800/32 

СД 450/22.5 

СМ 250/200-400 

1 

2 

2 

720 

450 

500 

26,5 

22,5 

23 

132 

75 

75 

1965 

Echipamentul este 

învechit, cota de 

uzură 54,3% 

Repararea generală nu a 

fost efectuată, este 

necesară înlocuirea 

echipamentului și 

construirea unei noi 

stației de pompare 

str. N.Iorgă 

2 SPCR nr.1 

CМ 250/200-400 

СД 450/22.5 

СД 800/32 

1 

1 

1 

850 

450 

720 

27 

22,5 

26,5 

160 

75 

132 

1973 

Echipamentul este 

învechit, cota de 

uzură 43,7% 

 str. C.Zaslonov 

3 SPCR nr.2 
CМ 250/200-400 

СД 450/22.5 

2 

1 

680 

640 

18 

19 

75 

75 
1970 

Echipamentul este 

învechit, cota de 

uzură 49,2% 

 str. I.Franco 

4 SPCR nr.3 
CМ 100/65-200 

СМ 125/80-315 

2 

1 

70 

80 

32 

32 

22 

22 
1971 

Echipamentul este 

învechit, cota de 

uzură 55,5% 

 str. T.Ciobanu 

5 SPC nr.4 CМ 100/65-250 1 50 20 7,5 1984 

Echipamentul este 

învechit, cota de 

uzură 60,5% 

 

sec. Molodovo  

str. Ștefan cel Mare, 

133a 

6 SPC nr.5 
CМ 100/65-250/4 

СД 250/22.5 

1 

1 

80 

250 

32 

22,5 

22 

37 
1974 

Echipamentul este 

învechit, cota de 

uzură 60,7% 

 

СУ-18  

str. Ștefan cel Mare, 

197 

 

Notă:   Cota de uzură a  mijloacelor fixe pentru SPC nr.4,  SPC nr.5 este de  97 - 100% 
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Tabelul 12.1.2 

Rețelele de canalizare gravitaționale care necesită reabilitare 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Существующие параметры 

Примечание Диаметр,  

мм 

Длина, 

м 
Материал 

 а) Магистральные коллекторы     

1 Коллектор по ул. Т.Шевченко 350 1629 асбоцемент 
Реабилитация 

необходима 

2 Коллектор по ул. Дечебал 1000 950 железобетон - " - 

3 Коллектор от мясокомбината 700 708 - " - - " - 

4 Коллектор от школы-интерната 300 218 асбоцемент - " - 

5 Коллектор по ул. А.Чехова 250 346 - " - - " - 

6 Главный коллектор от КК №9 700 345 железобетон - " - 

7 Коллектор по ул. Свободы 250 257 асбоцемент - " - 

8 Коллектор по ул. Индепенденцей 400 500 керамика - " - 

9 Коллектор по ул. 1 Май 400 1005 асбоцемент - " - 

10 Пойменный коллектор №1 500 636 - " - - " - 

11 Коллектор от больницы №1 250 139 керамика - " - 

12 Коллектор по ул. Каля Ешилор 250, 300 1482 асбоцемент - " - 

13 Коллектор по ул. И.Франко 400 1493 - " - - " - 

14 Коллектор по ул. Б.Главана 400 522 - " - - " - 

15 Коллектор самотечный  500 350 - " - - " - 

16 Коллектор самотечный 600 351 железобетон - " - 

17 Слободзейский коллектор 1000 781 - " - - " - 

18 Коллектор по ул. Киевская 600 642 - " - - " - 

19 Коллектор от ЖБИ 500 1550 - " - - " - 

20 Коллектор №2 по ул. Буребиста 800 2144 железобетон - " - 

21 Дюкерный коллектор 700 70 сталь - " - 

22 Коллектор от психбольницы 250 700 асбоцемент  

23 Коллектор от ПМК связи 500 680 железобетон - " - 

24 Коллектор по ул. А.Щусева 600 630 железобетон - " - 

25 Коллектор по ул. Болгарская 600 785 железобетон - " - 

26 Коллектор №2 по ул. Н.Йорга 1500 1070 железобетон - " - 

 Итого:  19983   

 б) Уличная канализационная сеть     

1 Самотечные сети 150 1650 керамика - " - 

2 Самотечные сети 200 5270 
керамика, 

асбоцемент 
- " - 

3 Самотечные сети 250 3982 - " - - " - 

4 Самотечные сети 300 2298 - " - - " - 

5 Самотечные сети 400 749 асбоцемент - " - 

6 Самотечные сети 500 315 железобетон - " - 

 Итого:  14264   

 в) Дворовые сети     

1 Дворовые сети 
150, 200, 

250 
7300 

асбоцемент, 

керамика 
- " - 

 Итого:  7300,0   

 
ВСЕГО реконструкция и новое 

строительство 
 41547   
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Tabelul 12.1.3 

Echipamente pentru stații de pompare a apelor uzate  din mun. Bălți 

 

№ 

п/п  

Наиме-

нование 

Существующие параметры Год 

ввода 

в 

экспл. 

При-

меч. 
Адрес 

Трасировка 
Диам., 

мм 

Длина, 

м 

Мате-

риал 

1 
(РНС№3) 

SPCRN3 

от Н.С. до 

подключения в 

самотечный 

коллектор по 

ул. Штефан чел 

Маре 

150 765 чугун 1971 
реаб. 

сетей 

ул. Т.Чобану 

Новые 

Бельцы 

2 
(PHC№2) 

SPCRN2 

от Н.С. до 

врезки в 

напорный 

коллектор 

передРНС№1 

500 1943 сталь 1997 - " - 
ул. 

И.Франко 

3 
(PHC№1) 

SPCRN1 

от РНС№1 на 

существующий 

О.С.К. 

500 1943 сталь 1997 - " - 
ул.  

К. Заслонова 

4 
(ГКHC) 

SPCР 

от ГКНС на 

существующий 

О.С.К. 

700 1200 сталь  - " - ул. Н.Йорга 

5 
(ГКHC) 

SPCР 

от ГКНС на 

существующий 

О.С.К. 

1000 700 сталь 

 - " - - " - 

6 
(ГКHC) 

SPCР 

от ГКНС на 

существующий 

О.С.К. 

1000 500 
железо-

бетон 

7 
Напорн. 

коллектор  
 200 639 

полиэти-

лен 
1989  

от 

комбината 

строймат. до 

ул. Штефан 

чел Маре 

8 

Напорн.ко

ллектор 

для 

РНС№5 

 200 200 чугун 1974 
реаб. 

сетей 

для 

(РНС№5)SP

CN5-„CУ18‖ 

9 

Напорная 

канал-ция 

произв. 

40хс 

 150 4568 
полиэти-

лен 
  

ул. 

Индустри-

альная 

Draxlmaier 
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Tabelul 12.1.4 

Lista întreprinderilor, care dispun de epurare locală (funcțională și nefuncțională) 

 

№ 

п/п 

Nr. 

PG 
Наименование 

Суточный 

расход 

м
3
/сут 

Основные 

загрязнения 

Проектн. 

мощность 

очистных 

м
3
/сут 

Год  

стр-

ва 

Состав сооружений Состояние сооружения Предложения Наличие отходов, осадков 
взвeшеные 

вeщeства 
жиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3 -23 AO „Basarabia Nord‖ 400 2000 - 2500 
500 - 

2000 
400 1980 

Приѐмная камера, аэрир. 

жироловка, флотатор, цех мех. 

обезв., площадки кека  

Сооружения недогружены, стоки после 

очистки в город. кол-р  

Необходим капитальный 

ремонт сооружения 
 

2 3 - 26 
AO ―Incomlac‖ – 

молочный комбинат 
450   200  Жироловка, грязеуловитель 

Наблюдается превышение ПДК по взв. в-

ва, БПК5, жирам, нефтепрод.на контр. 

колодце, попадают в город. сети   

Необходимо 

строительство новых 

сооружении 

Осадки складируются на 

территории очистных 

3 1 - 12 SA „Electrotehnica‖ 9   160  Очистка стоков гальвано цеха Сброс в город. сети 
Гальвано-переработка не 

функционирует 
Шламов на территории нет 

4 1 - 07 SA ―Floarea soarelui‖ 700   4500 1980 

I линия аэрир. жироловка – 3 

шт.: уст-ка неитрализац. 

стоков, -фильтры, -песч. 

гравииные фильтры 

II линия усреднитель аэрир. 

жироловка, камерный фильтр 

В целом удовлитворит., сброс в город. 

сети 
  

5 1 - 15 CET - Nord SA 15     

Ниртеловушка уст-ка 

неитрализации, уст-ка 

очистки шламов. вод 

Удовлитворит., сброс в город. сети   

6 1 - 09 AO ―Flamingo – 90‖      

Усреднитель 

электрокоагулятор, 

двухкасетный-отстойник 

баки-неитрализаторы 

Предприятие не действует  
Накоплены гальванические 

шламы 150 – 200т 

7 1 - 19 
Предприятие 

мебельный комбинат 
     

Отстойник-жироловка, 

отстойник-смолоуловитель 
Не функционируют  

Не действует предприятие, 

перепрофилирование 

8 
1 – 80 

1 - 81 

Комбинат пищевых 

продуктов 
400     8 секционных отстойников 

Слабоконцентри-рованные стоки чистятся 

в отстойниках и сбрас. в город. сети, 

загряз. стоки спиртопроиз-ва попадают на 

17 накопительных ям, откуда поступают 

на поля фильтрации F-36,6га, площадь 

отстойников 25,4га 

Новые сооружения 

локальной очистки 

Отходы спиртопроиз-ва 

источник экологических 

загрязнений, не попадают 

в городские сети 

9 1 - 79 AO „Mioara‖ 100     

Цех высадки хрома; 

хлораторная; отстойники; 

усреднители-флотаторы цех 

мехобезвоживания 

Сооружения не функционируют, хоз-

бытовые стоки ранее поступали в город. 

сети, в настоящее время не поступают 

 Nu funcţionează 

10 3 - 17 Uzina SA ‖Biohimica‖      
4секционный отстойник-

неитрализатор 
Очистные не функционируют  

Предприятие не работает 

токсичный форбоурол не 

образуется 

11 3 - 11 SA ‖Barza Albă‖ 100     Локальных сооружений нет 

После запуска в 2003г цеха спирто-

курения имеется превышение ПДК по взв. 

в-м, БПК, ХПК стоки поступают в город. 

сети 

Необходимо 

строительство 

предочистки 

 

12 5 - 35 
AO ―Автобусный 

парк‖ 
20      

Имеются превышение по нефтепродуктам, 

поступают город. сети 

Необходимо 

строительство 

сооружений предочистки 

 

13 3 - 09 

AO ―Produse 

cerealiere‖ – комбинат 

хлебопродуктов 

      

Локальные сооружения в неудовлетворит. 

состоянии, превышение по 

нефтепродуктам, хлоридам, сульфатам, 

сброс в город. сети 

Необходима 

реконструкция очистных 
Nu funcţioneasă 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 1 - 52 
Fabrica de bere 

„Arcaşul‖ 
2      

Локальных сооружений нет, сброс стоков 

в город. сети 
  

15 1 - 50 Combinatul de pîine 50      

Локальных сооружений нет, имеются 

превышения по жирам, сульфидам, 

сульфатам, сброс в город. сети 

Необходимо 

строительство жироловки 
 

16 1 - 22 SA ―Red – Nord‖ 1      

Локальных сооружений нет, регулярные 

превышения по взв. в-м, БПК, жирам, 

нефтепродуктам, сброс в город. сети 

Необходимо 

строительство локальных 

очистных 

 

17 1 - 72 
ICS ―Excel 

Manufacturing‖ SRL 
25      

Локальных очистных нет, превышение по 

жирам, БПК, взв. в-м, нефтепродуктов, в 

город. сети 

Необходимы локальные 

очистные 
 

18 4 - 04 Тролейбусный парк 3     Небольшие сооружения 
Проскок по нефтепродуктам, сульфидам, в 

город. сети 

Необходимы сооружения 

от мойки машин 
 

19  

Предприятие ―Depoul 

principal de 

locomotive‖ 

     Сооружения не работают 
Превышение ПДК по взв. в-м, БПК, 

нефтепродукты, сброс в город. сети 

Необходимо 

строительство новых 

очистных 

 

 

 

Tabelul 12.1.4 

Caracterizarea principalelor instalații ale stației de epurare existente 

 

№ 

п/п  

Наименования здания 

или сооружения 

Год ввода в 

экспл. 
Кол-во 

Габаритные 

размеры 

Материал 

основных 

конструкции 

Характеристика Состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Приѐмная камера 1970 1 
Прямоугольная, 

3,70х4,30х3,20 (h) 
ж/бетон  С верховым подводом воды  

Капитальный ремонт не проводился, процент износа 

– 67%, требуется замена подводящих лотков, 

сбросной трубопровод не работает 

2 Здание решѐток 1970 1 15,0х6,5м 

Каменное с 

бетонными 

лотками 

1,37х1,42 (h) 

С тремя подводящими механическими каналами и 

граблями. Сбор ТБО в контейнеры с доставкой на 

площадки уплотнители 

Капитальный ремонт не проводился, срок 

эксплуатации решѐток – 26 лет, требуется замена 

всего оборудования, процент износа – 67%. В 2015г 

закуплены вертикальные грабли фирмы экополимер 

3 

Песколовка 

горизонтальная, 2 

отделения 

1970 2 секции 12,0х4,6х2,27 (h) ж/бетон 
С двумя бункерами для песка V – 5,33 м

3
 удаление песка – 

насосами и далее на площадки-накопители 

Работа неудовлетворительная, капитальный ремонт 

не проводился. Необходимо замена по причине 

полного износа. Износ – 99,4%. Площадка бункеров 

разрушена. 

4 
Первичные радиальные 

отстойники 
1970 4 Д – 28,0м ж/бетон 

Со скребковыми механизмами. Один в работе, один в 

ремонте, два в резерве 

Со дня эксплуатации один раз проводился 

капитальный ремонт с заменой всех металлических 

частей. Необходим капитальный ремонт, износ 

конструкции – 50%, оборудования – 80% 

5 
Насосная станция 

сырого осадка 
1970 1 12,0х9,0 каменное 

В эксплуатации два насоса Q – 216 м
3
/ч для удаления 

сырого осадка на иловые площадки, насосы старой марки 

В 1990г был выполнен капитальный ремонт 

основного оборудования арматуры, износ здания – 

51%, оборудования – 84% 

6 

Аэростенки - 

вытеснители, 4-х 

коридорные 

1970 3 
119х5х5,4 (h) – 

один коридор 
ж/бетон Система биологической очистки функционирует с 1974г. 

В 1994-96г выполнена замена труб аэрационной 

системы на пластиковые фирмы экополимер, снизив 

потребление в 4 раза. Необходимо реконструкция 

трубопроводов, лотков, разводящей сети 

воздуховодов, износ конструкции 86,5% 

7 Вторичные отстойники 1977 2 Д-40,0 ж/бетон 
Один в работе, один разрушается. в 2015г выполнено 

частичное восстановление второго отстойника 

Требуется замена насосов UВР – 40, износ 

конструкции 87,6% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Илоуплотнитель 1977 1 Д-24,0 ж/бетон 
В нерабочем состоянии, избыточный ил возвращается 

временно в прис-ные камеры отстойников 

Требуется капитальный ремонт строительных 

конструкции, резерва нет. Замена металлических 

частей 

9 
Воздуходувная станция 

и иловых насосов 
1975 1 24,0х12,0 каменное 

Имеются 2 воздуходувки ТВ – 80 N – 125кВт, резервная 

ТВ – 175-1,6 N – 320кВт, иловые насосы (1р+1рез)  N – 

110кВт, насосы избыточного ила (1р+1рез)  N – 37кВт, 

насосы опорожнения (1р+1рез)  N – 37кВт. 

Самый энергоѐмный участок, доля износа 56,4% 

10 Хлораторная 1971 1 12,0х6,0 каменное  

1996г выполнена реконструкция технологического 

оборудования, обеззараживание жидким хлором,  

Износ здания – 48,7%, оборудования – 100% 

11 

Иловые поля с 

естественным 

основанием 

1970  20,0г земляные 
Не имеют противофильтрационного экрана, загрязняют по 

2 ву 
Иловые пруды – опорожнено 4га 

12 

Иловые площадки на 

искусственном 

основании 

1977  20,0г а/бетонные - " - Опорожнено 11га, износ оборудования – 100% 

13 
Дренажная насосная 

N1/N2 
1970/1977 1/1 Ø6,0/Ø6,0 

Монолит 

ж/бетон 

Всего 4 насоса (2раб+2рез) дренаж с иловых карт в 

первичн. отстойники 

Необходим капитальный ремонт, износ здания HCN1 

– 63,6%,  HCN2 – 57,1%, износ оборудования  HCN1 

– 96,5%, HCN2 – 99,4%, 

14 
Канал очищенных 

стоков ж/б оголовком 
1970 1 

Ø1000мм 

L-816м 
ж/бетон Выпуск очищенных и обеззараженных стоков Необходим капитальный ремонт 

15 
Канализационная сеть 

ОС 
1970     Износ – 98,1% 

16 Водопроводная сеть ОС 1970     Износ – 70,3% 

 

Примечание: Усреднѐнная доля износа основных производственных фондов составляет 89%, а приѐмной камеры, аэреагентов, иловых площадок – 97-100% 
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Conform deciziei Consiliului municipal Bălți (nr.12/13 din 25.10.12) a fost elaborat 

proiectul „Modernizarea și reechiparea tehnică a stațiilor de epurare în mun. Bălți ‖ prin 

parteneriat public-privat (decizia nr.22 a Camerei de Conturi a Republicii Moldova). 

Primăria mun.Bălți a elaborat un studiu de fezabilitate privind modernizarea și 

reechiparea instalațiilor de epurare, dar nu au fost examinate și alte variante, concomitent, 

studiul de fezabilitate nu corespundea Regulamentul privind procedurile standard și 

condițiile generale de selecție a unui partener privat (HG nr. 476 din 4 iulie 2012, anexa nr. 

1). 

În baza deciziei CM  Bălți nr. 16 / 17 din 24.12.2012 a fost efectuată procedură de 

selectare a unui partener privat, la care a participat un singur agent economic, care a fost 

declarat câștigător la 31.05.2013. Prin decizia Consiliului municipal Bălți (nr. 8 / 29 din 

26.09.2013 și nr. 10 / 55 din data de 31.10.2013), a fost semnat un acord de concesiune (nr. 

3 din 1.11.2013), potrivit căruia scopul acordului este reechiiparea, reutilarea tehnică și 

modernizarea sistemului municipal de epurare și canalizare Bălți. Ca partener privat a fost 

desemnată firma „Glorin Inginering„ SA, înregistrată la 20.03.2013. Termenul de 

concesiune este de 49 de ani. 

Drept urmare, la 29.11.2013, proprietatea municipală a fost transferată în concesiune 

pentru o valoare totală de 105,36 mil. lei, inclusiv terenul - 44,4 mil. lei și active fixe - 

61,0 mil. lei (amortizare - 50,8 mil. lei). 

Partenerul privat nu și-a îndeplinit obligații contractuale pentru perioada de la 1.11.2013 

până la 31.03.17. Ca urmare Primăria urma să încaseze o taxă în valoare de 3.044,0 mii lei, 

din care au fost achitată doar 927,6 mii lei, pentru restul sumei au fost aplicate penalități.  

Conform contractului de concesiune, concesionarul își asumă obligații pentru investirea 

pe etape în obiect a sumei de cel puțin 85200000 lei, inclusiv: 

Etapa I - 3600000 lei – restabilirea bazinului de docantare secundară, reparația capitală 

a celui în funcțiune , înlocuirea echipamentelor de greblă la toate stațiile de pompare, 

înlocuirea parțială a colectorului principal și lucrările de reparație pentru restabilirea 

aerotancului timp de 2 ani. 

Etapa II - 36000000 lei – restabilirea tuturor elementelor instalațiilor de epurare cu 

înlocuirea instalațiilor uzate complet cu altele noi și moderne pentru volumul efectiv de 

epurare a apelor uzate timp de 5 ani. 

Etapa a III-a - 45600000 lei - reechipare tehnică și modernizarea instalațiilor de epurare 

în funcțiune cu trecerea la autoasigurarea cu căldură, gaze, electricitate /. Perioada de 

implementare este de 6-7 ani. 

Utilizarea finanțării străine, în special a companiei „Gala International‖ pentru 

implementarea etapelor II și III. Antreprenorul își coordonează activitățile cu Direcția 

Gospodăriei Comunale a Apelor mun. Bălți. 

Pentru obiectele de stat (Programul național pentru implementarea Protocolului privind 

apa și sănătatea în Republica Moldova pentru 2016 - 2025, HG nr. 1063 din 16.05.2016), 

indicatorii fluxurilor financiare în sectorul aprovizionării cu apă și al canalizării pentru 

2012-2014 sînt: 

- plata Apă - Canal - 54,4%;  

- fond național de mediu - 24,1%; 

- fond de dezvoltare regională - 1,1%;  

- donatori prin sistemul bugetar - 20,4%.  

Întreținerea și dezvoltarea sistemului de furnizare și epurare a apelor uzate concesionate 

nu sunt finanțate din fonduri bugetare. 
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Conform acordului de concesiune, costul serviciilor concesionarului pentru pomparea și 

epurarea reziduurilor sunt incluse în tariful pentru evacuarea apelor uzate și constituie: 

- 1,98 lei / m3 (fără TVA) - pentru consumatorii casnici;  

- 8,63 lei / m3 (fără TVA) - pentru consumatorii industriali. 

Conform deciziei CM Bălți (nr. 6/48 din 27.10.2011) au fost aprobate următoarele 

servicii de canalizare (în medie 8.27 l/m3):  

- pentru populație -3,90 l/m3;  

- pentru agenții economici – 17,01 l/m3.  

Uzura sistemului de canalizare a mun. Bălți înainte de a fi transferată în concesiune 

constituia, conform evaluării Regiei Apă-Canal - 83%. Principalii indicatori de producere 

conform rapoartelor anuale ale Glorin Inginering SRL care deservesc rețelele și sistemele 

de canalizare din Bălți sînt: 

- utilizarea capacităților existente ale stației de epurare pe ani;  

- obiecte care recepționează apele uzate;  

- costuri specifice pentru pompare;  

- evacuarea apelor reziduale în comparație cu captarea apei;  

- date sumare privind activitățile de producție. 

Informații de bază despre apele industriale recepționate la stațiile de epurare existente 

sînt: 

- numărul total de surse industriale – 40;  

- cantitatea medie anuală totală de ape uzate industriale -  661,5 (2014). 

Caracteristicile generale ale apelor uzate la întreprinderile industriale, datele privind 

tipurile de producție ale întreprinderilor racordate, chestionarul pentru materialele licitate 

din 2013 sunt prezentate în tabelele. 

 

Tabelul 12.1.5 

Utilizarea capacității existente  

 

Anul 
Capacitatea proiectată 

t m
3
/zi 

Ape uzate evacuate 

t m
3
/an 

Capacitatea utilizată a 

stațiilor, % 

2014 60,0 8920,0 41 

2015 - - - 

2016 60,0 7653,4 35 

2017 60,0 8926,0 41 

 

                                                                                                           Tabelul 12.1.6 

Volumul apelor uzate recepționate în mun. Bălți  

 

Ape uzate evacuate, total t m
3
 Ape uzate evacuate, total t m

3
 

2015 2016 +/- % 2015 2016 +/- % 

7684,3 7653,4 -30,9 -0,4 3574,0 3640,9 66,9 1,9 

2013 2014 - - 2013 2014 - - 

7395,2 8920 - - 7595,2 2971,2 - 35 

2016 2017 - - 2016 2017 - 41 

7653,4 8926,0 1272,6 16,6 7653,4 - -7653,4 -1000 
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                                                                                                           Tabelul 12.1.7 

 

Consumul total de energie electrică pentru pomparea apelor uzate în mun. Bălți 

 

Consumul total al de energie electrică pentru 1m
3
 de transport și epurare a reziduurilor  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- - - - 0,38 0,40 0,45 0,44 

 

                                                                                                          Tabelul 12.1.8 

 

Evacuarea apelor uzate în comparație cu recepționarea de la sursă în mun. Bălți 

 

Captarea apei 

 t m
3
 

Evacuate ape 

uzate, total t 

m
3
 

Evacuate 

 ape uzate  

 % spre sursă 

Evacuarea  apelor uzate  

Norma epurării  Fără 

epurare  

t m
3
 

Epurate  

insuf. t m
3
 

Transp. la 

alte surse  t m
3
 % 

2013 8067,76 - - - - - - 

2014(7595,2) 8920 - 8690 97,4 - 212,2 - 

2015 - - - - - - - 

2016(8813,9) 7653,4 100 7653,4 100 - 8926 - 

2017(10069,4) 8926 100 - - - - - 

2018 - - - - - - - 
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Datele sumare ale activității întreprinderilor din mun.Bălți  

                                                                                                                                                                                                                              Tabelul 12.1.9 (I parte) 

 

Denumirea 

întreprinderii  
Anul  

Nr. 

sistem 

canali-

zate  

Capac. 

instal. a 

inst. de 

epurare t  

m
3
/zi  

Lungimea totală a 

rețelelor, km 
Nr. st. de 

pompare  

Evacuarea 

apelor uzate 

t m
3
, total  

Apele uzate recepționate de la abonați t m
3
 

total  

inclusiv, 

colectoarele 

principale  

total 
inclusiv, de la 

populație  

instit 

bugetare  

de la alți 

consum.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

‖Glorin Inginering‖ 

SRL 
2014 1 60 147,9 58,4 6 8920,0 2971,2 1979,0 330,7 661,5 

 2015 - - - - - - - - - - 

 2016 1 60   6 7653,4 3640,9 2265,4 312,0 1063,5 

 
2017 1 

60/24,5 

joasă 
157,2 157,2 6 8926,0 3489,0 2179,0 328,4 981,6 

 2018 - - - - - - - - - - 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tabelul 12.1.9 (II parte) 

Denumirea 

întreprinderii  

Apele uzate de 

la proc tehnol. 

pe rețele și în st. 

de pomp mii m
3
 

Ape 

meteorice, 

subterane  și 

de la topirea 

zăpezii 

Cons. en. 

electr. 

pentru 

transp. și 

epurarea 

apelor uzate, 

total mii 

kWoră  

Apele uzate epurate la st. 

de tratare mii m
3
 

Apele uzate epurate, mii m 
3
 

Evacuare

a apelor 

fără 

epurare 

m
3
 

Apele 

uzate 

evacuate în 

alte 

sisteme de 

canalizare  

Cons. total 

al en. electr. 

pentru 

transp. 

1m
3
/kW/oră 

Nr. avariilor în 

rețelele de 

canalizare  total 

inclusiv, de la 

proc. tehn. propr. 

al st. de epur. 

Mecanic Biologic 

inclusiv, 

epur. 

insuficient  

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

‖Glorin 

Inginering‖ SRL 
- 5930,8 3385,6 8902,0 98,0 8902,0 8690,0 212,1   0,38  

 - - - - - - - - - - - - 

 - 4012,5 3028,2 7653,4 - 7653,4 7653,4 22579,9 953,8 159,8 0,45 3511 

 180,0 5257,0 3127,2 8926,0 - 8926,0 8926,0 8926,0 - - 0,35 4220 

 - - - - - - - - - - - - 
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                                                                                                         Tabelul 12.1.10 

 

Caracterizarea apelor uzate (mg / l) pentru întreprinderile industriale din mun.Bălți  

 

Наименование 

предприятия 

Взвешенные 

вещества, 

мг/л 

БПК5, 

мг/л 

ХПК, 

мг/л 

Жиры, 

мг/л 

НФП, 

мг/л 

Молочное производство 

АО "Incomlac" 
800 1500  150  

Производство спирта 1000 2200 5000   

Производство мяса 500 750 1200 50  

Производство пива 500 1500 2200   

Масложирное производство 250 400  50  

Теплоэнергетическая 

промышленность (ТЭЦ) 
150 100   0,66 

Хлебопекарная 

промышленность 
400 500  50  

Коньячное производство AO 

‖Barza albă‖ 
500 920 1900   

Машиностроительная 

промышленность 

(Молдагротехника) - выпуск 

сельскохоз. машин 

200 320   2 

Преприятия железно-

дорожного транспорта 
150 225   5 

                  

                                                                                                    Tabelul 12.1.11 

Tipuri producției la întreprinderile racordate 

(volume, capacitate de producție) în  mun. Bălți 

 

Наименование предприятия Производственная мощность 

АО "Чет-Норд" (теплоэнерг. 

промышленность) 

Количество электроэнергии – 55160т.кВт.ч 

Количество теплоэнергии – 200085 Гкал 

Хлебобулочное производство  25 тонн изделий в сутки 

Производство мяса 

Производительность  

- 1700 т/год мяса,  

- 5000 т/год колбасных изделий, 

- 1500 т/год консервов 

Производство пива 

400 тыс.дал/год пива 

310 тыс.дал/год минеральной воды 

260 тыс.дал/год безалкогольных напитков 

Масложирное производство  
Производительность 66700 т/год переработанного 

подсолнечника 

Спиртовое производство 1000 дал в сутки 

Коньячное производство AO 

‖Barza albă‖ 
1000 дал в сутки (сезонная работа) 

Преприятия железно-

дорожного транспорта 
Обмывка вагонов – количество в сутки 
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                                                                                                                                                                            Tabelul 12.1.12 

Chestionar „Stația de epurare a apelor uzate (SEAU) 

 
Название участка: 

№ 

поз. 

Единица 

измерения 

Существ. 

состояние 

2013г. 

Мероприятие – намерение инвестора: 

Ответственный человек, контакты: 

1 2 3 4 

Протоки сточной воды    

а) Состояние без дождя    

Q24 – дневное (годичное) среднее 1 м
3
/сут 19500 

Qd – дневной максимум 2 м
3
/сут 23500 

Qd – часовой максимум 3 м
3
/ч 1200 

b) Состояние с дождѐм    

Qmax механической частью с дождѐм 4 м
3
/ч 1300 

Qmax биологической частью с дождѐм 5 м
3
/ч 1300 

Qmax терциальный ст. с дождѐм 6 м
3
/ч 1300 

Концентрация загрязненных сточных вод    

а) Состояние по 12 месяцев – пробы из смещенных 24 часовых образцов    

рН – реакция воды 7 -logH+ 2,50 

KNK4,5 (щелочность) 8 mmol/l 11,30 

BSK5 inhib. nit. (БПК5) – биохимическое потребление кислорода 9 мг/л 267,00 

CNSK_Cr (ХПК) – химическое потребление кислорода 10 мг/л 388,00 

NL105 (взвешенные вещества)(105°С) 11 мг/л 407,00 

N-NH4 + (азот аммонийный) 12 мг/л 50,30 

Norg. (азот органический) 13 мг/л  

Nc (азот общий) 14 мг/л  

P-PO4(3+) – фосфор фосфатный  15 мг/л 11,40 

Pc (фосфор общий) 16 мг/л  

b) Дневное максимум за последних 12 месяцев - смешенные 24час. пробы    
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1 2 3 4 

рН – реакция воды 17 -logH+  

KNK4,5 (щелочность) 18 mmol/l 12,30 

BSK5 inhib. nit. (БПК5) – биохимическое потребление кислорода 19 мг/л 700,00 

CNSK_Cr (ХПК) – химическое потребление кислорода 20 мг/л 847,00 

NL105 (взвешенные вещества)(105°С) 21 мг/л 1817,00 

N-NH4 + (азот аммонийный) 22 мг/л 84,20 

Norg. (азот органический) 23 мг/л  

Nc (азот общий) 24 мг/л  

P-PO4(3+) – фосфор фосфатный  25 мг/л 17,60 

Pc (фосфор общий) 26 мг/л  

Нагрузка загрязненных сточных вод    

а) Состояние по 12 месяцев – пробы из смещенных 24 часовых образцов    

BSK5 inhib. nit. (БПК5) – биохимическое потребление кислорода 27 кг/сут 5200,00 

CNSK_Cr (ХПК) – химическое потребление кислорода 28 кг/сут 7566,00 

NL105 (взвешенные вещества)(105°С) 29 кг/сут 7936,00 

N-NH4 + (азот аммонийный) 30 кг/сут 980,00 

Norg. (азот органический) 31 кг/сут  

Nc (азот общий) 32 кг/сут  

P-PO4(3+) – фосфор фосфатный  33 кг/сут 222,00 

Pc (фосфор общий) 34 кг/сут  

b) Дневное макс. состояние по 12 месяцев – пробы из смешенных 24 час. образцов    

BSK5 inhib. nit. (БПК5) – биохимическое потребление кислорода 35 кг/сут 16450,00 

CNSK_Cr (ХПК) – химическое потребление кислорода 36 кг/сут 19904,00 

NL105 (взвешенные вещества)(105°С) 37 кг/сут 42699,00 

N-NH4 + (азот аммонийный) 38 кг/сут 1978,00 

Norg. (азот органический) 39 кг/сут  

Nc (азот общий) 40 кг/сут  

P-PO4(3+) – фосфор фосфатный  41 кг/сут 413,00 
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1 2 3 4 

Pc (фосфор общий) 42 кг/сут  

Концентрация загрязнения очищенной сточной воды – на стоке    

а) Состояние по 12 месяцев – пробы из смещенных 24 часовых образцов    

рН – реакция воды 43 -logH+ 7,80 

KNK4,5 (щелочность) 44 mmol/l 9,90 

BSK5 inhib. nit. (БПК5) – биохимическое потребление кислорода 45 мг/л 10,53 

CNSK_Cr (ХПК) – химическое потребление кислорода 46 мг/л 64,00 

NL105 (взвешенные вещества)(105°С) 47 мг/л 14,05 

N-NH4 + (азот аммонийный) 48 мг/л 6,47 

Norg. (азот органический) 49 мг/л  

Nc (азот общий) 50 мг/л  

P-PO4(3+) – фосфор фосфатный  51 мг/л 1,24 

Pc (фосфор общий) 52 мг/л  

b) Дневной максимум за последних 12 месяцев - смещенные 24час. пробы    

рН – реакция воды 53 -logH+ 8,20 

KNK4,5 (щелочность) 54 mmol/l 11,40 

BSK5 inhib. nit. (БПК5) – биохимическое потребление кислорода 55 мг/л 18,15 

CNSK_Cr (ХПК) – химическое потребление кислорода 56 мг/л 120,00 

NL105 (взвешенные вещества)(105°С) 57 мг/л 27,70 

N-NH4 + (азот аммонийный) 58 мг/л 29,407 

Norg. (азот органический) 59 мг/л  

Nc (азот общий) 60 мг/л  

P-PO4(3+) – фосфор фосфатный  61 мг/л 3,80 

Pc (фосфор общий) 62 мг/л  

СЭС показатели очищенной воды на стоке    

Максимальная концентрация микробиолог. загрязнения (колиферные бактерии,…) 63 KTJ(CSU)/ml  

Оставшаяся концентрация источника гигиенизации (Cl2, ClO2, O3,…) 64 мг/л  

Температура сточной воды    
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1 2 3 4 

Тmin. – дневной приток на СОСВ 65 °С 6,00 

Тmin. – дневной сток из биологической ст. СОСВ 66 °С  

Тmin. – дневной сток из последней ст. СОСВ 67 °С  

Tmax. - дневной приток на СОСВ 68 °С 24,00 

Tmax. - дневной сток из биологической ст. СОСВ 69 °С  

Tmax. - дневной сток из последней ст. СОСВ 70 °С  

Тсредняя на стоке из биологической стю СОСВ 71 °С  

Количество дней в г. Ст. воды на стоке из биолог. ст. 12°С 72 колич.  

Температура воздуха в районе СОСВ    

Тmin. 73 °С  

Tmax. 74 °С  

Количество дней в г. с дневной температурой  -20°С  75 колич.  

Количество дней в г. с дневной температурой   0°С 76 колич.  

Данные по системе водостока    

Характер водостока (отдельная, общесплавная,…) 77 колич.  

Количество граждан подсоединенных на СОСВ 78 колич. 36071 

Среднее расстояние источника сточной воды от СОСВ (усредн.  длина коллект. ст.) 79 км  

Требование инвестора, эксплуатационника    

Требование по фекальной станции (отходы от населения)(да/нет) 80 - да 

Требование по станции привозных илов, жиров,…(да/нет) 81 - да, жир 

Требование по перекачке сточных вод на СОСВ (да/нет) 82 - да 

Требование по перекачке очищенных сточных вод в реципиент-речку в случае повышения 

уровня воды (да/нет) 
83 - да 

Требования по концепции АСУ СОСВ, основная информация (напр. Schneider Electric, Alien 

Bradley,…) 
84 -  

Данные об реципиенте    

а) Идентификационные данные    

Официальное название 85 -  

№ гидлогического реципиента 86 -  
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1 2 3 4 

Обозначение (км) места реципиента предполагаемого стока очищенной воды  87 км 800 

b) Гидрологические протоки    

Qсредний – средний гидрологический проток 88 л/с  

Qmin – минимальный гидрологический проток 89 л/с  

Qmax – максимальный гидрологический проток 90 л/с  

с) Средняя концентрация загрязнения реципиента, пробы над местом предполагаемого стока 

очищенной воды из СОСВ (средние данные за 2 года) или места по близости согласно данным 

СЭС 

   

рН – реакция воды 91 -logH+ 8,80 

KNK4,5 (щелочность) 92 mmol/l 8,60 

BSK5 inhib. nit. (БПК5) – биохимическое потребление кислорода 93 мг/л 6,80 

CNSK_Cr (ХПК) – химическое потребление кислорода 94 мг/л 57,00 

NL105 (взвешенные вещества)(105°С) 95 мг/л 49,30 

N-NH4 + (азот аммонийный) 96 мг/л 0,90 

Norg. (азот органический) 97 мг/л 0,90 

Nc (азот общий) 98 мг/л  

P-PO4(3+) – фосфор фосфатный  99 мг/л  

Pc (фосфор общий) 100 мг/л  

Основные водохозяйственные данные о промышленных водах притекающих на СОСВ    

Общее число промышленных источников сточной воды (предприятия, фермы,…) 101 колич. 40 

Q24 – общее среднее дневное (годичное) количество пром., технолог. Сточных вод 102 мг/л  

Общая характ. сточных вод (описание, молочный завод, пивовар, убойный цех,…) 103 -  

Данные о производстве подключенных предприятий (объѐмы, производств. мощн.) (например 

200т/мяса, 500гл пива…в сутки,…) 
104 ….х…./d  

 

Примечание: Позиции необходимо заполнить для первоначального планирования по подготовке СОСВ. 
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Conform datelor prezentate de Inspectoratul 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 

de nitrați depășește CMA de 6 ori. 

În rezultatul evacuării 19,27 m3 de ape uzate, are loc poluarea apei r.Răut 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. 

Lucrările executate de SA "Glorin Inginering": 

- la finele anului 2015 au fost investite în rețeaua de canalizare menajeră 4,5 mln. lei;  

- venitul de la serviciul prestat – 2,4 mln. lei/lună;  

- cheltuieli: 680 ÷ 750 mii/l/lună – servicii alim cu energie electrică; 670 ÷ 710 mii 

lei/lună – fondul salariului 180 mii lei /lună – TVA 195 mii lei/lună – credit 328 mii 

lei/lună – sunt transferate la Regia Apă – Canal, 810 mii lei/lună – compensația în bani 

pentru dreptul de concesiune; 

- din creditul de 8 mil. lei a fost efectuată înlocuirea 1,125 km a colectorului sub 

presiune de la stațiea de pompare din zona combinatului produse alimentare p=nă la la 

stația de epurare. La stația de epurare a fost restabilit rezervorul de sedimentare secundar 

nr. 2; 

- la toate stațiile de pompare, au fost înlocuite acoperișurile, geamurile și ușile; 

- în 2014 pentru stația de epurare au fost comandate greble mecanice pentru clădirea de 

zăbrele ale companiei Ecopolimer (Rusia), în valoare de 3,3 mil. lei. 

Conform datelor Ministerului Economiei, SA Glorin Inginering în 2013-2014 a investit 

2,3 mil. lei, în 2015 - 4 mil. lei, Consiliul municipal Bălți nu poate verifica și aproba 

investițiile după 2015. 

Auditul a constatat că, din cauza situației din 2014-2016, Apă-Canal nu a primit venituri 

în sumă de 31,4 mil. lei. 

 

 

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. 
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În conformitate cu Planul Urbanistic General, este acceptată următoarea distribuție a 

populației în funcție de gradul de dotare: 

Tabelul 12.2.1 

 

Denumirea 

sectorului 

Repartizarea populației în comformitate  

cu gradul de amenajare 

norma 150 l/zi/om norma 160 l/zi/om 

1. Centru 35% 65% 

2. Pământeni 20% 80% 

3. Dacia 10% 90% 

4. Slobozia 70% 30% 

5. Molodovo 100% - 

6. Bălţi Noi 100% - 

 

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 Răuțel și Pîrlița, sunt acceptate normele de evacuare a apelor uzate în 

conformitate cu „Regulamentul privind principiile de bază în proiectarea şi construcţia 

sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităţilor mici cu un consum  sub 200 

m
3
/zi‖. 

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 pentru 

mun.Bălți, evacuările totale calculate din mun.Bălți se poate constata:  

- evacuările medii zilnice totale a apelor reziduale s-au redus cu 44%; 

- afluxul calculat de la industrie a scăzut cu 85%; 

- afluxul calculat de la sectorul rezidențial și obiectele socio-culturale a scăzut cu 

24%. 

Reducerea volumului afluxului calculat de la obiectele industriale în canalizarea 

orășenească este rezultatul reprofilării multor obiecte industriale, sistarea activității unui 

șir de întreprinderi, introducerea unui regim de economisire a apei sau îmbunătățirea 

culturii generale a organizării proceselor de producție. Se evidențiază o tendință generală 

descendentă a volumului de ape uzate descărcate iremediabil. În urmă cu 25-30 de ani, cu 

volumul total de ape uzate evacuate în stațiile de epurare până la 60 tone m3 / zi, 

aproximativ 40% erau ape uzate industriale. 

Reducerea volumului afluxului calculat din sectorul rezidențial este cauzată de 

necesitatea reducerii normei evacuărilor de ape uzate (capitolul V comp. 2 din Strategia de 

alimentare cu apă și canalizare pentru 2014-2028 și NCM G.03.03.2015) - nu mai mult de 
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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. 
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Tabelul 12.2.2 

Prognoza evacuărilor de la sectorul locativ 

 

№ 

пп 

Наименование 

микрорайона 

Расчѐтное число 

жителей в 

проектируемом 

жилом фонде, 

тыс. чел. 

Степень благоустройства районов жилой застройки 
Суммарный 

расход 

ст. воды  

среднесу-

точный, 

м
3
/сут 

Коэф. 

суточной 

неравно-

мерности 

Расчѐтный  

максимально- 

суточный  расход 

ст. воды, 

 м
3
/сут 

Застройка зданиями, оборудованными  водопр-ом и 

канал-ей с ванными и местными подогревателями  

То же, с централизованным горячим 

водоснабжением 

Удельное 

хоз-бытовое 

водоотведение, 

л/сут/чел 

Расчѐтное 

число 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесуточное 

водоотведение, 

м
3
/сут 

Удельное 

хоз-бытовое 

водоотведение, 

л/сут/чел 

Расчѐтное 

число 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесуточн. 

водоотведение, 

м
3
/сут 

1 Centru 75,30 150 26,36 3954,00 160 48,94 7830,40 11784,40 1,20 14144,88 

2 Pământeni 25,20 - " - 5,04 756,00 - " - 20,16 3225,60 3981,60 1,20 4777,92 

3 Dacia 28,22 - " - 2,82 423,00 - " - 25,40 4064,00 1487,00 1,20 1784,40 

4 Slobozia 19,35 - " - 13,55 2032,00 - " - 5,80 928,00 2960,50 1,22 3611,80 

5 Molodovo 1,63 - " - 1,63 244,50 - " - - - 244,50 1,25 305,63 

6 Bălţii Noi 3,30 - " - 3,30 495,00 - " - - - 495,00 1,25 618,75 

 Total 153,0 - " - 52,70 7905,00 - " - 100,30 16048,00 20953,00  25243,38 

 

Tabelul 12.2.3 

Ожидаемое водоотведение от близлежайших сѐл, согласно региональной схемы для мун. Бэлць                                 

                                                                                                                                                                                                           

№ 

пп 

Наименование 

поселения 

Кол-во  

населения,  

тыс. чел. 

Кол-во  

канализ. 

насел.,  

тыс. чел. 

Степень благоустройства жилой застройки 

Суммарный 

расход 

ст. воды  

среднесу-

точный, 

м
3
/сут 

Коэфф.   

суточной 

неравно-

мерности 

Расчѐтный  

максимально- 

суточный 

расход ст. 

воды, 

  м
3
/сут 

Здания, оборудованные  водопроводом и 

канализацией без ванн  

Здания, оборудованные  водопроводом, 

канализацией и ванными 

Удельное 

хоз-бытовое 

водоотведение, 

л/сут/чел 

Расчѐтное 

число 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесут. 

водоотвед., 

м
3
/сут 

Удельное 

хоз-бытовое 

водоотведение, 

л/сут/чел 

Расчѐтное 

число 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесут. 

водоотвед., 

м
3
/сут 

1 s.Elizaveta 3,60 2,70 50 0,95 47,5 70 1,75 122,50 170,00 1,25 212,50 

2 s.Sadovoe 1,40 1,28 50 0,45 22,5 70 0,83 58,10 80,60 1,30 104,80 

3 s.Răuțel 4,20 3,15 50 1,10 55,0 70 2,05 143,50 198,50 1,25 248,13 

4 s.Pîrlița 2,60 1,95 50 0,68 34,0 70 1,27 88,90 122,90 1,30 159,77 

 Total         572,00  725,20 
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Tabelul 12.2.4 

Bilanțul consumului de apă existent și canalizarea zonelor industriale conectate la rețelele centralizate 

și prognoza evacuărilor viitoare a apelor uzate pentru perioada de calcul 

 

№ 

d/o 

Nr.  

după  

PG 

Denumirea 
Supr., 

 ha 

Starea  

actuala 
Genul de activitate 

Număr de 

angajaţi, 

om 

Volum 

producere, 

an 

Apa/Canal., 

m
3
/zi 

existent 

Canali-

zare, 

proiect, 

m
3
/zi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1-00 Sectorul ''Centru''         

1 1-04 SRL ''Infinitextil'' 0,38 Activează Producerea hainelor 240  2,00/2,00   

2 1-07 SA ''Floarea soarelui''  Activează Producerea uleiului vegetal 650 50 mii t/an 700,0/700,0 770,0  

3 1-10 SAC ''Bemol'' SRL 0,10 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5  0,20/0,20 1,00 

 

4 1-11 Servicii auto 1,80 Activează 
Servicii auto: spălătorie 

reparaţii şi testare 
25  1,00/1,00 1,1 

 

5 1-18 Întreprindere de producere 1,00 Activează Producerea pelmenilor 35  1,00/1,00 1,1  

6 1-19 
Combinatul de prelucrare a 

lemnului 
1,70 Nu activează     

 

 

 

7 1-20 SRL ''Stromacon'' 1,17 Activează Producerea tablei cofrate 15  1,00/1,00 1,1  

8 1-21 SA ''Knauf'' 12,20 Activează 
Producerea materialelor de 

construcţie 
250  1,00/1,00 1,1 

 

9 1-22 SA ''Red Nord'' 1,67 Activează 
Servicii de întreţinere a 

reţelelor electrice 
150  1,00/1,00 1,1 

 

10 1-23 

Baza de depozitare a Filialei  

''Reţele electrice de tensiune 

înaltă Nord'' 

1,63 Activează 
Servicii de reparaţie şi 

întreţinere 
75  0,50/0,50 1,0 

 

11 1-24 SRL ''Rotaţie '' 0,39 Activează 
Parc auto şi servicii de 

transportare 
15  0,50/0,50 

 

1,0 

 

12 1-26 
SRL ''Marsharcon'' 27 

Lot nr.1 
1,52 Activează 

Producerea betonului şi 

lucrări de construcţie 
130  15,00/hazna 1.0 

 

13 1-28 SRL ''Drobmetal'' 0,40 Activează Turnatorie de metale 17  1,00/hazna 1,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

14 1-33 SRL ''Carnex'' 0,87 Activează 
Prelucrarea cărnii şi 

comercializarea 
17  

3,00/staţia de 

epurare 
 

 

15 1-34 SRL ''Mavprim'' 1,10 Activează Servicii de reparaţie auto 20  1,00/1,00 1,1  

16 1-37 
Parcare autocamioane cu 

servicii tehnice de reparaţii 
0,53 Activează 

Servicii de parcare şi 

reparaţii auto 
10  0,20/hazna 1,0 

 

17 1-38 
Întreprindere de producere a 

materialelor de construcţie 
1,30 Activează 

Producerea fortanului, 

elemente de beton 
10  3,00/hazna 1,0 

 

18 1-39 SAC ''Lukoil'' SRL 0,12 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5  0,20/0,20 1,0 

 

19 1-50 SA ''Combinatul de pâine'' 4,15 Activează Producerea pâinii 200  65,00/50,00 55,0  

20 1-51 SAC ''Lukoil'' SRL 0,10 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5  0,20/0,20 1,0 

 

21 1-52 SRL ''Beermaster Brewery'' 2,00 Activează 
Producerea berii şi apei 

răcoritoare 
140  3,00/2,00 2,20 

 

22 1-53 SRL ''Stip'' 2,60 Activează Producerea jucăriilor de pluş 120  3,00/3,00 3,30  

23 1-56 SRL ''Monozalia'' 0,74 Activează 
Depozitarea, comercializarea 

mobilei 
10  0,50/050 1,0 

 

24 1-57 SRL ''Optimist Etern'' 0,62 Activează 
Producerea ambalajelor din 

carton 
20  0,50/0,50 1,0 

 

25 1-60 SRL ''Vecasistem'' 3,38 Activează 
Producerea ferestrelor şi 

uşilor din plastic 
50  0,50/hazna 1,0 

 

26 1-62 ÎI ''Bina Balan'' 0,14  
Depozitarea produselor 

alimentare 
10  0,20/0,20 1,0 

 

27 1-63 SRL ''PantionCom'' 0,31 Activează Servicii tehnice auto 7  0,50/0,50 1,0  

28 1-64 SRL ''Astra'' 0,12 Activează 
Depozitarea, comercializarea 

materialelor de construcţii 
8  0,20/0,20 1,0 

 

29 1-65 
Direcţia Municipală  de 

siguranţă alimentară Bălţi 
0,25 Activează Depozitarea materialelor 5  0,20/0,20 1,0 

 

30 1-66 SRL ''Consvitraliu'' 0,19 Activează Producerea termopane 20  1,00/1,00 1,1  

31 1-68 SRL ''Crispol'' 0,18 Activează 
Producerea, comercializarea 

mobilei la comandă 
15  0,20/hazna 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

32 1-69 
Depozit de materiale de 

construcţie 
0,25 Activează 

Depozitarea, comercializarea 

materialelor de construcţie 
5  0,10/0,10 1,0 

 

33 1-72 
ÎCS ''Excel Manufacturing'' 

SRL 
0,80 Activează Producerea hainelor 250  25,00/25,00 27,5 

 

34 1-73 SRL ''Beldornvin'' 0,14 Activează 
Depozitarea, comercializarea 

produselor alcoolice 
15  0,20/0,20 1,0 

 

35 1-74 SRL ''Interterm'' 0,17 Activează Producerea maionezei 20  1,00/1,00 1,1  

36 1-75 ÎI ''Popuşoi'' 0,07 Activează Servicii de reparaţie auto 5  0,5/0,50 1,0  

37 1-76 
SA ''Red Nord '' Oficiul 

municipal Bălţi 
0,50 Activează Distribuirea energiei electrice 25  1,00/1,00 1,1 

 

38 1-97 Servicii tehnice auto 0,65 Activează Servicii de reparaţie auto 15  0,40/0,40 1,0  

39 1-98 
Depozit materiale de 

construcţie 
0,50 Activează 

Depozitarea, comercializarea 

materialelor de construcţie 
10  0,20/0,20 1,0 

 

40 1-101 SAC ''Lukoil'' SRL 0,16 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5  0,20/0,20 1,0 

 

41 1-102 Servicii tehnice auto 1.30 Activează Servicii de reparaţie auto 15  0,30/0,30 1,0  

42 1-104 SAC ''Lukoil'' SRL 0,25 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5  0,20/0,20 1,0 

 

43 1-106 SRL ''Camionlider'' 1,61 Activează Service tehnice auto 10  0,20/hazna 1,0  

44 1-107 SRL ''Premietrans'' 1,60 Activează Servicii de transportare 60  0,80/hazna 1,0  

  Total sectorul 1-00      850,7/796,8 894,90  

           

 2-00 Sectorul ''Molodovo''         

45 2-27 SACG ''Vento'' SRL 0,14 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere şi gaze 
5  0,20/0,20 1,0 

 

  Total sectorul 2-00      0,20/0,20 1,0  

           

 3-00 Sectorul ''Pământeni''         

46 3-01 ÎI ''Protiuc'' 0,49 Activează 
Producerea fortanului 

comercializarea mat. inerte 
10  10,00/9,00 9,90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

47 3-05 SRL ''Slavena Lux'' 0,49 Activează 
Comercializarea produselor 

alimentare angro 
3  1,0/0,50 1,0 

 

48 3-06 Autoservice 0,15 Activează Servicii de reparaţii auto  4  0,50/0,50 1,0  

49 3-07 SRL ''Daniel'' 0,23 Activează 
Servicii de instalare a 

conductelor de gaze 
5  0,10/0,10 1,0 

 

50 3-08 SRL''OISI'' 0,62 Activează Servicii de construire 50  1,00/1,00 1,0  

51 3-10 SRL ''RihPanGalFarma'' 0,92 Activează 
Depozitarea, comercializarea 

produselor farmaceutice 
30  1,00/1,00 1,0 

 

52 3-11 SA ''Barza Alba '' 10,70  
Producerea, comercializarea 

alcoolului 
155  150,0/100,0 110,0 

 

53 3-13 SRL ''Construieşte cu noi'' 0,36 Activează 
Producerea materialelor de 

construcţie 
6  2,00/0,50 1,0 

 

54 3-17 SA ''Uzina biochimică Bălţi'' 7,00 Activează 
Producerea hranei pentru 

animale 
35  1,00/1,00 1,1 

 

55 3-19 SRL ''MobilArt'' 0,19 Activează 
Producerea meselor și 

scaunelor 
10  0,50/0,50 1,0 

 

56 3-20 Parcare auto cu spălătorie 0,33 Activează 
Servicii de autoparcare, 

spălătorie auto și covoare 
7  2,00/1,50 1,65 

 

57 3-21 
ÎM ''Amenajarea teritoriului 

şi spaţii verzi Bălți'' 
0,80 Activează 

Lucrări de amenajare a teri-

toriului urban şi spaţii verzi 
15  1,00/1,00 1,1 

 

58 3-23 SA ''Basarabia Nord'' 13,18 Activează 
Prelucrarea cărnii şi 

mezelurilor 
367  400,0/400,0 440,0 

 

59 3-25 SAC ''Rompetrol'' SRL 
 

0,12 
Activează 

Comercializarea produselor 

petroliere  
5  0,50/0,50 1,0 

 

60 3-26 SA ''Incomlac'' 6,34 Activează 
Prelucrarea, comercializarea 

laptelui angro 
250 45mii t/an 500,0/450,0 495,0 

 

61 3-30 SA ''Zimbru Nord'' 2,86 Activează 
Servicii de transportare a 

laptelui 
200  3,00/3,00 3,3 

 

  Total sectorul 3-00      1073,6/970 1070,05  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 4-00 Sectorul ''Dacia''         

62 4-01 SRL ''Sipus'' 0,68 Activează 
Servicii de depozitare şi 

comerţ 
15  0,50/0,50 1,0 

 

63 4-02 ÎM ''DRCD Bălţi'' 2,45 Activează 
Reparaţii şi construcţia 

drumurilor 
240  0,50/0,50 1,0 

 

64 4-03 SRL ''Servicii auto'' 2,98 Activează 
Servicii de reparaţie 

autocamioane şi vehicule 
15  0,50/0,50 1,0 

 

65 4-04 
ÎM ''Direcţia de troleibuze 

Bălţi'' 
3,43 Activează 

Servicii de transportare a 

pasagerilor 
320  3,00/3,00 3,3 

 

66 4-05 SAC SRL ''Lukoil'' 0,12 Activează 
Servicii de comercializare a 

produselor petroliere 
3  0,50/0,50 1,0 

 

67 4-07 Auto servicii 0,32 Activează Servicii de reparaţii auto 7  0,50/0,50 1,0  

68 4-08 ÎM ''Regia Apa Canal'' 3,08 Activează 

Servicii de întreţinere şi 

evidenţă a reţelelor de apă şi 

canalizare 

300  3,00/3,00 3,3 

 

69 4-09 SRL ''Demarc Prim'' 3,20 Activează 
Depozitarea, comercializarea 

seminţelor 
15  0,50/0,50 1,0 

 

70 4-10 SA ''Drumuri Bălţi'' 0,65 Activează 
Întreţinerea, reparaţia şi 

construirea drumurilor 
120  5,00/5,00 5,50 

 

71 4-12 SAC  SRL ''Petrom'' 0,76 Activează 

Servicii de comercializare a 

produselor petroliere şi 

parcare auto 

10  0,50/0,50 1,00 

 

72 4-13 SAC SRL ''Rom petrol'' 0,08 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5  0,50/0,50 1,00 

 

73 4-14 
ÎM ''Gospodărie locativ-

comunală Bălţi'' 
0,71 Activează 

Reparaţie şi deservirea 

spaţiului locativ 
106  2,50/2,50 2,75 

 

74 4-15 Autoservice 0,03 Activează Reparaţie auto cu spălătorie 10  1,50/1,00 1,10  

75 4-16 SAC SRL ''Petrom'' 0,06 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
3  0,20/0,20 1,00 

 

76 4-17 SAC SRL ''Petrom'' 0,13 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5  0,20/0,20 1,00 

 

77 4-18 SRL ''Eurobeltrans'' 0,25 Activează Servicii de transportare 8  0,50/0,50 1,00  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

78 4-20 SRL ''Conduct Linia'' 0,25 Activează Servicii de taxi 25  0,20/hazna 1  

79 4-21 SRL ''Autobam'' 0,12 Activează Servicii de reparaţie auto 5  0,20/hazna   

  Total sectorul 4-00      20,30/19,4 27,95  

           

 5-00 Sectorul ''Slobozia''         

80 5-01 
Sectorul de containere de 

tonaj greu a Căilor ferate RM 
2,42 Activează Transportarea mărfurilor 35  0,20/020 1,00 

 

81 5-07 Autocentru ''Dermax'' SRL 0,8 Activează Servicii tehnice auto 10  0,20/0,20 1,00  

82 5-09 Depozit de materiale 0,32 Activează 
Depozitarea, comercializarea  

materialelor de construcţie 
7  0,20/0,20 1,00 

 

83 5-10 SACG SRL ''Tirex Petrol'' 0,99 Activează 
Comercializarea produselor       

petroliere 
8  0,20/0,20 1,00 

 

84 5-11 SAG SRL ''Moldovatransgaz'' 0,80 Activează 
Comercializarea produselor 

de gaze 
5  0,20/0,20 1,00 

 

85 5-12 Depozit de materiale 0,19 Activează 
Comercializarea materialelor 

de construcţie 
5  0,10/0,10 1,00 

 

86 5-14 Autocentru ''Sportan'' 0,37 Activează Servicii tehnice auto 7  0,20/0,20 1,00  

87 5-16 Testare auto 0,12 Activează Servicii tehnice auto 4  0,20/0,20 1,00  

88 5-17 ''Basservicii'' SRL 0,31 Activează Servicii auto 5  0,20/0,20 1,00  

89 5-20 SRL ''Viniplast'' 0,44 Activează 
Producerea, comercializarea 

polistirenului 
7  0,5/hazna 1,00 

 

90 5-27 SRL ''Valis'' 0,37 Activează 
Servicii de construire a 

reţelelor de apă şi gaze 
4  0,20/0,20 1,00 

 

91 5-28 SRL ''Coralav Lux'' 0,16 Activează Producerea hainelor 180  1,00/hazna 1,00  

92 5-32 Servicii auto 0,50 Activează Servicii tehnice auto 5  0,20/0,20 1,00  

93 5-40 SRL ''Regiune exim'' 1,74 Activează Servicii de transportare 25  0,50/0,50 1,00  

94 5-44 SRL ''Ecghivan Metal 0,29 Activează 
Depozitarea, comercializarea 

metalelor 
10  0,50/0,50 1,00 

 

95 5-46 SRL ''Aquatrade'' 0,37 Activează 
Distribuirea apei potabile 

ambalate 
25  2,00/1,0 1,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

96 5-47 

Întreprindere specializată de 

Stat a lucrărilor de explozii 

''Inmex'' Bălţi 

0,76 Activează Servicii de lucrări de explozii 10  0,50/0,50 1,00 

 

97 5-51 SRL  ''Agropiese TGR Grup'' 1,10 Activează 
Comercializarea pieselor 

agricole 
10  0,50/0,50 1,00 

 

98 5-57 SACG ''Lukoil'' 0,51 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5  0,20/0,20 1,00 

 

99 5-58 
Depozit petrolier 

SRL '' Lukoil Moldova'' 
5,33 Activează 

Depozitarea şi livrarea 

produselor  petroliere 
16  1,00/1,00 1,1 

 

100 5-72 SAC ''Rompetrol'' 0,10 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5  0,20/0,20 1,00 

 

101 5-73 SAC ''Rompetrol'' 0,16 Activează 
Comercializarea produselor 

petroliere 
5   

 

 

 

  Total Sector №5      9,20/6,70 21,20  

           

Total pentru zona industrială      1954/1793,2 2015,0  

 

Tabelul 12.2.5 

Evacuarea totală a apelor uzate din orașul Bălți pentru perioada de calcul, inclusiv satele din apropiere  

 

№ 

d/o 
Denumirea 

Canalizare pe zi 

Mediu, m
3
/zi Maxim, m

3
/zi 

1 Necesitățile menajer-potabile 20953,0 25243,38 

2 Industrie 2015,0 2015,00 

 Total pe oraș 22968,0 27258,38 

3 satele din apropiere 572,0 725,20 

 Total 23540,0 27983,58 

 10% debitul neevaluat 2354,0 2798,36 

 Total 25894,0 30782,94 
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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 epurarea parțială la stațiile locale de epurare a apelor de suprafață 

sunt evacuate în corpurile de apă și r.Răut 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. În legătură cu acest fapt,  apele uzate din 

zonele reconstruite – stațiile de pomparea (SPCRN1) PHCN1, (SPCRN2) PHCN2 prin 

conducte sub presiune noi să fie evacuate la SPCP nouă. 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.  

Scopul principal al sistemului public de canalizare regional constă în optimizarea 

serviciilor folosind resurse și mijloace generale (ținând cont de numărul populației nu mai 

puțin 100 de mii oam.). 

Numărul total al populației acoperite este de 164,8 mii oam., inclusiv: 

- orașul Bălți - 153,0 mii oam.; 

- satele municipiului - 5,0 mii oam.;  

- satele din apropiere - 6,8 mii de oam. 

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. 

Ce ține de canalizarea satelor Sadovoe, Pîrlița, Răuțel, este propusă să fie realizată 

racordarea la rețelele gravitaționale existente orășenești. Canalizarea satului Elizaveta se 

realizează nemijlocit la stațiile de epurare orășenești în cazul 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. Accidentele pe colectoarele de beton armat sunt consecințele proceselor de 

coroziune. Principalele direcții de sporire a fiabilității și durabilității colectoarelor de 

canalizare sînt: 

1. Ventilația rețelei; 

2. Utilizarea materialelor rezistente la coroziune. 
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În conformitate cu materialele rezultate din urma inventarierei rețelelor, lungimea 

conductelor cu un procent de uzură de 80-100% constituie: 

1. Pe colectoarele de canalizare și rețele stradale - până la 35 km; 

2. Rețele de canalizare menajeră până la 10 km. 

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 

proiectate.  

Lungimea totală a rețelelor reabilitate – 41547,0 m.  

Lungimea totală a rețelelor noi – 5250,0 m. 

Pentru reabilitarea rețelelor existente sunt propuse aceleași sectoare, ca și în PUGul 

precedent.  

 

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 N.Iorga (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 

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. 

Pentru reabilitarea rețelelor existente sunt propuse aceleași sectoare ca în PUG 2004.  

 

Stații se pompare a apelor uzate 

Toate stațiile de pompare existente necesită reparație curentă cu înlocuirea parțială sau 

completă a echipamentelor de pompare, ținînd 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 solide (tabelul nr. 20). Locul de scoatere este 

amplasat pe terenuri noi. 

Proiectul propune reconstrucția stațiilor de pompare existente cu înlocuirea utilajului de 

consum energetic mare cu utilaj modern cu păstrarea evacuării cu containere a DMS (tab. 

nr. 20). Locul evacuărilor – platformele compacte pe teritoriul instalațiilor de epurare noi. 

Conform proiectului se propune reamplasarea stației de pompare principale pe platforma 

stației de pompare principale nefinisate, cu redirecționarea tuturor conductelor de la SPR 

N1 (SPCR N1) și SPR N2 (SPCR N2) la SPCP. Fluxul total calculat către SPCP proiectată 

Qcalc = 30548,0 m3 / zi, Qmed zil. = 25707,0 m3 / zi. 

Fluxul către SPR N2 (SPCR N2) – 4235,0 м
3
/zi, inclusiv de la SPR N1 (SPCR  N1) – 

3915 m
3
/zi, particulare 320 м

3
/zi. Fluxul către SPR N3 (CPCR N3) constituie 536 m

3
/zi. 

Deșeurile în secția cu greble după reținere se propun a fi compactate sub presă. 
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Tabelul 12.2.6 

Реконструкция и новое строительсво по самотечным сетям на расчѐтный срок 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Существующие параметры Проектируемые параметры 
Прим. 

Диаметр, мм Длина, м Материал Диаметр, мм Длина, м Материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 а) Магистральные коллекторы        

1 Коллектор по ул. Т.Шевченко 350 1629 асбоцемент 300 1629 полиэтилен  

2 Коллектор по ул. Дечебал 1000 950 железобетон 600 950 стеклопластик  

3 Коллектор от мясокомбината 700 708 - " - 500 708 - " -  

4 Коллектор от школы-интерната 300 218 асбоцемент 250 218 полиэтилен  

5 Коллектор по ул. А.Чехова 250 346 - " - 250 346 - " -  

6 Главный коллектор от КК №9 700 345 железобетон 600 345 стеклопластик  

7 Коллектор по ул. Свободы 250 257 асбоцемент 250 257 полиэтилен  

8 Коллектор по ул. Индепенденцей 400 500 керамика 400 500 стеклопластик  

9 Коллектор по ул. 1 Май 400 1005 асбоцемент 400 1005 - " -  

10 Пойменный коллектор №1 500 636 - " - 500 636 - " -  

11 Коллектор от больницы №1 250 139 керамика 250 139 полиэтилен  

12 Коллектор по ул. Каля Ешилор 250, 300 1482 асбоцемент 250 1482 - " -  

13 Коллектор по ул. И.Франко 400 1493 - " - 400 1493 стеклопластик  

14 Коллектор по ул. Б.Главана 400 522 - " - 300 522 полиэтилен  

15 Коллектор самотечный 500 350 - " - 500 350 стеклопластик  

16 Коллектор самотечный 600 351 железобетон 500 351 - " -  

17 Слободзейский коллектор 1000 781 - " - 800 781 - " -  

18 Коллектор по ул. Киевская 600 642 - " - 500 642 - " -  

19 Коллектор от ЖБИ 500 1550 железобетон 500 1550 стеклопластик  

20 Коллектор №2 по ул. Буребиста 800 2144 - " - 600 2144 - " -  

21 Дюкерный коллектор 700 70 сталь 600 70 - " -  

22 Коллектор от психбольницы 250 700 асбоцемент 250 700 полиэтилен  

23 Коллектор от ПМК связи 500 680 железобетон 400 680 стеклопластик  

24 Коллектор по ул. А.Щусева 600 630 - " - 400 630 - " -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 Коллектор по ул. Болгарская 600 785 - " - 400 785 - " -  

26 Коллектор №2 по ул. Н.Йорга 1500 1070 - " - 1200 1070 - " -  

 Итого:     19983   

         

 б) Уличная канализационная сеть        

1 Самотечные сети 150 1650 керамика 160 1650 полиэтилен  

2 - " - 200 5270 
керамика, 

асбоцемент 
200 5270 - " - 

 

3 - " - 250 3982 - " - 250 3982 - " -  

4 - " - 300 2298 - " - 300 2298 стеклопластик  

5 - " - 400 749 асбоцемент 300 749 - " -  

6 - " - 500 315 железобетон 300 315 - " -  

 Итого:     14264   

         

 в) Дворовые сети        

1 Дворовые сети 150, 200, 250 7300 
асбоцемент, 

керамика 
200 7300 полиэтилен 

 

 Итого:     7300   

         

 г) Новое строительство        

 Микрорайоны Centru        

1 Самотечные сети    160 2000 полиэтилен  

2 - " -    225 375 - " -  

3 Самотечные сети    250 625 - " -  

4 - " -    400 750 стеклопластик  

 Микрорайон Bălţii Noi        

1 Самотечные сети    160 625 полиэтилен  

2 - " -    200 875 - " -  

 Итого:     5250   

         

 
Всего реконструкция и новое 

строительство 
    46797  
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 Tabelul 12.2.7 

Реконструкция и новое строительство по напорным сетям 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Существующие параметры Проектируемые параметры  
Приме-

чание Трассировка 
Ǿ 

мм 
Длина, м 

Мате- 

риал 
Трассировка 

Ǿ 

мм 
Длина, м 

Мате-

риал 

1 

РНС №3 

(SPCR N3) 

Новые Бельцы 

от Н.С. до подключения в 

самотечный коллектор по 

ул. Штефан чел Маре 

150 765 

чугун/                    

кера-

мика 

от Н.С. до подключения 

в самотечный коллектор 

по ул. Штефан чел Маре 

200 765 
поли-

этилен 
в одну нитку 

2 

РНС №2 

(SPCR N2)  

(ул. И.Франко) 

от Н.С. до врезки в 

напорный коллектор перед 

РНС №1 

400 2219 сталь 

от Н.С. до врезки в 

самотечный коллектор 

перед РНС №1 

400 2400 
стекло-

пластик 

указана 

длина одной 

нитки 

3 

РНС №1 

(SPCR N1)  

(ул. К.Заслонова) 

от РНС №1 на старые 

О.С.К. 
600 2172 сталь 

от РНС №1 до новой 

ГКНС 
500 2200 

стекло-

пластик 

указана 

длина одной 

нитки 

4 
ГКНС (SPCP)  

(ул. Н.Йорга) 
от ГКНС на старые О.С.К. 700 1200 сталь 

от новой ГКНС до 

новых О.С.К. 
800 4000 

стекло-

пластик 

указана 

длина одной 

нитки 

5 
ГКНС (SPCP) 

(ул. Н.Йорга) 
от ГКНС на старые О.С.К. 1000 700 сталь      

6 
ГКНС (SPCP) 

(ул. Н.Йорга) 
от ГКНС на старые О.С.К. 1000 500 ж/б      

 Итого:       17965   
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Tabelul 12.2.8 

Таблица заменяемого насосного оборудования на расчѐтный срок 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Проектируемое оборудование 

Примечание 
Тип насоса 

Кол-во 

напоров 

(раб./рез) 

Расход, (Q), 

м
3
/час 

Напор, (Н), м 
Мощность 

Р1, квт Р2, квт 

1 
РНС №3 Новые 

Бельцы 

Wilo Drain 

TPE 250/84 
1/1 40 18 10 8.4 реконструкция 

2 
РНС №2  

(ул. И.Франко) 

Wilo Drain    

TPМ 265/200 
2/1 160 18 23.9 20 - " - 

3 
РНС №1  

(ул. К.Заслонова) 
EMУ-FA15.99 2/1 305 17 40.7 35 - " - 

4 
ГКНС 

 (ул. Н.Йорга) 
EMУ-FA20.98 3/2 710 32 77 65 

новое 

строительство 
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Stații de epurare locale  

Starea actuală a instalațiilor de epurare locale la întreprinderi este prezentată în tab. nr. 

4. Caracteristicile apelor uzate ale întreprinderilor industriale sunt prezentate în tab. nr. 11. 

Baza de produse petroliere a SA Tirex-Petrol, SA Lukoil-Moldova, dispun de stații de 

epurare compacte. 

Principalele întreprinderi industriale: „Basarabia - Nord‖, „Incomlac‖, „Electrotehnica‖, 

„Floarea soarelui‖, „CET - Nord‖, SA „Mioara‖, SA „Produse cerealiere‖, efectuează 

epurarea preliminară 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. 

Conform informației laboratorului SRL „Glorin Inginering‖, afluzul mediu zilnic de la 

consumatorii casnici și industriali în stațiile de aerare este caracterizat prin mediile 

următoare: 

          Substanțe în suspensie  – 200-600 mg/l 

          ХПК                                 – 250-600 mg/l 

          БПК5                                – 200-400 mg/l 

          NH4
-1

                                – 46 mg/l 

          РО4
-3

                                – 20 mg/l 

În perioada descărcărilor în salvă ale reziduurilor industriali, concentrațiile ajung la 

intrarea în stațiile de epurare urbane:  

          Substanțe în suspensie  – 1200 mg/l 

          ХПК                                 – 1200 mg/l 

          БПК5                                – 900 mg/l. 

Aceasta contribuie la inhibarea periodică a microorganismelor în stațiile de epurare 

biologică. Pentru a preveni introducerea deversărilor în salvă a apelor uzate industriale, 

este necesar la întreprinderi să se instaleze dispozitive de mediere a reziduurilor și a 

concentrațiilor.  

În Anexa nr.1 din ‖Regulamentul privind cerințele pentru colectarea, epurarea și 

evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare‖ sunt reflectate indicatorii calității apelor 

uzate industriale care pot fi acceptate în colectoarele municipale (Hotărârea Guvernului 

N950 din 25 noiembrie 2013). În cazul depășirii acestor indici este necesară construcția de 

instalații locale de epurare. 

 

Instalațiile de epurare a apelor uzate 
În conformitate cu proiectul PUG din 2004, 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 
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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. Afluxul mediu zilnic al rezidurilor este 

100-150 m3/zi. Metan-tancurile din anul 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: 

- înlocuirea nodului de epurare mecanică cu dispozitiv pentru colectarea DMS și a 

nisipului, cu spălarea și presarea ulterioară; 

- modernizarea epurării biologice folosind procese de nitro și denitrificare și 

îndepărtarea chimică a fosforului pentru a reduce conținutul de azot și fosfor; 

- modernizarea nodului de prelucrare a reziduurilor formate în scopul utilizării lor 

ulterioare;  

- modernizarea suflantei de aer, ce va automatiza procesul de furnizare a oxigenului la 

epurarea biologică și va reduce semnificativ consumul de energie;  

- schimbarea sistemului de dezinfectare a apelor uzate și a nămolurilor tratate; 

- reducerea substanțșelor nocive evacuate în atmosferă.  

Dezvoltarea sectorului rezidențial între r.Răut, str. N.Iorga și r.Răuțel este propus pentru 

perspectivă. În același timp, având în vedere capacitatea existentă a instalațiilor de 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 sunt 

respectate. 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 Soroca. Ca urmare distanța până la r. Răut este 1250 m. 

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. 

Epurarea mecano-biologic trebui să includă: 

- colectarea și spălarea deșeurilor din grătare; 

- colectarea și spălarea nisipului; 

- colectarea și eliminarea substanțelor plutitoare; 

- limpezirea, sedimentarea primară; 

- epurarea biologică pe biofiltre sau rezervoare de aerare cu tehnologia de eliminare a 

azotului sau a fosforului; 

- sedimentare secundară; 

- dezinfectarea apei epurate; 

- concentrația excesului de nămol și deshidratarea nămolului brut; 

- stabilizare anaerobă; 
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- fermentare cu metan; 

- tratarea și utilizarea biogazului; 

- dezinfectarea sedimentelor; 

- deshidratarea nămolurilor sau compostarea. 

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, care 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. 
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Tabelul 12.2.9 
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1 с.Садово 160 1500 
Поли-

этилен 
90 3250 

Поли-

этилен 

Wilo Drain 

TP 40S 

164/28 

1/1 7 29  2,8 

Одна насосная 

станция с подачей 

стоков в самотечные 

сети с. Пырлица 

2 с.Пырлица 200 2500 
Поли-

этилен 
90 1000 

Поли-

этилен 

Wilo Drain 

TP 40S 

120/11 

1/1 7 12 1,7 1,0 

Одна насосная 

станция с подачей 

стоков в самотечные 

сети с. Реуцел 

3 с.Рэуцел 200 1750 
Поли-

этилен 
160 1750 

Поли-

этилен 

Wilo Drain 

TP 40S 

154/22 

2/1 8 23 3,5 2,1 

Одна насосная 

станция с подачей 

стоков в самотечный 

коллектор по  

ул. Штефан чел Маре 

г. Бельцы 

4 с.Елизавета 160 1500 
Поли-

этилен 
110 2000 

Поли-

этилен 

Wilo Drain 

TP 40S 

164/26 

1/1 8 26  2,5 

Самостоятельно в 

приемную камеру 

проектируемых ОСК 
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Volumele de investiții estimate sunt determinate ținînd cont de revizuirea rețelelor și 

instalațiilor existente, construcțiile  noi propuse ce țin de dezvoltarea urbană și regională a 

sectorului rezidențial. 

Tabelul 12.2.10 

Costul estimat al construcției rețelelor și instalațiilor  

de canalizare pentru perioada de calcul 

                                                                                                                  

Nr. 

crt.  
Denumirea direcțiilor de investiții  

Unitate de 

măsură  
Cantitate  

Prețul,  

mii lei  
Nota 

1 
Reconstrucția colectoarelor magistrale 

existente 
km 19,263 40,000  

2 Reconstrucția rețelelor stradale km 14,264 24,000  

3 Reconstrucția rețelelor exterioare km 7,300 11,000  

4 Rețele gravitaționale – construcții noi  km 5,250 9,600  

5 Rețele urbane sub presiune  km 17,965 32,000  

6 
Reconstrucția stațiilor de pompare 

existente SPRC N1, SPRC N2, SPRC N3 
buc.  3 3,900  

7 
Construcția stației de pompare a apelor 

uzate principale  
buc. 1 9,600  

8 
Construcția stațiilor de epurare noi a 

apelor uzate  
  104,000  

9 Canalizarea s. Sadovoe    0,520  

10 Canalizarea s. Pîrlița   0,620  

11 Canalizarea s. Răuțel    1,000  

12 Canalizarea s. Elizaveta   0,520  

 Total   236,760  

 10% debit neevaluat    23,676  

 Total:   260,436  

 

Notă:    Acest tabel este realizat, cu ajustarea PUG din 2004 cu coeficientul 2. 

 

 

 

13.   SALUBRIZAREA TERITORIULUI 

 

La elaborarea compartimentului dat s-au folosit următoarele materiale normative: 

- Sarcina sanitară pentru proiectarea AC nr. 99 din 30.01.2018 eliberată de Centru de 

Sănătate Publică or. Bălți;  

- Materialele grafice și tabelele pentru compartimentul dat;  

- Planul urbanistic general al mun.Bălți. Compartimentul salubrizarea teritoriului, 

obiect nr. 14800, elaborat de INCP ‖Urbanproiect‖ în anul 2004. 

La elaborarea actualizării au fost utilizate următoarele materiale și documente oficiale: 

- Strategia de gestionare a deşeurilor în RM pentru  anii 2013-2017; 

- Programul Național de gestionare a deșeurilor de producere și menajere (nr. 606 din 

28.06.2000);  

- Legea nr. 209 din 27.07.2016 privind deşeurile;  
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- Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor medicinale (Anexă la Hotărârea 

Guvernului nr. 696 sin 11.01.2018);  

- Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Hotărârea 

Guvernului nr. 212 din 7.03.2018);  

- Strategia de dezvoltare a PM cu nivel redus al emisiilor până în 2030 (Anexa 1 al 

Hotărârii Guvernului nr. 1470 din 30.12.2016);  

- Lista deșeurilor conform HG nr. 99 din 30.01.2018; 

- "Постановление по Отчѐту аудита соответствия, ассоциированного с аудитом 

эффективности управления опасными и производственными отходами, и их 

побочного действия" (Акт счѐтной палаты N13). 

 

13.1   Situaţia existentă 

Salubrizarea mun. Bălți este executată de întreprinderea municipală 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 gospodărie comunală a Primăriei. Evacuarea DMS, întreținerea 

sanitară a platformelor și tomberoanelor de colectare a deșeurilor până în anul 2017 era 

efectuată de SRL ‖Salubrity Solutions‖ (în baza contractului de concesiune).  

Între întreprinderea municipală și concesionerul există neînțelegeri din cauza 

neexecutării angajamentelor. Colectarea și evacuarea deșeurilor era achitată de populație și 

întreprinderea municipală. Direcția gospodărie comunală nu este de acord cu evacuarea 

deșeurilor din sectorul privat o dată pe săptămână. A fost încetat contractul și serviciile de 

salubritate au fost transmise întreprinderii municipale. Din 02.03.2017 funcțiile de 

salubritate sunt împărțite astfel:  

- parcurile, scuarurile, piețele centrale, zonele pietonale, trotuarele - ÎM ‖Amenajarea 

teritoriului şi spaţii verzi Bălţi‖;  

- drumurile locale și magistralele – ÎM ‖DRCD Bălți‖, curățarea canalizării pluviale - 

SRL ‖Dacocolion‖ (prin contract de subantrepriză);  

- curțile din fondul locativ – ÎM ‖GLC Bălți‖;  

- evacuarea DMS - ÎM ‖DRCD Bălți‖ (str. Decebal, 126).  

În scopul implementării Programului Național, Directiva 2008/98 / UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile, în Republica Moldova 

a fost elaborată și adoptată legea privind deșeurile (Nr. 209, care a intrat în vigoare la 

23.12.2017).  

În 2013-2014, a fost aprobată Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova 

pentru 2013-2027 (Hotărârea Guvernului Nr. 301 din 24.04.2014). 

Conform Deciziei privind raportul de audit, doar 10% din deșeuri sunt recuperate pentru 

utilizarea secundară, restul sunt transportate la depozitele de deșeuri, în detrimentul 

mediului. 

 

În conformitate cu Directiva 2008 / EC 19.11.2008, privind deșeurile, principalele 

priorități sunt prevenirea formării deșeurilor și reducerea toxicității acestora. Ca ultimă 

soluție, deșeurile trebuie reutilizate sau reciclate.  

Conform Strategiei de gestionare a deșeurilor și a Planului național de acțiune 

(Hotărârea Guvernului Nr. 808 din 7.10.2014), se prevede crearea unui sistem integrat de 

gestionare a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase și de producție. 
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Constatarea neîndeplinirii după tipuri:  

- pe teritoriul consiliilor municipale și raionale nu sunt amenajate platforme de 

colectare și transportare a deșeurilor periculoase;  

- 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 zonelor 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 unul din principiul de gestionare este 

regionalizarea (8 raioane). În Strategie sunt prevăzute măsuri care vor contribui la 

reducerea cu 30% a volumului de stocare și creșterea cu 20% a coeficientului de folosire 

din utilizare. 

Este propusă crearea asociației Nord, Centru și Sud. Rolul asociației, conform 

Strategiei, este elaborarea și aprobarea sarcinii tehnice pentru alegerea unei companii 

pentru gestionarea deșeurilor din regiune și elaborarea tarifelor. 

Deșeuri care se formează în localități situate în raza de 20-40 km de mun. Bălți, trebuie 

îndepărtate prin tratament mecanico-biologic. Această strategie este aprobată doar pentru 

Regiunea de Sud. 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare, se planifică construirea unui centru de tratament 

mecanico-biologic în Regiunea nr. 7 - mun.Bălți, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Florești, 

Fălești, Sîngerei, Soroca. Dezvoltarea infrastructurii regionale de evacuare a deșeurilor din 

mun.Bălți prin construcția de instalații de tratament mecanico-biologic, 1-2 instalații 

regionale de depozitare a DMS, 7 stații de transbordare și 33 de unități de vehicule V-16 

m
3
, sporește raza de activitate a mijloacelor de transport. Se propune pînă în 2025, 

colectarea și reciclarea a 25-30% din deșeurile de plastic, metal, hârtie, sticlă, în timp ce 

deșeurile biodegradabile vor depăși 40% din totalul deșeurilor.  

Pentru construcția uzinei pentru regiunea Nord, este necesar: 

- determinarea volumului deșeurilor recepționate din localitățile zonei de nord; 

- alocarea unei zone comunale pentru noi instalații de epurare și un centru pentru 

tratarea mecanico-biologică a deșeurilor; 

- determinarea rutelor vehiculelor de transport și amplasarea stațiilor de transbordare (1 

în fiecare raion); 

- amplasarea a 2 depozite regionale în apropierea stației de epurare, cu obiecte de 

sortare și brichetare (studiu de fezabilitate, cu diverse variante de sortare, curățare, 

amplasare, metode de utilizare). 

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 
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din lipsa unei decizii finale privind alegerea terenului, studiul de fezabilitate nu a fost 

finalizat. 

Categoriile de deșeuri periculoase includ toate deșeurile toxice, uleiurile uzate, bateriile 

și acumulatoare, pesticidele neutilizate, deșeurile chimice, medicale. 

În mun.Bălți volumul de deșeuri periculoase constituie 137,06 tone. Lista deșeurilor a 

fost aprobată, cît și formularul de raport și instrucțiuni privind procedura de calcul și 

efectuare a plăților pentru emisiile și depozitarea deșeurilor (Ordinul nr. 282 al 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) pentru protecția mediului. 

Distribuția deșeurilor pe tipurile sectoarelor economice, distribuția și formarea 

deșeurilor toxice pe clase de pericol, registrul de deșeuri pe raioane este prezentat în 

tabelul nr. 1-3. Materiale sunt prezentate de Direcția statistică din Bălți pentru 2017. 

Deșeuri istorice periculoase - uleiuri, galvanice, nămoluri de substanțe toxice sunt 

acumulate pe teritoriile întreprinderilor de stat. 

Nu a fost creat un sistem de gestionare a deșeurilor pentru baterii și acumulatoare uzate. 

(nu există nici un act normativ în domeniul deșeurilor de baterii și acumulatoare). 

Colectarea lor se realizează împreună cu alte deșeuri. Volumul uleiurilor uzate este în 

creștere - importurile crescute de ulei și unități de transport. Uleiurile uzate sunt prezentate 

în total cu fluxul de deșeuri de ulei, nu există o colectare separată de uleiuri uzate. Astfel 

de deșeuri sunt toxice și cancerogene. 

Cu toate că deșeuri de echipamente electrice și electronice sunt în creștere, nu se 

practică colectarea separată și utilizarea materială a acestor deșeuri. Guvernul a aprobat 

Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.  

Deșeurile animaliere nu sunt gestionate eficient, iar evacuarea acestora în depozitele de 

deșeuri este un pericol pentru populație. Procesul de prelucrarea și evacuarea deșeurilor / 

deșeurilor de animale nu respectă cerințele regulamentului. Construcția uzinei de 

prelucrare a deșeurilor / deșeurilor de animale a fost amânată.  

Pentru mun.Bălți sunt două gropi Beccari, la depozitul de gunoi din satul Sadovoe și la 

poligonul satului Țambula din raionul Sîngerei. 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‖. 



- 196 - 

 

Tabelul 13.1.1 

Utilizarea deșeurilor conform sectoarelor economiei mun. Bălți 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Denumirea materiei prime secundare, 

deșeurilor de producție și consum 

Codul conform 

Clasificatorului 

statistic al 

deșeurilor 

Existent la 

începutul 

perioadei 

raportoare 

Formarea (ieșirea 

curentă) în 

perioada 

raportoare de la 

începutul anului 

Intrare 

(cumparare) 
Reciclare 

Livrare 
Nimicire sau 

depozitare 

la gunoiște 

Existent la sfîrșitul 

perioadei raportoare total 

inclusiv 

pentru 

export 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 0 1821717 107991 153010 11794 104616 677 13294 1953015 

Deşeuri din industria energetică 10000  3     3 0 

Deşeuri de cenuşa şi zgură 10100  3     3 0 

Centrale termice 10102  3     3 0 

Deşeuri din petrol şi produse petroliere 20000 12 3  1 12   2 

Ulei ars,utilizat în calitate de combustibil 20300 12    12   0 

Ulei uzat  pentru motoare 20900  3  1    2 

Materie prima secundară pentru metalurgia 

metalelor feroase  
40000 1097 1196 19899 3 21195   994 

Deşeuri metale feroase 40100 1097 1196 19899 3 21195   994 

Materie prima secundară  pentru metalurgia 

metalelor neferoase   
60000 21 454 47  473 406  49 

Deşeuri şi resturi din metale neferoase  62300 2 28 11  29   12 

Deşeuri şi resturi din aluminiu şi aliaj de 

aluminiu  
62400 1  36  36   1 

Pulbere subțire de la uzinele de topire a 

cuprului 
62800 1    1   0 

Deşeuri şi resturi din zinc şi aliaj de zinc 63000  23   23 23  0 

Deşeuri şi resturi din tinichea albă şi 

ambalaj cositorit   
63200 0    0   0 

Deşeuri şi resturi de aliaj de cupru-nichel 63500 5 244   235 235  14 

Deşeuri şi resturi din alama 63700 1    1   0 

Deşeuri şi resturi de cablu 65200 11 147   147 147  11 

Deşeuri şi resturi din aluminiu acoperite cu 

seleniu 
65500  12      12 

Materie prima secundară polimeră 90000 52 169 793 29 862 110 3 120 

Deşeuri de polietilenă 90700 39 51 530 29 564  3 23 

Materie prima secundară poliolefina - des 

de la prod.fabr. şi semif. din pol.  
90800   131  55 35  76 

Alte materie prima secundară, deşeuri  de 

la produs şi semif. din al. mase sunt. şi pl. 
91900  29   29   0 

Deşeuri din peliculă de polietilenă 92100  6   6   0 

Deşeuri din vaterial plastic poros  92500 14 78 133  203 75  21 

Deşeuri din cauciuc 93300  6   6   0 

Materie prima secundară cu conţinut de 

cazgiuc 
110000 27 19   4  2 41 



- 197 - 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Deţeri de anvelope, banda pent, jbada, 

pneumasiv, supape al diafr. 
110900 6 2     2 7 

Anvelope uzate 113100 21 17   4  0 34 

Scule abrazive uzate inclusiv cu diamante 

şi deşeuri de deamante   
130000  0  0    0 

Scule abrazive uzate în forma de roată 130300  0  0    0 

Deşeuri din industria forestieră 140000  180  0 180   0 

Deşeuri de la utilizarea lemnului 140500  180  0 180   0 

Deşeuri aferente folosirii lemnului 150000 20 760  1 779   0 

Deşeuri de la utilizarea lemnului 150200  757   757   0 

Utilizarea materialului lemnos 150201  757   757   0 

Rumagus din lemn obţinut de la 

prolucrarea lemnului 
150300 20 3  1 23   0 

Deşeuri de la utilizarea hîrtiei 160000 5 234   239   0 

Maculatura 160100 5 22   27   0 

Carton 160300  212   212   0 

Deşeuri de materiale de construcţie 180000 200 94   91  200 3 

Sparturi -articole din beton 180600 200 91   91  200 0 

Deşeuri de la procedurea azbocimentului 180800  3      3 

Deşeuri de sticlă, porţelan, faianţa 200000  1     1 0 

Cioburi din sticlă 200100  1     1 0 

Deşeuri din industria produselor şi 

băuturilor  
210000 549 79996  9739 68179 159 511 2115 

Borhot de melasa  210900  9682   9682   0 

Borhot de bere 211000  1406   1406   0 

Colt de malt 211200  16   16   0 

Deşeuri din industria de ulei, grăsimi şi 

detergenţi 
212500 37 68885  9739 57068 159  2115 

Coaja 212502 37 21032  9739 10484   846 

Deşeuri de la rafinarea uleiurilor şi 

drăsimilor   
212503  159   159 159  0 

Sediment de uleiuri transparente şi 

intunecate 
212507  45798   44529   1269 

Deşeuri de la curăţăria primară a uleiurilor 

şi grăsimilor 
212508  178   178   0 

Deşeuri de la curăţărie seminţelor  

oleaginoase 
212511  1718   1718   0 

Concentrat de struguri şi alte produse 212800 511      511 0 

Borhot din vin 212802 511      511 0 

Deşeuri din industria produselor de  

panificaţie  
213600 1 6   7   0 

Resturi de fabricate din pîine 213603 1 6   7   0 

Deşeuri din industria carne 220000  41   41   0 

Coarne, copite, fire de păr de porc 220200  41   41   0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Deşeuri din industria laptelui 230000 10 4164   4137   37 

Deşeuri de la producerea laptelui  integral 230100 10 4164   4137   37 

Zar 230104 10 4164   4137   37 

Deşeuri în industria moraritului 250000  32   31   1 

Deşeuri de la morarit , de la treierat 250100  32   31   1 

Deşeuri de curăţăre 250101  32   31   1 

Deşeuri din fitotehnie 280000 676  2057 2000    733 

Crengi de la curăţăria pomilor fructiferi  280100 676  2057 2000    733 

Deşeuri din gospodăria comunală 300000 617 36      653 

Namol deshidratat al apelor uzate 300400 617 36      653 

Materiale textile secundare 310000 71 255  20 218 1  88 

Deşeuri din industria bumbacului, inuliu  şi 

egrenării bumbacului 
310200 70 102  18 69 1  85 

Deşeuri de la ţivire 310205 70 102  18 69 1  85 

Deşeuri din industria de confecţii 310400  129   129   0 

Bucăţi măsurate 310500 1 17  3 12   3 

Resturi de la ţivire (bucăţi, capete) 310502 1 17  3 12   3 

Deşeuri de materiale textile 311100  8   8   0 

Deşeuri din materiale sintetice 311101  8   8   0 

Deşeuri menajere 340000 1818361 12496 130214  352  12540 1948179 

Hîrtie carton 340300 94 58 436  315   273 

Masa plastică 340400 7 25 8  12  23 4 

Sticşă 340500 32 21   25  27 2 

Metale 340600 7       7 

Alte materiale 340700 1818220 12392 129770    12490 1947893 

Alte deşeuri neincluse in Clasificator 370000  276  1 275   0 

Deşeuri spitaliceşti 390000 1 7582  0 7549  34 0 
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Tabelul 13.1.2 

Distribuirea și formarea deșeurilor toxice conform claselor de toxicitate 

                                                                                                                                                                                                                                      

Denumirea deșeurilor toxice 
Existent la 

începutul anului 
Formate 

Primite de la alte 

întreprinderi 

Reciclate 

(utilizate) 

Neutralizate 

(lichidate) 

Expediate 
Transmise la alte 

întreprinderi 
Existent la 

sfîrșitul 

anului total 
inclusiv 

importat 

la depozitele de 

suprafață ale 

depozitării 

organizate 

la rampele 

pentru deșeuri 

menajere 

total 
inclusiv 

exportat 

Total 620,842 637,483 1,554  33,295 1,436   46,214  1178,934 

I CLASA TOXICITĂȚII - total 3,075          3,075 

Deşeuri ce conţin mercur şi compuşii lui  0,001         0,001 

Alte deşeuri, inclusiv lămpile cu mercur (kg)  0,001         0,001 

Deşeuri ce conţin crom hexavalent şi compuşii lui 0,245          0,245 

Şlam 0,245          0,245 

Deşeuri ce conţin compuşi de cianură 2,83          2,83 

Sediment 2,83          2,83 

II CLASA TOXICITĂȚII - total 447,768 50,103 1,009  32,295    1,752  464,833 

Deşeuri ce conţin vanadiu 408,86          408,86 

Şlam 408,86          408,86 

Deşeuri petroliere 33,284 44,93   26,376    1,752  50,086 

Şlam petrolier  4,91   4,91       

Deşeuri ce conţin plumb şi compuşii lui  0,26         0,26 

Materiale uzate  0,26         0,26 

Emulsii utilizate şi lichide de tratare-răcire   1,009  1,009       

Acizi neorganici utilizaţi 5,6          5,6 

Deşeuri din alte grupe 0,024 0,003         0,027 

Deşeuri din alte grupe 0,024 0,003         0,027 

III CLASA TOXICITĂȚII - total 155,231 44,1       41,8  157,531 

Deşeuri din industria galvanica 58,09          58,09 

Deşeuri ce conţin nichel şi compuşii lui 2,88          2,88 

Materiale uzate 2,88          2,88 

Şlam petrolier 65 41,8       41,8  65 

Pesticide interzise*) 27,886          27,886 

Deşeuri din alte grupe 1,375 2,3         3,675 

Deşeuri din alte grupe 1,375 2,3         3,675 

IV CLASA TOXICITĂȚII - total 14,768 543,28 0,545  1 1,436   2,662  553,495 

Deşeuri ce conţin plumb şi compuşii lui 14,768 3,28 0,545  1 1,436   2,662  13,495 

Şlam  0,08    0,04     0,04 

Materiale uzate 14,768 3,09 0,545  1 1,396   2,662  13,345 

Alte deşeuri  0,11         0,11 

Deşeuri ce conţin mercur şi compuşii lui 3,861 540,598 0,007   0,106   0,584  543,775 

Materiale uzate  540         540 

Alte deşeuri, inclusiv lămpile cu mercur (kg) 3,861 0,598 0,007   0,106   0,584  3,775 
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Primăria s. Sadovoe (scrisoarea nr. 13 din 18.02.2019) planifică construcția gropii 

Beccari. 

Deșeurile miniere sunt evacuate în depozitele de deșeuri. 

Nu a fost elaborat clasificatorul deșeurilor toxice și metodologia pentru determinarea 

toxicității deșeurilor medicale, dar au fost aprobate regulile sanitare pentru deșeurile 

medicale (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 646 din 11.07.2018). 

Metodele de neutralizare - distrugerea deșeurilor medicale prin ardere, depozitare, 

înhumare sunt legale, dar nu există infrastructură și echipament. 

Deșeurile municipale sunt gestionate cu încălcarea legislațiilor de mediu. (Nu există 

concluzia expertizei ecologice de stat și sanitaro-epidemiologică). Pe teritoriul mun. Bălți 

este exploatate 3 depozite de deșeuri (suprafață 26,8 ha), inclusiv pentru Bălți - 24,5 ha pe 

terenurile raionului Sîngerei. 

Agenții de mediu care operează depozitele de gunoi permit arderea deșeurilor, 

amestecarea deșeurilor solide cu cele periculoase sau interzise, nu compactează deșeurile 

solide și nu le acoperă cu materiale inerte. 

Reciclarea deșeurilor de ambalaje în Republica Moldova este de aproximativ 5%. 

Combinatul produselor alimentare reziduurile poluate  de la producția de alcool etilic și 

deșeurile de la teasc sunt evacuate în 17 gropi de depozitare și în continuare în câmpurile 

de filtrare. Până în prezent, procesele de producție nu au fost modernizate și nu asigură 

prelucrarea deșeurilor la fața locului. Din cauza poluării mediului cu deșeurile de 

producție, este posibilă retragerea investițiilor străine. Evacuarea apelor uzate în rețelele 

de canalizare nu încetează să depășească valorile limită. 

 

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. 

Calculele creșterii proiectate a deșeurilor solide de diverse categorii de instalații sunt 

prezentate în tab. nr. 4 - 6. Prognoza totală a acumulărilor anuale a deșeurilor din mun. 

Bălți pentru perioada de calcul este prezentată în tab. nr. 7. 

În legătură cu faptul că compartimentul salubrizarea, se elaborează conform sarcinii 

sanitare, ca actualizarea planului urbanistic general al mun. Bălți elaborat anterior, 

principalele măsuri și dispoziții adoptate în proiectul elaborat anterior, salubrizarea 

teritoriului rămâne aceiași. 

Investițiile estimate în compartimentul salubrizare sunt ajustate și constituie 29516,96 

mii lei. 
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Tabelul 13.2.1 

Prognoza acumulărilor anuale de DMS de la populația mun. Bălți  
 

Nr. crt.  Denumirea raionului  

Locuințe dotate  
Cantitatea totală a DMS  

pe oraș  
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m
3
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1 Centru 75,30 292,0 321,2 24186,4 225 107495,1 24186,4 107495,1 

2 Pămînteni 25,20 292,0 321,2 8094,2 225 35974,2 8094,2 35974,2 

3 Dacia 28,20 292,0 321,2 9057,8 225 40256,9 9057,8 40256,9 

4 Slobozia 19,35 292,0 321,2 6215,2 225 27623,1 6215,2 27623,1 

5 Molodovo 1,63 292,0 321,2 523,60 225 2327,1 523,60 2327,1 

6 Bălţii Noi 3,3 292,0 321,2 1060,0 225 4711,1 1060,0 4711,1 

 Total pe oraș    49137,2  218387,5 49137,2 218387,5 

7 s. Elizaveta 1,12 180 189,2 211,90 190 1115,26 960,7 3611,26 

8 s. Sadovoe 0,53 180 189,2 100,28 190 527,79 484,4 1808,19 

 Total pe sate    312,18  1643,05 1445,1 5419,45 

 Total pe municipiu       50582,3 223806,95 

 

Notă. Cantitatea normată a deșeurilor pentru amenajarea locuințelor este acceptată conform normelor existente factologice 

0,8 kg/om/zi și datele din Strategia de gestionare a deșeurilor în RM pentru 2013-2017  
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Tabelul 13.2.2 

Prognoza acumulărilor DMS pentru perioada de calcul  

 

Nr. 

ctr.  

Obiectul de formare a 

deșeurilor  

Unitatea de 

calcul 

Norma 

acumulărilor  Densitatea , 

kg/m
3
 

Numărul 

unităților de 

calcul  

Cantittaea 

totală de DMS 

t/an  

Volumul total 

a DMS m
3
/an  

Nota  

kg/an m
3
/an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instituții preșcolare și de învățământ  

1 Instituții extrașcolare  locuri 85,8 0,29 296 3126 268,2 906,54  

2 Instituții preșcolare  - "  - 85,8 0,29 296 5890 505,36 1708,1  

3 Școli, licee, școli profesionale  elevi 31,4 0,11 285 23894 750,27 2628,34  

4 Colegii, universități  - "  - 39,6 0,13 305 8464 335,17 1100,32  

5 Case-internat  - "  - 340 1,12 323 2157 733,38 2415,84  

 Total      2592,39 8759,14  

Întrepreprinderi deservire socială 

1 

Întreprinderi alimentație publică 

(cafenele, restaurante, baruri, 

bufeturi)  

locuri 297,0 0,99 300 6940 2061,18 6870,60 

 

2 
Întreprinderi deservire socială a 

populației  
 m2 supr.  15 0,07 210 1991 29,87 140 

 

3 
Hoteluri, baze de odihnă, 

moteluri, camping 
locuri  142 0,5 284 3520 499,84 1760,0 

 

4 
Aziluri pentru bătrâni, case pentru 

veterani 
locuri 142 0,5 284 2681 380,7 1340,5 

 

 Total      2971,59 10111,1  

Instituții medicale  

1 Spitale  paturi  261 0,9 290 3125 815,63 2812,5  

2 
Policlinici, stație de asistență 

medicală urgentă  
vizite  5 0,02 250 4390 21,95 87,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Aziluri pentru bătrâni  paturi  169 1,00 170 2605 440,25 2590,0  

 Total      1277,83 2900,36  

Instituții de sport și culturale  

1 
Cluburi, cinematografe, săli de 

concerte, teatre  
locuri 27 0,18 150 9130 246,51 1640 

 

2 Arene sportive, stadioane  locuri 43 0,26 170 11146 479,2 2820  

 Total      725,71 4460  

Întreprinderi de comerț 

1 Magazine produse alimentare  m
2
 supr. com.  135,3 0,45 300 24601 3328,5 11070,45  

2 Magazine produse nealimentare  m
2
 supr. com 83 0,28 296 24088 1999,3 6744,64  

3 Chișcuri, tarabe m
2
 supr. com 120 0,4 300 7326 879,12 2930,4  

4 Piețe alimentare  m
2
 supr. com 26,4 0,12 220 5531 146,02 663,,72  

 Total      6352,94 21409,21  
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Tabelul 13.2.3 

Prognoza acumulărilor anuale a DMS pentru perioada de calcul în mun. Bălți  

 

Nr. 

crt.  

Obiectul de formare a 

deșeurilor  

Cantitatea 

totală a DMS 

după greutate, 

t/an  

Volumul anual al 

DMS, m
3
/an 

Nota  

1 Populația zonei amenajate  49449,38 220030,55 

contitatea și volumul s-au 

redus cu 17% din contul 

colectării selective a DMS  

2 Populația zonei neamenajate  1132,92 3776,4  

3 Întreprinderile de comerț  6352,94 21409,21  

4 
Instituțiile preșcolare și de 

educație  
2592,32 8759,14  

5 Întreprinderile prestări  servicii  2971,59 10111,1  

6 Instituțiile medicale  1277,83 2900,36  

7 Instituțiile cultural-sportive  725,71 4460,0  

 Total  64502,69 271446,76  

8 

Deșeurile industriale, permise 

pentru depozitare comună cu 

DMS  

6261,01 27479,57 

15% din volumul total. 

Transport cu mijloace 

proprii  

 Total 70763,7 298926,33  

 10% consum neevaluat  7076,37 29892,63  

 Total  77840,07 328818,96  

 

 

14.   ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

 

Compartimentul "Alimentare cu gaze naturale a mun. Bălți‖ este elaborat în baza 

următoarelor materiale: 

- Planul Urbanistic General; 

- materiale grafice şi textuale ale Planului Urbanistic General; 

- datele întreprinderii SRL ―Bălţi-GAZ‖; 

- documentele normative în vigoare. 
 

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. 
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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, Grinăuţi, Sadovoe, Sturzovca, Hijdieni, Răuţel, Pîrliţa, 

Natalievca, Popovca, Mărăndeni. 

 

14.2   Propuneri de proiect 
Capitolul este destinat pentru alimentarea cu gaze naturale a localităţilor, microraioane 

separate, cartiere care se află în zonă. 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  

Unitate de 

măsură 
Indicători 

1 Numărul 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 

 

 

Calculul consumului de gaze naturale pentru sectoarele rezidenţiale 

ale orașului (pentru construcții noi) 

 

Sectorul individual 

 
1. Date iniţiale: 

 

- numărul de case locative – 128 buc.;  

- suprafață medie încălzită a casei locative – 70 m
2
; 

- numărul populaţiei – 370 pers.  

 

  

2. Consumul de gaze naturale pentru pregătirea bucatelor şi pentru apă caldă 

    (CP G-05.01.2014, anexa B, pag.188 şi tab. 2 pag.6): 
 

2.1. Consumul anual de căldură: 

Qan= m×Q1, kkal/an 
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Unde: 

m – numărul populaţiei (oam.); 

Q1 – norma consumului de căldură pentru 1 persoană în an (tab. B.2). 
 

Qan = 370×2,4×10
6 
= 6,1×10

8
 kkal/an 

 

2.2. Consumul orar maxim a căldurii: 

 

Qoră = kmax×Qan ,  kkal/oră 

Unde: 

kmax – coeficientul maximului orar (tab.2). 

 

Qoră = (1/2000)×6,1×10
8 
= 3,05×10

5
 kkal/oră 

 

2.3. Consumul orar al gazelor: 

Voră = Qoră/Q
р

н, m
3
/oră 

Unde: 

Qor – consumul orar maximal al căldurii kkal/oră; 

Q
р

н – căldura de ardere a gazului egală aproximativ cu 8000 kkal /m
3
. 

 

Voră = 3,05×10
5
/8000 = 38 m

3
/oră 

   

3. Consumul de gaze pentru încălzirea locuinţelor 

    (NCM G 04.07.2014  "Reţele termice" Anexa. C pag.120): 

 

3.1. Fluxul termic maxim: 

Qmax= qo×A×(1+K1), kW 

Unde: 

K1= 0 (numai case locative); 

qo – fluxul termic maxim pentru 1 m
2
, (anexa 2); 

A – suprafaţa totală a clădirilor locative; 

 

А=70*n 

Unde: 

70 – suprafata medie a cladirii, m
2
; 

n – numărul de case locative, buc; 

 

Qmax = 128×70×85 = 9,46×10
5
 kW = 8,16×10

5
 kkal/oră 

 

3.2. Consumul orar al gazelor pentru încălzirea locuinţelor: 

 

Voră = Qmax/ Q
р

н, m
3
/oră 

Unde:  

Qmax – consumul orar maximal al căldurii kkal/oră; 

Q
р

н – căldura de ardere a gazului egală aproximativ cu 8000 кcal/m
3
. 

 

Voră = 8,16×10
5
/8000 = 102 m

3
/oră 
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4. Consumul total orar al gazelor pentru sectorul individual: 

 

∑Voră = 38+102=140 m
3
/oră 

 

 

Sectorul locuințelor colective 

 
1. Date iniţiale: 

 

- numărul de case locative – 240 apartamente;  

- suprafață medie încălzită a casei locative – 70 m
2
; 

- numărul populaţiei – 750 pers.  

 

  

2. Consumul de gaze naturale pentru pregătirea bucatelor şi pentru apă caldă 

    (CP G-05.01.2014, anexa B, pag.188 şi tab. 2 pag.6): 
 

2.1. Consumul anual de căldură: 

 

Qan= m×Q1, kkal/an 

Unde: 

m – numărul populaţiei (oam.); 

Q1 – norma consumului de căldură pentru 1 persoană în an (tab. B.2). 
 

Qan = 750×2,4×10
6 
= 18,5×10

8
 kkal/an           

 

2.2. Consumul orar maxim a căldurii: 

 

Qoră = kmax×Qan ,  kkal/oră 

Unde: 

kmax – coeficientul maximului orar (tab.2). 

 

Qoră = (1/2000)×18,5×10
8 
= 9,25×10

5
 kkal/oră 

 

2.3. Consumul orar al gazelor: 

 

Voră = Qoră/Q
р

н, m
3
/oră 

Unde: 

Qor – consumul orar maximal al căldurii kkal/oră; 

Q
р

н – căldura de ardere a gazului egală aproximativ cu 8000 kkal /m
3
. 

 

Voră = 9,25×10
5
/8000 = 116 m

3
/oră 

   

3. Consumul de gaze pentru încălzirea locuinţelor 

    (NCM G 04.07.2014  "Reţele termice" Anexa. C pag.120): 
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3.1. Fluxul termic maxim: 

Qmax= qo×A×(1+K1), kW 

Unde: 

K1= 0 (numai case locative); 

qo – fluxul termic maxim pentru 1 m
2
, (anexa 2); 

A – suprafaţa totală a clădirilor locative; 

 

А=70*n 

Unde: 

70 – suprafata medie a cladirii, m
2
; 

n – numărul de case locative, buc; 

 

Qmax = 159×70×257 = 28,6×10
5
 kW = 24,7×10

5
 kkal/oră 

 

3.2. Consumul orar al gazelor pentru încălzirea locuinţelor: 

 

Voră = Qmax/ Q
р

н, m
3
/oră 

Unde:  

Qmax – consumul orar maximal al căldurii kkal/oră; 

Q
р

н – căldura de ardere a gazului egală aproximativ cu 8000 кcal/m
3
. 

 

Voră = 24,7×10
5
/8000 = 309 m

3
/oră 

 

4. Consumul total orar al gazelor pentru sectorul locuințelor colective: 

 

∑Voră = 116+309 = 425 m
3
/oră 

 

 

 

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 raionlă de coborîre a 

tensiunii 330/110/40 kW "Bălţi" şi CET.  

Substația raională de coborîre a tensiunii 330/110/10 kW Bălţi 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".  

La substaţie sunt instalate trei autotransformatoare cu partea electrică 200 kW. 

De la substaţia 330 kW prin liniile 110 kW se alimentează toate substaţii or.Bălţi, prin 

reţelele 10 kW se alimentează cel mai apropiat de substaţie sector al oraşului, care 

consumă 5 MWA. 

La CET din Bălţi sunt instalate două generatoare TT2-12-2 cu puterea 12MVA fiecare şi 

două transformatoare 110/10 kW cu puterea 25 MVA fieсаге. 
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Puterea totală instalată a transformatoarelor 110/10 kW (CET-2x25MVA, Centrala-

2x16MVA, Raut -1x10 MVA, Selimas -1x25MVA) constituie 107 MVA conform datelor 

disponibile. 

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 balanța  

SA ‖RED-Nord‖ oficiul mun.Bălţi şi deservesc sarcinile comunale şi industria mica, restul 

punctelor de distribuţie aparţin întreprinderilor industriale și sunt la balanța 

consumatorilor. 287 posturi de transformate 10/0,4 kW, din care 5 unitati sunt montate pe 

pilon, aparţin oficiul mun.Bălţi SA ‖RED-Nord‖, 221 sunt la balanța a agenților 

economici.  

La balanta SA ‖RED-Nord‖ în gestiunea oficiului mun.Bălţi sunt următoare linii 

electrice:  

- LEA 10kW –  91.7km  (din care 15,8km – amortizat 100%); 

- LEC 10kW – 236.8km (111,3km – amortizat 100%); 

- LEA 0,4kW – 295.9km (41,8km – amortizat 100%); 

- LEC 0,4kW – 183.5km (141,5km – amortizat 100%); 

- LEAIP 0,4kW – 58.5km (38,7km – amortizat 100%); 

- LECIP 0,4kW – 16.8km (16,8km – amortizat 100%). 

 

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 nesatisfăcătoare, necesită reconstrucţie parţială şi reparaţie. Același lucru este 

valabil și pentru linii 10kW. 

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, clădirilor 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.  

Calculul sarcinii şi consumului de energie electrică pentru sectorul comunal şi locativ 

este reflectat în tab. 15.1.1. 

Calculul sarcinii clădirilor publice şi întreprinderilor comunale este efectuat conform 

normativelor specifice la unitate, loc, metru pătrat, etc., în conformitate cu "Normativele 

pentru proiectare. Utilajul electric al caselor şi clădirilor publice". Calculul sarcinii şi a 

consumului de energie electrică pentru clădirile administrativ-publice şi întreprinderile 

comunale este reflectat în tab. 15.1.2. 
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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. Calculul sarcinii la întreprinderile industriale este prezentată în tab. 15.1.3. 

Calculul sarcinii pentru instalaţiile de apeduct şi canalizare este prezentat în tab. 15.1.4 

şi efectuat conform datelor căpătate la elaborarea planului urbanistic general la 

compartimentele respective. 

Reieşind din calculul capacităţii necesare a energiei electrice s-a stabilit că rezervele 

existente sunt suficiente pentru dezvoltarea oraşului pînă în anul 2034, calculul capacităţii 

este reflectat în tab. 15.1.5.
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Tabelul 15.1.1 

Calculul sarcinii comunal-locative şi consumul anual al energiei electrice  (prognoza pentru anul 2019-2034) 

 

Nr. 

d/o 
Sectorul 

Populaţia, mii oam. 

Consumul specific al 

energiei electrice, 

kW/oră/loc. 

Consumul anual al 

energiei electrice,  

mii kWh 

Numărul anual al 

orelor cu consum 

maxim, ore 

Puterea necesară, kW 

exist. prog. exist. prog. exist. prog. exist. prog. exist. prog. 

1 or.Bălți 146,6 153,0 300 350 43,98 53,55 2100 2250 20942,9 23800 

            

 Total 146,6 153,0 300 350 43,98 53,55 2100 2250 20942,9 23800 

 

 

Tabelul 15.1.2 

Calcul sarcinii pentru clădirile administrativ-publice şi întreprinderile comunale (prognoza pe anul 2019-2034) 

 

Nr. 

d/o 
Indicatorii 

Unitatea 

de măsură 

Anul de 

bază 2019 

Perioada 

de calcul 

2034 

Sarcina specifică 

asupra unei unităţi, 

kW 

Capacitatea 

necesară, 

kW 

Numărul anual 

alorelor cu consum 

maxim, ore/an 

Consumul de 

energie electrică, 

mie kWh 

exist. prog. exist. prog. exist. prog. exist. prog. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Infrastructura socială            

1 Instituţii preşcolare locuri           

 Sectorul  ''Centru''  2807 3520 0.4 0.46 1122.8 1619.2 2400 2400 2.695 3.886 

 Sectorul ''Pămînteni''  1017 1017 0.4 0.46 406.8 467.8 2400 2400 0.976 1.123 

 Sectorul ''Dacia''  2200 2200 0.4 0.46 880.0 1012.0 2400 2400 2.112 2.429 

 Sectorul ''Slobozia''  780 780 0.4 0.46 312.0 358.8 2400 2400 0.749 0.861 

 Sectorul ''Bălții Noi''  105 105 0.4 0.46 42.0 48.3 2400 2400 0.101 0.116 

 Sectorul ''Molodovo''  0 80 0.4 0.46 0.0 36.8 2400 2400 0.000 0.088 

 Total  6909 7709 0.4 0.46 2763.6 3546.1 2400 2400 6.633 8.511 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 s.Sadovoe  65 65 0.4 0.46 26.0 29.9 2400 2400 0.062 0.072 

 s.Elizaveta  140 180 0.4 0.46 56.0 82.8 2400 2400 0.134 0.199 

             

2 Instituţii şcolare  locuri           

 Sectorul  ''Centru''  8612 8612 0.2 0.25 1722.4 2153.0 2400 2400 4.134 5.167 

 Sectorul ''Pămînteni''  4276 4276 0.2 0.25 855.2 1069.0 2400 2400 2.052 2.566 

 Sectorul ''Dacia''  5262 5262 0.2 0.25 1052.4 1315.5 2400 2400 2.526 3.157 

 Sectorul ''Slobozia''  2570 2570 0.2 0.25 514.0 642.5 2400 2400 1.234 1.542 

 Sectorul ''Bălții Noi''  320 320 0.2 0.25 64.0 80.0 2400 2400 0.154 0.192 

 Sectorul ''Molodovo''  0 0 0.2 0.25 0.0 0.0 2400 2400 0.000 0.000 

 Total  21040 21040 0.2 0.25 4208.0 5260.0 2400 2400 10.099 12.624 

 s.Sadovoe  240 240 0.2 0.25 48.0 60.0 2400 2400 0.115 0.144 

 s.Elizaveta  380 380 0.2 0.25 76.0 95.0 2400 2400 0.182 0.228 

             

3 Instituții în/af școlara locuri 2736 2736 0.2 0.25 547.2 684.0 2400 2400 1.313 1.642 

             

4 Spitale paturi 1537 2971 0.5 0.55 768.5 1634.1 3200 3200 2.459 5.229 

             

5 Policlinici vizite/zi           

 Sectorul  ''Centru''   2563 0.1 0.12  307.6 2800 2800  0.861 

 Sectorul ''Pămînteni''   605 0.1 0.12  72.6 2800 2800  0.203 

 Sectorul ''Dacia''   677 0.1 0.12  81.2 2800 2800  0.227 

 Sectorul ''Slobozia''   466 0.1 0.12  55.9 2800 2800  0.157 

 Sectorul ''Bălții Noi''   79 0.1 0.12  9.5 2800 2800  0.027 

 Sectorul ''Molodovo''   39 0.1 0.12  4.7 2800 2800  0.013 

 Total  2780 4429 0.1 0.12 278.0 531.5 2800 2800 0.778 1.488 

 s.Sadovoe  30 86 0.1 0.12 3.0 10.3 2800 2800 0.008 0.029 

 s.Elizaveta  10 34 0.1 0.12 1.0 4.1 2800 2800 0.003 0.011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Stație de ambulanță 1aut 17 17 2 2 34.0 34.0 2400 2400 0.082 0.082 

             

7 
Bucătărie de lapte p/u 

copii 

servind pe 

zi 
0 6280 0 0.08 0.0 502.4 0 360 0.000 0.181 

             

8 
Stații de alimentare de 

lapte p/u copii 
m

2
/copil           

 Sectorul  ''Centru''  0 232 0.2 0.2 0.0 46.4 2400 2400 0.000 0.111 

 Sectorul ''Pămînteni''  0 78 0.2 0.2 0.0 15.6 2400 2400 0.000 0.037 

 Sectorul ''Dacia''  0 87 0.2 0.2 0.0 17.4 2400 2400 0.000 0.042 

 Sectorul ''Slobozia''  0 60 0.2 0.2 0.0 12.0 2400 2400 0.000 0.029 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0 10 0.2 0.2 0.0 2.0 2400 2400 0.000 0.005 

 Sectorul ''Molodovo''  0 5 0.2 0.2 0.0 1.0 2400 2400 0.000 0.002 

 Total  0 471 0.2 0.2 0.0 94.2 2400 2400 0.000 0.226 

             

9 Azil pentru bătrîni locuri 505 925 0.46 0.46 232.3 426.0 3200 3200 0.743 1.363 

             

10 
Case de locuit p/u 

invalizi 
locuri 0 1790 0.46 0.46 0.0 823.4 3200 3200 0.000 2.635 

             

11 
Case de loc.p/u 

invalizi-carucior 
locuri 0 77 0.46 0.46 0.0 35.4 3200 3200 0.000 0.113 

             

12 
Stadion, terenuri 

sportive 
           

 a)  orașenească ha 8,5 75,7 10 10 85.0 757.0 2400 2400 0.204 1.817 

 b)  raională ha 18,5 38,3 10 10 185.0 383.0 2400 2400 0.444 0.919 

 Sectorul  ''Centru''  9,1 18,8 10 10 91.0 188.0 2400 2400 0.218 0.451 

 Sectorul ''Pămînteni''  2,1 6,3 10 10 21.0 63.0 2400 2400 0.050 0.151 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Sectorul ''Dacia''  3,5 7,1 10 10 35.0 71.0 2400 2400 0.084 0.170 

 Sectorul ''Slobozia''  2,7 4,9 10 10 27.0 49.0 2400 2400 0.065 0.118 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0,8 0,8 10 10 8.0 8.0 2400 2400 0.019 0.019 

 Sectorul ''Molodovo''  0,3 0,4 10 10 3.0 4.0 2400 2400 0.007 0.010 

 Total  27 114 10 10 270.0 1140.0 2400 2400 0.648 2.736 

             

13 Săli sportive m
2 

          

 a)  orașenească  2376 6267 0.12 0.13 285.1 814.7 3200 3200 0.912 2.607 

 b)  raională  4610 4610 0.12 0.13 553.2 599.3 3200 3200 1.770 1.918 

 Sectorul  ''Centru''  1900 1900 0.12 0.13 228.0 247.0 3200 3200 0.730 0.790 

 Sectorul ''Pămînteni''  950 950 0.12 0.13 114.0 123.5 3200 3200 0.365 0.395 

 Sectorul ''Dacia''  1100 1100 0.12 0.13 132.0 143.0 3200 3200 0.422 0.458 

 Sectorul ''Slobozia''  700 700 0.12 0.13 84.0 91.0 3200 3200 0.269 0.291 

 Sectorul ''Bălții Noi''  160 160 0.12 0.13 19.2 20.8 3200 3200 0.061 0.067 

 Sectorul ''Molodovo''  0 0 0.12 0.13 0.0 0.0 3200 3200 0.000 0.000 

 Total  6986 10886 0.12 0.13 838.3 1415.2 3200 3200 2.683 4.529 

             

14 Săli sportive univers. locuri 0 1200 0.14 0.14 0.0 168.0 2400 2400 0.000 0.403 

             

15 Bazine, oglinda apei m
2 

          

 a)  orașenească  375 2575 0.75 0.8 281.3 2060.0 3200 3200 0.900 6.592 

 b)  raională  1500 1500 0.75 0.8 1125.0 1200.0 3200 3200 3.600 3.840 

 Sectorul  ''Centru''  0 0 0.75 0.8 0.0 0.0 3200 3200 0.000 0.000 

 Sectorul ''Pămînteni''  1250 1250 0.75 0.8 937.5 1000.0 3200 3200 3.000 3.200 

 Sectorul ''Dacia''  250 250 0.75 0.8 187.5 200.0 3200 3200 0.600 0.640 

 Sectorul ''Slobozia''  0 0 0.75 0.8 0.0 0.0 3200 3200 0.000 0.000 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0 0 0.75 0.8 0.0 0.0 3200 3200 0.000 0.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Sectorul ''Molodovo''  0 0 0.75 0.8 0.0 0.0 3200 3200 0.000 0.000 

 Total  1875 4075 0.75 0.8 1406.3 3260.0 3200 3200 4.500 10.432 

             

16 Baze de odihnă locuri 0 1260 0.46 0.46 0.0 579.6 3200 3200 0.000 1.885 

             

17 Tabără în/af scolii locuri 150 320 0.4 0.45 60.0 144.0 800 800 0.048 0.115 

             

18 Moteluri locuri 0 640 0.5 0.55 0.0 352.0 3200 3200 0.000 1.126 

             

19 Camping locuri 0 400 0.2 0.25 0.0 100.0 1600 1600 0.000 0.160 

             

20 
Centre distractiv-

culturale 
locuri           

 b)  raională  3400 5420 0.2 0.22 680.0 1192.4 2400 2400 1.632 2.862 

 Sectorul  ''Centru''  2500 4200 0.2 0.22 500.0 924.0 2400 2400 1.200 2.218 

 Sectorul ''Pămînteni''  350 350 0.2 0.22 70.0 77.0 2400 2400 0.168 0.185 

 Sectorul ''Dacia''  500 500 0.2 0.22 100.0 110.0 2400 2400 0.240 0.264 

 Sectorul ''Slobozia''  0 270 0.2 0.22 0.0 59.4 2400 2400 0.000 0.143 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0 50 0.2 0.22 0.0 11.0 2400 2400 0.000 0.026 

 Sectorul ''Molodovo''  50 50 0.2 0.22 10.0 11.0 2400 2400 0.024 0.026 

 Total  3400 5420 0.2 0.22 680.0 1192.4 2400 2400 1.632 2.862 

             

21 Cinematograf locuri           

 b)  raională  1800 3277 0.14 0.16 252.0 524.3 3200 3200 0.806 1.678 

 Sectorul  ''Centru''  1200 1550 0.14 0.16 168.0 248.0 3200 3200 0.538 0.794 

 Sectorul ''Pămînteni''  600 600 0.14 0.16 84.0 96.0 3200 3200 0.269 0.307 

 Sectorul ''Dacia''  0 660 0.14 0.16 0.0 105.6 3200 3200 0.000 0.338 

 Sectorul ''Slobozia''  0 400 0.14 0.16 0.0 64.0 3200 3200 0.000 0.205 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0 60 0.14 0.16 0.0 9.6 3200 3200 0.000 0.031 

 Sectorul ''Molodovo''  0 0 0.14 0.16 0.0 0.0 3200 3200 0.000 0.000 

 Total  1800 3277 0.14 0.16 252.0 524.3 3200 3200 0.806 1.678 

             

22 Teatre locuri 600 900 0.14 0.14 84.0 126.0 1200 1200 0.101 0.151 

             

23 Circ locuri 0 700 0.14 0.16 0.0 112.0 1200 1200 0.000 0.134 

             

24 Biblioteci mii vol.           

 a)  centrală  419 600 0.15 0.15 62.9 90.0 2400 2400 0.151 0.216 

 b)  raională            

 Sectorul  ''Centru''            

 Sectorul ''Pămînteni''  141.9 141.9 0.15 0.15 21.3 21.3 2400 2400 0.051 0.051 

 Sectorul ''Dacia''  36.9 96.9 0.15 0.15 5.5 14.5 2400 2400 0.013 0.035 

 Sectorul ''Slobozia''  44.8 69.8 0.15 0.15 6.7 10.5 2400 2400 0.016 0.025 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0 10 0.15 0.15 0.0 1.5 2400 2400 0.000 0.004 

 Sectorul ''Molodovo''  0 5 0.15 0.15 0.0 0.8 2400 2400 0.000 0.002 

 Total  642.6 922.6 0.15 0.15 96.4 138.4 2400 2400 0.231 0.332 

             

25 
Sală sportivă 

universală cu patinoar 
locuri 0 1000 0.4 0.4 0.0 400 2400 2400 0.000 0.960 

             

26 Săli de dans locuri           

 Sectorul  ''Centru''  0 460 0.2 0.3 0.0 138.0 1200 1200 0.000 0.166 

 Sectorul ''Pămînteni''  0 150 0.2 0.3 0.0 45.0 1200 1200 0.000 0.054 

 Sectorul ''Dacia''  0 170 0.2 0.3 0.0 51.0 1200 1200 0.000 0.061 

 Sectorul ''Slobozia''  0 120 0.2 0.3 0.0 36.0 1200 1200 0.000 0.043 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0 20 0.2 0.3 0.0 6.0 1200 1200 0.000 0.007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Sectorul ''Molodovo''  0 - 0.2 0.3 0.0 0.0 1200 1200 0.000 0.000 

 Total  0 920 0.2 0.3 0.0 276.0 1200 1200 0.000 0.331 

             

27 Magazinele m
2 

40878 47978 0.14 0.16 5722.9 7676.5 2800 2800 16.024 21.494 

             

28 
Magazinele de 

gastronomie 
m

2
 240 950 0.2 0.25 48.0 237.5 3200 3200 0.154 0.760 

             

29 Pieţe comerciale m
2 

          

 Sectorul  ''Centru''  1914 3424 0.1 0.1 191.4 342.4 2400 2400 0.459 0.822 

 Sectorul ''Pămînteni''  870 1150 0.1 0.1 87.0 115.0 2400 2400 0.209 0.276 

 Sectorul ''Dacia''  990 1290 0.1 0.1 99.0 129.0 2400 2400 0.238 0.310 

 Sectorul ''Slobozia''  570 880 0.1 0.1 57.0 88.0 2400 2400 0.137 0.211 

 Sectorul ''Bălții Noi''  168 168 0.1 0.1 16.8 16.8 2400 2400 0.040 0.040 

 Sectorul ''Molodovo''  57 57 0.1 0.1 5.7 5.7 2400 2400 0.014 0.014 

 Total  4569 6969 0.1 0.1 456.9 696.9 2400 2400 1.097 1.673 

             

30 
Întreprinderi de 

alimentaţie publică 
m2 5400 6750 0.75 0.75 4050.0 5062.5 3200 3200 12.960 16.200 

             

31 
Obiecte prestări 

servicii 
locuri 1800 2250 1.1 1.1 1980.0 2475.0 2400 2400 4.752 5.940 

             

32 Spălătorie kg 5000 17000 0.08 0.08 400.0 1360.0 2400 2400 0.960 3.264 

             

33 
Curăţătorie chimică 

autoservire 
kg           

 Sectorul  ''Centru''  0 310 0.08 0.08 0.0 24.8 3200 3200 0.000 0.079 

 Sectorul ''Pămînteni''  0 105 0.08 0.08 0.0 8.4 3200 3200 0.000 0.027 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Sectorul ''Dacia''  0 120 0.08 0.08 0.0 9.6 3200 3200 0.000 0.031 

 Sectorul ''Slobozia''  0 80 0.08 0.08 0.0 6.4 3200 3200 0.000 0.020 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0 15 0.08 0.08 0.0 1.2 3200 3200 0.000 0.004 

 Sectorul ''Molodovo''  0 0 0.08 0.08 0.0 0.0 3200 3200 0.000 0.000 

 Total  0 640 0.08 0.08 0.0 51.2 3200 3200 0.000 0.164 

             

34 
Fabrica de curăţătorie 

chimică 
kg 500 1800 0,08 0,08 40.0 144.0 2400 2400 0.096 0.346 

             

35 Baie locuri           

 Sectorul  ''Centru''  0 390 0.2 0.2 0.0 78.0 3200 3200 0.000 0.250 

 Sectorul ''Pămînteni''  0 130 0.2 0.2 0.0 26.0 3200 3200 0.000 0.083 

 Sectorul ''Dacia''  0 150 0.2 0.2 0.0 30.0 3200 3200 0.000 0.096 

 Sectorul ''Slobozia''  0 100 0.2 0.2 0.0 20.0 3200 3200 0.000 0.064 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0 20 0.2 0.2 0.0 4.0 3200 3200 0.000 0.013 

 Sectorul ''Molodovo''  0 10 0.2 0.2 0.0 2.0 3200 3200 0.000 0.006 

 Total  0 800 0.2 0.2 0.0 160.0 3200 3200 0.000 0.512 

             

36 Stație de pompieri automobile 17 23 3 3 51.0 69.0 2400 2400 0.122 0.166 

             

37 Hoteluri locuri 830 1180 0.5 0.6 415.0 703.2 3200 3200 1.328 2.250 

             

38 Stație de reciclare obiect           

 Sectorul  ''Centru''  1 3 3 3 3.0 9.0 1200 1200 0.004 0.011 

 Sectorul ''Pămînteni''  1 1 3 3 3.0 3.0 1200 1200 0.004 0.004 

 Sectorul ''Dacia''  1 2 3 3 3.0 6.0 1200 1200 0.004 0.007 

 Sectorul ''Slobozia''  0 1 3 3 0.0 3.0 1200 1200 0.000 0.004 

 Sectorul ''Bălții Noi''  0 1 3 3 0.0 3.0 1200 1200 0.000 0.004 
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 Sectorul ''Molodovo''  0 0 0 0 0 0 1200 1200 0 0 

 Total  3 8 3 3 9.0 24.0 1200 1200 0.011 0.029 

             

39 Cimitire ha 0 38 0 1 0.0 38.0 2300 2300 0.000 0.087 

 Total      25691 41975   70.3 114.798 

             

 Iluminarea publică            

40 Străzi principale  km 16.02 16.24 16 16 256.3 259.8 2300 2300 0.590 0.598 

41 Străzi urbane km 51.66 63.29 10 16 516.6 1012.6 2300 2300 1.188 2.329 

42 Străzi raionale km 37.48 53.04 8 10 299.8 530.4 2300 2300 0.690 1.220 

43 Străzi locale km 130.967 132.097 4 6 523.9 792.6 2300 2300 1.205 1.823 

 Total km 236.13 264.67   1596.6 2595.4   3.672 5.970 

             

 TOTAL      27288 44570.5   73.932 120.768 

 

 

Tabelul 15.1.3 

Borderoul privind indicii tehnico-economici a întreprinderilor industriale 
 

Nr. 

P/G 
Denumirea 

Suprafaţa 

terenului, 

ha 

Numărul de 

lucrători, 

om 

Volumul de 

producere 

pe an 

Electricitatea 

kW, 

putere 

instalată 

Capacitatea 

necesară, kW 

Numărul anual de 

ore cu consum 

maxim, ore 

Consumul anual de 

energie electrică, 

mii kWh 

exist. prog. exist. prog. exist. prog. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-00 Sectorul „Centru”           

1-01 SA''Răut'' IA PI ''Răut'' 3,00    4000 4200 2400 2400 9.600 10.080 

1-02 
SA''Răut'' IA PI ''Răut'' 

(Sectorul nr.1 ) 
6,84    8000 8400 1600 1600 12.800 13.440 

1-03 Depozite 0,68 n/a   0 10 1500 1500 0.000 0.015 
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1-04 SRL ''Infinitextil'' 0,38 240  150 150 180 4500 4500 0.675 0.810 

1-05 Depozite parcelate 0,35 50  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-06 SA ''Universalchim'' 0,18 8   20 25 2400 2400 0.048 0.060 

1-07 SA ''Floarea soarelui '' 11,38 650 50mii *tone/an  5500 6000 2100 2400 11.550 14.400 

1-08 SRL ''Teba Industries'' 5,32 n/a   0 350 2400 2400 0.000 0.840 

1-09 
SA ''Flam'' uzina de 

armatura electrica 
8,40 n/a   0 250 2400 2400 0.000 0.600 

1-10 SAC ''Bemol'' SRL 0,10 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-11 Servicii auto 1,80 25  25 25 30 1600 1600 0.040 0.048 

1-12 SA ''Electrotehnica'' 4,94 n/a   0 50 2400 2400 0.000 0.120 

1-13 SRL ''Monsancons'' 0,90 35  50 50 60 2400 2400 0.120 0.144 

1-14 SA ''Metalferos'' 2,00 n/a   0 10 2400 2400 0.000 0.024 

1-15 SA ''CET- NORD'' 11,32    2600 3000 1800 1800 4.680 5.400 

1-16 Depozite de pacura 1,95 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-17 Teren special 2,13 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-18 Întreprindere de producere 1,00 35  15 15 18 2400 2400 0.036 0.043 

1-19 
Combinatul de prelucrare a 

lemnului 
1,70 n/a   0 250 2400 2400 0.000 0.600 

1-20 SRL ''Stromacon'' 1,17 15  50 50 60 2400 2400 0.120 0.144 

1-21 SA ''Knauf'' 12,20 250  150 4250 4700 1600 1800 6.800 8.460 

1-22 SA ''Red Nord'' 1,67 150  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

1-23 

Baza de depozitare a 

Filialalei ''Rețele electrice 

de tensiune înalta Nord'' 

1,63 75  35 35 40 2400 2400 0.084 0.096 

1-24 SRL ''Rotație '' 0,39 15  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

1-25 Transport servicii 0,90    7 6 2400 2400 0.017 0.014 

1-26 SRL ''Marsharcon'' Lot nr.1 1,52 130  45 45 50 2400 2400 0.108 0.120 
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1-27 SRL ''Marsharcon'' Lot nr.2 1,14    5 6 2400 2400 0.012 0.014 

1-28 SRL ''Drobmetal'' 0,40 17  400 400 450 2400 2400 0.960 1.080 

1-29 
Întreprindere de depozitare 

și servicii 
0,63 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-30 SA ''Acva Bălți'' 2,17 n/a   0 30 2400 2400 0.000 0.072 

1-31 SA'' Constructorul'' 1,54 n/a   0 30 2400 2400 0.000 0.072 

1-32 
Direcția municipală de 

construcții capitale 
1,35 n/a   0 10 2400 2400 0.000 0.024 

1-33 SRL''Carnex'' 0,87 17  15 15 18 3200 3200 0.048 0.058 

1-34 SRL''Mavprim'' 1,10 20  20 20 25 2400 2400 0.048 0.060 

1-35 SA''Transcom'' 1,50 n/a   0 20 2400 2400 0.000 0.048 

1-36 SA''Conmec'' 2,70 n/a   0 25 2400 2400 0.000 0.060 

1-37 
Parcare autocamioane cu 

servicii tehnice de reparații 
0,53 10  25 25 30 2000 2000 0.050 0.060 

1-38 

Întreprindere de producere 

a materialelor de 

construcție 

1,30 10  55 55 60 2500 2500 0.138 0.150 

1-39 SAC ''Lukoil'' SRL 0,12 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-40 
Direcția construcții și 

reparații 
1,98 n/a   0 10 2400 2400 0.000 0.024 

1-41 PF ''Ivaskiv A.'' 0,72 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-42 
Teren privat pentru 

construcții 
0,80 5  5 5 6 2400 2400 0.012 0.014 

1-43 
Teren privat pentru 

constructii 
0,50    5 6 2400 2400 0.012 0.014 

1-44 
Teren privat pentru 

construcții 
1,10    10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-45 
Depozite comerciale, 

produse alimentare 
0,52 7  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-46 SAC 0,25 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 
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1-48 Combinatul  auto nr.1 3,90 n/a   0 10 2400 2400 0.000 0.024 

1-49 SA ''Flautex'' 2,14 n/a   0 100 2100 2100 0.000 0.210 

1-50 SA ''Combinatul de pîine'' 4,15 200  250 5500 6050 2100 2400 11.550 14.520 

1-51 SAC ''Lukoil'' SRL 0,10 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-52 SRL ''Beermaster Brewery'' 2,00 140  35 35 40 2500 2500 0.088 0.100 

1-53 SRL ''Stip'' 2,6 120  50 50 55 2400 2400 0.120 0.132 

1-54 
Depozite și garaje  a 

Universității 
1,30    5 6 2400 2400 0.012 0.014 

1-55 
Depozite SRL ''Beermaster 

Brewery'' 
0,24 3  5 5 6 2400 2400 0.012 0.014 

1-56 SRL ''Monozalia'' 0,74 10  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-57 SRL ''Optimist Etern'' 0,62 20   20 25 2400 2400 0.048 0.060 

1-58 Gospodarie tehnică 0,67 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-59 Depozite ''SA''Flautex'' 1,10 n/a   0 10 1500 1500 0.000 0.015 

1-60 SRL ''Vecasistem'' 3,38 50  45 45 50 2400 2400 0.108 0.120 

1-61 Depozite SA ''Bălțeanca'' 0,31 n/a   0 5 1500 1500 0.000 0.008 

1-62 ÎI ''Bina Balan'' 0,14 10  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-63 SRL ''PantionCom'' 0,31 7  20 20 25 2400 2400 0.048 0.060 

1-64 SRL ''Astra'' 0,12 8  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-65 
Direcția Municipală de 

siguranța alimentară Bălți 
0,25 5  5 5 6 2400 2400 0.012 0.014 

1-66 SRL ''Consvitraliu'' 0,24 20  30 30 35 2400 2400 0.072 0.084 

1-67 SA ''APARAT'' 0,81 n/a   0 0 2400 2400 0.000 0.000 

1-68 SRL ''Crispol'' 0,18 15  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

1-69 
Depozit de materiale de 

construcție 
0,25 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-70 Depozite  SA  ''Meliorații'' 0,24 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-71 Depozite  SA  ''Meliorații'' 0,21 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 
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1-72 
ICS ''Excel Manufacturing'' 

SRL 
0,80 250  150 150 180 2400 2400 0.360 0.432 

1-73 SRL ''Beldornvin'' 0,14 15  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-74 SRL ''Interterm'' 0,17 20  100 100 120 3600 3600 0.360 0.432 

1-75 ÎI ''Popușoi''  5  15 15 18 1600 1600 0.024 0.029 

1-76 
SA ''Red Nord '' Oficiul 

municipal Bălți 
0,07 25  20 20 25 2400 2400 0.048 0.060 

1-77 Depozite și garaje 0,50 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-78 SA ''Rada'' 1,12 n/a   0 250 1200 1200 0.000 0.300 

1-79 SA ''Miorița'' 8,57 n/a   0 10 2400 2400 0.000 0.024 

1-80 
SA ''Vinăria din vale''  

Lot nr.1 
15,00 n/a   0 5 1000 1000 0.000 0.005 

1-81 
SA ''Vinăria din vale''  

Lot nr.2 
2,10 n/a   0 5 1000 1000 0.000 0.005 

1-82 ZEL nr.1 ''Draxlmaier'' ICS 2,25    40 50 4300 4300 0.172 0.215 

1-83 SRL ''Virbel limited'' 1,23 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-84 Teren APL 1,32    0 10 2400 2400 0.000 0.024 

1-85 SRL ''Maximontereiprim'' 1,38 40   50 80 2500 2500 0.125 0.200 

1-86 Terminal ''Nova Posta'' 0,28    0 20 2400 2400 0.000 0.048 

1-87 Depozite de materiale 0,34    0 20 2400 2400 0.000 0.048 

1-88 Depozit a SRL ''Vitgrup'' 0,68    0 100 2400 2400 0.000 0.240 

1-89 Stație de pompare 0,10 tab 4   0 0 2400 2400 0.000 0.000 

1-90 Teren APL 0,22 constr   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-91 Teren APL 0,24 constr   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-92 SRL ''Radmil Trans'' 0,90 5  10 10 12 1600 1600 0.016 0.019 

1-93 
SRL ''Auto International'' 

Lot nr.1 
0,90 15  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-94 
SRL ''Auto International'' 

Lot nr.2 
0,67    5 6 2400 2400 0.012 0.014 
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1-95 SAC  ''Vento'' SRL 0,068 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-96 SAC  ''Petrom'' SRL 0,36 10  20 20 25 2400 2400 0.048 0.060 

1-97 Servicii tehnice auto 0,65 15  25 25 30 1600 1600 0.040 0.048 

1-98 
Depozit materiale de 

construcții 
0,50 10  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-99 Cazangerie 0,25 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-100 Stație electrică 110/10 kv 0,26    160 160 6000 6200 0.960 0.992 

1-101 SAC ''Lukoil'' SRL 0,16 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-102 Servicii tehnice auto 1,30 15  35 35 40 1600 1600 0.056 0.064 

1-103 Servicii tehnice auto 0,34    7 10 1600 1600 0.011 0.016 

1-104 SAC ''Lukoil'' SRL 0,25 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-105 
Centru tehnic auto de 

comerț ''Zaz'' 
3,01    15 18 1600 1600 0.024 0.029 

1-106 SRL ''Camionlider'' 1,61 10  35 35 40 1600 1600 0.056 0.064 

1-107 SRL ''Premietranas'' 1,60 60  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

1-108 Teren liber APL 1,50    0 10 2400 2400 0.000 0.024 

1-109 Transport servicii 2,04    0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-110 SRL ''Omnitrans'' 0,78 6   10 12 2400 2400 0.024 0.029 

1-111 SRL ''Gamatrans'' 0,57 30  50 50 60 2400 2400 0.120 0.144 

1-112 Baza de transport 0,31 n/a   0 0 2400 2400 0.000 0.000 

1-113 SRL ''Planetatrans'' 0,31 25   40 50 2400 2400 0.096 0.120 

1-114 Teren PP 0,49 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

1-115 Teren liber PP 0,41    10 12 2400 2400 0.024 0.029 

   Total         63.227 77.216 

            

2-00 Sectorul „Molodovo”           

2-01 PF ''Ianus N.'' 1,15 n/a   0 30 1100 1100 0.000 0.033 
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2-02 Poligon de instruire auto 0,36    2 2 2300 2300 0.005 0.005 

2-03 Depozit 0,07 2   5 6 2400 2400 0.012 0.014 

2-04 SRL ''Meridian Nord'' 10,20 n/a   0 10 2100 2100 0.000 0.021 

2-05 Teren liber APL 1,10 constr   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

2-06 Teren PP 0,98 constr   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

2-07 SA ''Constructorul'' 8,18 n/a   0 100 2500 2500 0.000 0.250 

2-08 SRL ''Finplast Prim'' 1,95 org   30 40 2500 2500 0.075 0.100 

2-09 SA ''Electromontaj'' 1,23 53  120 120 140 2400 2400 0.288 0.336 

2-10 SRL ''Langi-X auto 0,42 5  15 15 18 2400 2400 0.036 0.043 

2-11 SRL ''Grispol'' 0,42 15  80 80 100 2500 2500 0.200 0.250 

2-12 SRL '' Mobinord-Exim'' 0,94 7  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

2-13 SRL ''Expotem  Nord'' 0,37 15  100 100 120 3000 3000 0.300 0.360 

2-14 SRL ''Zara -Mobil'' 0,43 10  10 10 15 2400 2400 0.024 0.036 

2-15 Teren PP 1,20     5 2400 2400 0.000 0.012 

2-16 Teren APL 0,49     5 2400 2400 0.000 0.012 

2-17 Teren APL 0,86     5 2400 2400 0.000 0.012 

2-18 SRL ''Stromacon'' 0,41 10  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

2-19 SRL ''Stromacon-Trans'' 1,00 35  50 50 60 2400 2400 0.120 0.144 

2-20 SRL ''Stromacon'' 1,55 5   5 5 2400 2400 0.012 0.012 

2-21 Teren PP 1,47     5 2400 2400 0.000 0.012 

2-22 Teren PP 6,59     5 2400 2400 0.000 0.012 

2-23 Depozit PP 0,4 n/a    5 2400 2400 0.000 0.012 

2-24 
SRL ''BlexGrup'' 

Fabrica de betoane 
0,52 30  70 70 85 2500 2500 0.175 0.213 

2-25 KPD 15,80 n/a    100 3000 3000 0.000 0.300 

2-26 Regia ''Apă-Canal'' 0,80    20 25 2400 2400 0.048 0.060 
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2-27 SACG ''Vento'' SRL 0,14 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

 Total         1.403 2.402 

            

3-00 Sectorul „Pămînteni”            

3-01 ÎI ''Protiuc'' 0,49 10  10 10 12 2500 2500 0.025 0.030 

3-02 SA ''Magistrala'' 1,63     10 2100 2100 0.000 0.021 

3-03 SRL ''Autospas'' 0,075 3  - 5 5 2400 2400 0.012 0.012 

3-04 SRL ''Lunitrans'' 0,50 10  15 15 18 2400 2400 0.036 0.043 

3-05 SRL ''Slavena Lux'' 0,49 3  10 10 15 2400 2400 0.024 0.036 

3-06 Autoservice 0,15 4  15 15 18 1600 1600 0.024 0.029 

3-07 SRL ''Daniel'' 0,23 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

3-08 SRL ''OISI'' 0,62 50  50 50 60 2400 2400 0.120 0.144 

3-09 SA ''Produse cereale Bălți'' 6,20 n/a    400 1500 1500 0.000 0.600 

3-10 SRL ''RihPanGalFarma'' 0,92 30  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

3-11 SA ''Barza Albă'' 10,70 155  120 500 550 1000 1000 0.500 0.550 

3-12 SA ''Intermedia '' 2,27 n/a    20 2400 2400 0.000 0.048 

3-13 SRL ''Construește cu noi'' 0,36 6  15 15 20 2500 2500 0.038 0.050 

3-14 SA ''Porumb'' 10,68 n/a    250 1500 1500 0.000 0.375 

3-15 Coopcomert 2,27 n/a    5 2400 2400 0.000 0.012 

3-16 SRL ''Navitsedanconstruct'' 0,36 n/a    5 2400 2400 0.000 0.012 

3-17 SA''Uzina biochimica Bălți'' 7,00 35  140 140 170 3200 3200 0.448 0.544 

3-18 ÎI ''Roșca & CO'' 0,34 5   5 5 2400 2400 0.012 0.012 

3-19 SRL ''MobilArt'' 0,19 10  15 15 20 2500 2500 0.038 0.050 

3-20 Parcare auto cu spălătorie 0,33 7  10 10 12 3200 3200 0.032 0.038 

3-21 
ÎM ''Amenajarea teritoriului 

și spații verzi Bălți'' 
0,80 15  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 
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3-22 DRSU 1,00 n/a    5 2400 2400 0.000 0.012 

3-23 SA ''Basarabia Nord'' 13,18 367  PE10kV 6200 6600 2400 3200 14.880 21.120 

3-24 Teren PP 0,67     5 2400 2400 0.000 0.012 

3-25 SAC ''Rompetrol''SRL 0,12 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

3-26 SA ''Incomlac'' 6,34 250 45mii*t/an PE10kV 3000 3500 3200 4800 9.600 16.800 

3-27 SA ''Agroprod'' 7,30 n/a    100 2400 2400 0.000 0.240 

3-28 ÎI ''Gavazic David'' 0,64 8  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

3-29 ATP-7         0.000 0.000 

3-30 SA ''Zimbru Nord''     30 40 2400 2400 0.072 0.096 

3-31 Abator  n/a   0 10 2400 2400 0.000 0.024 

3-32 
Stație de alimentare a 

buteliilor cu gaze 
 n/a    5 2400 2400 0.000 0.012 

 Total         26.016 41.110 

            

4-00 Sectorul „Dacia”            

4-01 SRL ''Sipus'' 0,68 15  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

4-02 ÎM ''DRCD Bălți'' 2,45 240  20 20 25 2400 2400 0.048 0.060 

4-03 SRL ''Servicii auto'' 2,98 15  45 45 55 1600 1600 0.072 0.088 

4-04 
ÎM  ''Direcția de troleibuze 

Bălți'' 
3,43 320  30 30 35 2400 2400 0.072 0.084 

4-05 SAC SRL ''Lukoil'' 0,12 3  10 10 15 2400 2400 0.024 0.036 

4-06 Autoservicii 0,32 n/a    10 1600 1600 0.000 0.016 

4-07 Autoservicii 3,08 7  30 30 35 1600 1600 0.048 0.056 

4-08 ÎM ''Regia Apă-Canal'' 3,20 300  30 30 35 2400 2400 0.072 0.084 

4-09 SRL ''Demarc Prim'' 3,20 15  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

4-10 SA ''Drumuri Bălți'' 0,65 120  20 20 25 2400 2400 0.048 0.060 

4-11 Atelier de mobilă 0,30 n/a    20 2400 2400 0.000 0.048 
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4-12 SAC  SRL ''Petrom'' 0,76 10  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

4-13 SAC SRL ''Rompetrol'' 0,08 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

4-14 
ÎM ''Gospodărie locativ-

comunală Bălți'' 
0,71 106  15 15 18 2400 2400 0.036 0.043 

4-15 Autoservice 0,03 10  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

4-16 SAC SRL ''Petrom'' 0,06 3  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

4-17 SAC SRL ''Petrom'' 0,13 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

4-18 SRL ''Eurobeltrans'' 0,13 8  15 15 18 2400 2400 0.036 0.043 

4-19 SAC ''EcoGa'' 0,15 2   4 5 2400 2400 0.000 0.012 

4-20 SRL ''Conduct Linia '' 0,25 25  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

4-21 SRL ''Autobam '' 0,25 5  15 15 18 1600 1600 0.024 0.029 

4-22 Service auto 0,16 n/a   0 10 1600 1600 0.000 0.016 

 Total         0.708 0.949 

            

5-00 Sectorul „Slobozia”           

5-01 
Sectorul de containere de 

tonaj greu a Căilor ferate 
2,42 35  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

5-02 
Baza petrolieră a SRL 

''Tirex Petrol'' 
9,45 n/a   0 5 2400 2400 0.000 0.012 

5-03 SA ''Automobilist'' 1,72 n/a   0 20 1600 1600 0.000 0.032 

5-04 SA ''CSMM-67'' 2,72 n/a   0 160 1600 1600 0.000 0.256 

5-05 SA ''Agroprod'' 6,10 n/a   0 180 2400 2400 0.000 0.432 

5-06 Autoservice 1,12 5  20 20 25 1600 1600 0.032 0.040 

5-07 Autocentru ''Dermax'' SRL 0,80 10  35 35 40 1600 1600 0.056 0.064 

5-08 Autoservice 0,32 5  20 20 25 1600 2400 0.032 0.060 

5-09 Depozit de materiale 0,32 7  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-10 SACG  SRL ''Tirex Petrol'' 0,99 8  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 
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5-11 
SAG SRL ''Moldova 

TransGaz'' 
0,80 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-12 Depozit de materiale 0,19 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-13 SA ''Mecons'' 0,97 n/a   0 10 2400 2400 0.000 0.024 

5-14 Autocentru ''Sportan'' 0,37 7  25 25 30 1600 1600 0.040 0.048 

5-15 SA ''Moldagroconstrucția'' 2,50 n/a   0 10 2400 2400 0.000 0.024 

5-16 Testare auto 0,12 4  15 15 18 1600 1600 0.024 0.029 

5-17 ''Basservicii'' SRL 0,31 5  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

5-18 SRL ''Megastroi'' ICS 3,,8098 60  35 35 40 2400 2400 0.084 0.096 

5-19 SA ''Agroprod'' 3,00 n/a   0 100 2400 2400 0.000 0.240 

5-20 SRL ''Viniplast'' 0,44 7  24 24 30 2500 2500 0.060 0.075 

5-21 Depozite ICCC ''Selecția'' 0,80    0 5 2400 2400 0.000 0.012 

5-22 SA ''Dumbrava Nord'' 8,40 n/a   0 20 2400 2400 0.000 0.048 

5-23 SRL ''Tirex Petrol'' 3,00 n/a   0 15 2400 2400 0.000 0.036 

5-24 SRL ''Clasic MCS'' 0,47 2   5 10 2400 2400 0.012 0.024 

5-25 Școala auto 0,29    5 8 2400 2400 0.012 0.019 

5-26 SRL ''Numbis-R'' 0,28 5  20 20 25 1600 1600 0.032 0.040 

5-27 SRL''Valis'' 0,37 4  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

5-28 SRL''Coralav Lux'' 0,16 180  250 250 300 4500 4500 1.125 1.350 

5-29 SRL''Avenezer'' 0,38 3  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-30 Depozite GLC 0,15 n/a   0 10 2400 2400 0.000 0.024 

5-31 
Depozite produse 

alimentare 
0,53    45 50 2400 2400 0.108 0.120 

5-32 Servicii auto 0,50 5  20 20 25 1600 1600 0.032 0.040 

5-33 Depozite 0,40 6  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-34 Depozite 1,20 15  15 15 18 2400 2400 0.036 0.043 
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5-35 
SA ''Parcul de autobuze din 

Bălți'' 
7,80 5   110 130 2400 2500 0.264 0.325 

5-36 SRL ''Moldtrans-Tur'' 0,79 80  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-37 
SRL ''Autogara 

Internaționala Chișinau'' 
0,85    100 110 2400 2500 0.240 0.275 

5-38 SRL ''Migalauto'' 0,84 30  30 30 35 2400 2400 0.072 0.084 

5-39 SA ''Răut'' 4,00 n/a   10  2400 2400 0.024 0.000 

5-40 SRL ''Regiune exim'' 1,74 25  35 35 49 2400 2400 0.084 0.118 

5-41 Depozit 0,48 7  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-42 SA ''Moldtelecom'' 0,37 n/a    10 2400 2400 0.000 0.024 

5-43 SA ''Morar'' 0,93 n/a    10 2400 2400 0.000 0.024 

5-44 SRL ''Eghivan Metal'' 0,29 10  20 20 25 2400 2400 0.048 0.060 

5-45 
ÎS  ''Întreprindere pentru 

Silvicultura Bălți'' 
2,20 12  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-46 SRL ''Aquatrade'' 0,37 25  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-47 

Întreptrindere  specializată 

de stat a lucrărilor de 

explozii ''Inmex'' Bălți 

0,76 10  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-48 
ZEL  ICS ''GG Cables & 

Wires EE'' SRL 
136,49    10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-49 
ZEL  ICS  ''GG Cables 

&Wires EE'' SRL 
11,95    400 400 4300 4300 0.000 1.720 

5-50 SA ''Moldagrotehnica '' 9,54 200  85 2000 2200 1500 2100 3.000 4.620 

5-51 
SRL ''Agropiese TGR 

GRUP'' 
1,10 10  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-52 SRL ''Silvatrandramir'' 0,45 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-53 SRL ''AlavitaNord'' 0,54 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-54 ÎI ''Catana Victor'' 0,55 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-55 SRL ''Diagnostic electronic'' 1,17 10  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 
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5-56 SRL ''Stroi lux'' 0,59 10  20 20 25 2400 2400 0.048 0.060 

5-57 SACG ''Lukoil'' 0,51 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-58 Depozit 0,25 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-59 Depozit 0,25 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-60 Teren  liber APL 0,45     5 2400 2400 0.000 0.012 

5-61 Depozit 0,59 n/a    5 2400 2400 0.000 0.012 

5-62 Centru termic 3,33 n/a    5 2400 2400 0.000 0.012 

5-63 
Depozit petrolier 

SRL ''Lukoil Moldova'' 
5,33 16  160 160 190 2400 2400 0.384 0.456 

5-64 Teren liber APL 0,73     5 2400 2400 0.000 0.012 

5-65 SA ''Codru'' 2,20 25  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-66 SRL ''Dolomita'' 0,51 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-67 SRL ''Daytec'' 0,25 3  15 15 18 1600 1600 0.024 0.029 

5-68 SRL ''Vabusdesign'' 0,11 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-69 SRL ''Verix-Grup'' 0,19 3  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-70 SRL ''Linalin&Co'' 0,31 5  25 25 30 2400 2400 0.060 0.072 

5-71 ÎS ''Sivicultura Bălți'' 0,16 12  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-72 SAC ''Rompetrol '' 0,10 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

5-73 SAC ''Rompetrol '' 0,16 5  10 10 12 2400 2400 0.024 0.029 

 Total         8.517 12.139 

 Parcul de trolebuze     5500 6000 1000 1000 5.500 6.000 

 TOTAL     52334 60787   105.380 139.816 
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Tabelul 15.1.4 

 

Calculul sarcinii pentru Instalaţiile de apeduct şi canalizare 

 

Zonificare Denumirea 

Capacitatea 

necesară, 

kW 

Numărul de  

ore cu consum 

maxim, 

ore/an 

Consumul de 

energie electrică, 

MWh 

exist. prog. exist. prog. 

Instalaţiile de apeduct 

Sectorul 

''Molodovo'

' 

Staţia de pompare II captare 

apei ―Reuțel‖ 
180 180 8750 1.575 1.575 

Sectorul 

''Bălții Noi'' 

Staţia  de pompare  apei 

―Balții Noi‖ 
29.5 29.5 8750 0.258 0.258 

Sectorul 

''Dacia'' 

Staţia generală  de pompare  

apei str. Decebal 
330 330 8750 2.888 2.888 

Sectorul 

''Dacia'' 

Staţia generală  II captare 

apei ―Copacianca‖ 
910 910 8750 7.963 7.963 

Sectorul  

''Centru'' 

Staţia generală  de pompare  

apei str. Sf. Nicolae 
30 30 8750 0.263 0.263 

Sectorul  

''Centru'' 

Staţia generală  de pompare  

apei str. I.Vieru 
20 20 8750 0.175 0.175 

Total  1499.5 1499.5  13.121 13.121 

Instalaţiile de canalizare 

str. N.Iorga 

Staţia generală de pompare 

(renovație) 

(3/2) 

396 195 8750 3.465 1.706 

str. 

Zaslonova 

Staţia de pompare №1 

(reconstrucție) 

(2/1) 

372 70 8750 3.255 0.613 

str. 

I.Franco 

Staţia de pompare №2 

(reconstrucție) 

(2/1) 

396 40 8750 3.465 
0.350 

 

Sectorul 

''Bălții Noi'' 

Staţia de pompare №3 

(reconstrucție) 

(1/1) 

22 8.4 8750 0.193 0.074 

 Instalații de epurare 550 400 8750 4.813 3.500 

Total  1736 713.4  15.190 6.242 

       

TOTAL  3235.5 2212.9  28.311 19.363 
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Tabelul 15.1.5 

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 substaţiei pe etape. 

Celelalte substaţii se află în stare satisfăcătoare. 

Dacă este necesar a repara şi parţial a reconstrui punctele de distribuţie existente. 

Același dacă este necesar şi la instalaţia de distribuire CEI. 

Deoarece reţele 10 kV parțial 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. M.Lesecico – I.Konev - N.Iorga şi Podul Chișinăului); 

- reconstrucţia si extinderea părţilor carosabile a străzilor existente cu lungimea 63,3km;  

- construcţia a noilor strazi 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 propuse se 

efectuază în conformitate cu  condiţiile tehnice lansare de reţelele electrice şi prin 
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negocieri reciproce (contracte) pentru a furniza  energie electrică. 

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. 

 

15.3   Calculul valorii de alimentare cu energie electrică 
   Calculul valorii reţelelor iluminare exterioare este efectuat după indicii comasaţi. 

Tabelul 15.3.1 

Calcul valorii reţelelor de iluminare exterioară a străzilor 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Unitatea de 

măsura 
Cantitatea 

Valoarea, (mii lei) 

Unitate Total 

1 
Reţele de contact cu stîlpi de iluminat prin 

lampe LED 
km 2,5 350 875 

2 
Corp de iluminat pentru iluminare exterioară  

LED 
buc 1000 1,65 1650 

3 

Reţele de iluminare a străzilor pe piloane de 

beton armat cu corpuri iluminat prin lampe 

LED executate aerian cu cablu de tipul 

„Torsado‖ pe străzile existente (reconstruirea) 

km 63,3 260 16458 

4 Aceaşi pe străzi noi km 28,5 310 8835 

      

 TOTAL    27818 

 

        

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 

întreprinderi 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. 



- 235 - 

 

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 deconectate 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 utilizează 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. 

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. 

Alimentarea cu căldură a acestor sectoare se efectuează centralizat de la centrala "Cet-

Nord" şi parţial de la cazangeriile autonome. Cazangeriile cu capacitate mai mare de 100 

kW sunt redate în Tabelul 16.1.1. 

Tabelul 16.1.1 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea instituţiei Adresa juridică 

Puterea 

Instalată 

(kW) 

1 2 3 4 

1 SA CET NORD str. Ştefan cel Mare, 168 557426 

2 ACC 03/07 str. I.Konev, 38 1920 

3 ACC 26/09 str. Bulgară, 120a 960 

4 Centru Regional de Transfuzie str. Decebal, 113a 700 

5 IMSP Spitalul de psihiatrie Bălţi str. Iu.Gagarin, 114 2700 

6 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate str. Moscova, 5 740 

7 Internatul Psihoneurologic Bălţi str. Veteranilor, 4 1240 

8 SA „Vinăria din Vale‖ str. Kiev, 114 15255 

9 SA „Beermaster‖ str. M.Sadoveanu, 35 5053 

10 SA „Incomlac‖ str. Calea Ieşilor, 180 8814 

11 SA „Barza Albă‖ str. Victoriei, 49 7119 
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1 2 3 4 

12 ÎM „Bălţeanca‖ SA str. Păcii, 5 1356 

13 SRL „Maxmanserv‖ bd. M.Eminescu, 12 339 

14 IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi str. Decebal, 101 1356 

15 SRL „Biopetrol‖ str. Burebista, 17 6780 

16 „GG Gables & Wires EE‖ SRL str. Industrială, 4 540 

17 SA „Combinatul de pâine‖ str. Ştefan cel Mare, 111 1356 

18 SA „Floarea soarelui‖ str. 31 August 1989, 6 34917 

19 SA „Basarabia Nord‖ str. 31 August 1989, 6 8816 

20 
ÎS „Calea Ferată din Moldova‖ Depoul de 

Locomotive st. Bălţi‖ 
str. Victoriei, 90a 32544 

21 ÎCS „Premiera-Dona‖ SRL str. Ştefan cel Mare, 137 68 

22 SA „Drum Bun‖ str. Soroca, 117a 240 

23 
Şcoala sportivă specializată pentru copii şi 

juniori, rezerve olimpice de probe de apă 
str. Hotin, 37 700 

24 SRL „Administrare imobiliară‖ ICS str. Industrială, 4 360 

25 
Biserica Creştinilor Evanghelişti Baptişti 

„Covceg‖ 
str. Alexandru cel Bun, 1b 210 

26 
Centru de Plasament Temporar şi Reabilitare 

pentru Copii mun. Bălţi 
str. I.Franko, 44 1020 

27 Curtea de Apel Bălţi str. Ştefan cel Mare, 54 240 

28 „Fashion Group‖ SRL ÎM str. Ştefan cel Mare, 128a 400 

29 „Lidolux‖ SRL SC str. Decebal, 139 500 

30 „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord‖ SA str. Ştefan cel Mare, 180a 390 

31 SRL „Knauf Ghips‖ ICS str. Ştefan cel Mare, 178 3720 

32 „Teba Industries‖ SA SC str. Ştefan cel Mare, 128 1620 

33 „Termogaz Bălţi‖ÎM str. Feroviarilor, 19a 10528 

34 Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ str. A.Puşkin, 38 400 

35 „GG Gables & Wires EE‖ SRL str. Aerodromului, 1 920 

36 „BB-Dializa‖ SRL str. I.Franko, 46 230 

37 „Iulanro‖ SA str. Alexandru cel Bun, 5 250 

38 „Valis‖ SRL str. Bulgară, 138a 100 

39 Biroul Vamal Nord str. N.Cicicalo, 1 100 

40 „Lilangheli‖ SRL str. N.Cicicalo, 2a 124 

41 SA „Răut‖ str. Decebal, 13 800 

42 „Draxlmaier Automotive DRA‖ SRL str. L.Dovator, 86 220 

43 „Romstal-Trade‖ SRL str. Heciului, 2a 150 

44 „Divalconi‖ SRL str. Kiev, 6 360 

45 „Bosval-Tranzit‖ SRL str. Ştefan cel Mare, 1a 300 
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În Tabelul 16.1.2 se prezintă datele despre structura fondului locativ a oraşului Bălţi. 

 

Tabelul 16.1.2 

Nr. 

d/o 
Denumirea sectoarelor 

Suprafaţa totală (mii m
2
) 

Construcţia 

unu-două 

nivele 

Construcţia 

multietajată 
Total % 

1 Zona industrială (Molodovo) 31,1 - 31,1 1,3 

2 Pămînteni I (Pămînteni) 129 395,3 524,3 21,8 

3 Pămînteni II (Dacia) 53 473,4 526,4 21,3 

4 Centru (Centru, Bălţii Noi) 37,15 636,4 1007,9 42 

5 Slobozia (Slobozia) 222 90 312 13 

 Total pe oraş: 806,6 1595,1 2401,7 100 

 
% de la suprafaţa totală sumară a 

oraşului 
93,2 66,8 100  

 

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; 

 de reutilizat punctele termice existente, de înlocuit schimbătoarele existente de 

căldură apă-apă cu schimbătoare lamelare care sînt mai econome şi mai eficiente, de 

schimbat pompele, de montat aparatele de evidenţă şi reglare, precum şi a sistemele 

de automatizare; 

 de reconstruit reţele termice de magistrală, de înlocuit conductele 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; 

 executarea regulată spălării hidropneumatice a reţelelor şi sistemelor de încălzire-

ventilare pentru toţi consumatorii. 
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                                    17.  SISTEMUL DE TELECOMUNICAŢII 

 

17.1   Situaţia existentă 

Gradul de telefonizare în mun.Bălți 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. 

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 

 

Pe parcursul istoriei sale omenirea este supusă permanent influenţei calamităţilor 

naturale, ce duc cu sine mii de vieţi omeneşti şi cauzează  un enorm prejudiciu economic, 

într-o clipă distrug tot ce s-a creat în decurs de ani, decenii, chiar şi secole. Multe 

catastrofe manifestă influenţă vădită asupra dezvoltării societăţii şi sporeşte 

vulnerabilitatea omului faţă de ele. Actualmente, în considerabilă măsură acest fapt este 

generat de urbanizarea rapidă a teritoriului. Activitatea inginerească de proporţii, 

desfăşurată fără precedent, schimbările în natură, generate de acesta, au sporit posibilitatea 

apariţiei situaţiilor excepţionale cu caracter tehnogen şi natural-tehnogen. Totodată, unele 

din ele, legate de avariile la obiectele deosebit de periculoase (construcţii hidrotehnice, 

obiecte chimice şi radioactive periculoase etc.) pot produce nu numai un mare prejudiciu 

direct, cît şi unul indirect care îl depăşeşte de nenumărate ori.  
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Tendinţe generale privind sporirea numărului de situaţii excepţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

18.1   Termeni și definiții de bază 

Protecţia civilă reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinde pe scara  întregului 

stat pe timp de pace şi de război, în  vederea asigurării protecţiei populaţiei, proprietăţii în 

condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastrofelor, epifitotiilor, 

epizootiilor, incendiilor, precum şi în cazul aplicării mijloacelor de nimicire moderne. 

Situaţia excepţională (SE) – întreruperea condiţiilor normale de viaţă şi activitate a 

populaţiei la un obiect sau pe un anumit teritoriu în urma unei avarii, catastrofe, calamităţi 

cu caracter natural sau biologico-social, care conduc sau pot conduce la pierderi umane şi 

materiale. 

SE cu caracter tehnogen – situaţie cauzată de avarii industriale, accidente de transport, 

incendii, explozii, accidente cu degajarea (cu pericol de degajare) substanţelor toxice, 

radioactive, ruperea digurilor, prăbuşirea edificiilor etc., pe un anumit teritoriu, cînd sunt 

afectate condiţiile normale de viaţă şi de activitate a populaţiei şi sunt provocate daune 

materiale. 

SE cu caracter natural – situaţia provocată de calamităţi naturale (cutremure de 

pămînt, inundaţii, alunecări de teren, întroieniri, furtuni, uragane, grindină etc.). 

SE cu caracter biologo-social – situaţia în care drept rezultat al apariţiei sursei de 

contaminare pe un anumit teritoriu, sunt afectate condiţiile de viaţă şi de activitate ale 

oamenilor, este pusă în primejdie existenţa animalelor şi plantelor, apare pericolul de 

răsprîndire în masă a maladiilor contagioase, este periclitată viaţă şi sănătatea oamenilor. 

 

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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Protecţia populaţiei împotriva situaţiilor excepţionale constă în totalitatea de măsuri, 

legate reciproc în timp, de resurse şi locul desfăşurării, orientate la prevenirea sau 

reducerea maximă a pierderilor populaţiei şi pericolului pentru viaţă şi sănătate împotriva 

factorilor distructivii ai acţiunii surselor situaţiei excepţionale. 

Protecţia teritoriului reprezintă un ansamblu de măsuri orientate la reducerea gravităţii 

consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen şi militar la obiectivele 

cu destinaţie de producţie şi socială, de asemenea în mediul înconjurător. 

Prevenirea situaţiilor excepţionale reprezintă un complex de măsuri desfăşurate din 

timp şi orientate spre reducerea maxim posibilă a riscului apariţiei situaţiilor excepţionale, 

precum şi menţinerea sănătăţii oamenilor, reducerea mărimilor prejudiciului mediului 

înconjurător şi a pierderilor materiale în caz de apariţie a lor. 

Lichidarea situaţiilor excepţionale reprezintă lucrări de salvare-deblocare şi alte lucrări 

primordiale, executate la apariţia situaţiilor excepţionale şi orientate la salvarea vieţii şi 

menţinerea sănătăţii oamenilor, reducerea mărimilor    prejudiciului mediului  înconjurător 

şi a pierderilor materiale, localizarea zonelor situaţiilor excepţionale, încetarea acţiunii 

factorilor periculoşi, caracteristici pentru ele. 

 

În funcţie de intensitatea factorilor destabilizatori şi distructivi apăruţi, posibili în urma 

efectului lor asupra victimelor omeneşti şi prejudiciului material, situaţiile excepţionale 

pot fi de următoarele categorii: 

 de obiect; 

 locale; 

 teritoriale (la nivel de municipiu, raion); 

 naţionale; 

 transfrontaliere. 

   

Sarcinile de bază ale protecţiei civile: 

 protecţia civilă şi bunurilor materiale  împotriva situaţiilor excepţionale cu caracter 

natural şi tehnogen; 

 executarea lucrărilor de salvare-deblocare şi alte lucrări primordiale în condiţiile 

situaţiilor excepţionale, precum şi a lucrărilor de lichidare a consecinţelor situaţiilor 

excepţionale; 

 organizarea pregătirii oportune a populaţiei, obiectivelor economiei naţionale, 

forţelor protecţiei civile pentru acţiuni în caz de pericol de apariţie a situaţiilor 

excepţionale şi în condiţii de situaţii excepţionale. 

 
 

Principiile de bază ale protecţiei populaţiei: 

 protejată trebuie să fie toată populaţia; 

 problemele protecţiei populaţiei sunt extrem de importante, în comparaţie cu alte 

domenii de activitate; 

 măsurile de pregătire pentru protecţia populaţiei se îndeplinesc din timp potrivit 

principiului teritorial de producere; 

 măsurile de pregătire şi a protecţiei înseşi a populaţiei se planifică şi se realizează 

diferenţiat, cu luarea în considerare a divizării teritorial-administrative, importanţei 

economice a raioanelor, oraşelor, obiectivelor, situaţiei create etc.; 
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 în cazul planificării şi efectuării măsurilor de protecţie a populaţiei este necesar de 

condus de principiul cantităţii suficiente raţionale; 

 la efectuarea măsurilor de protecţie a populaţiei este necesar de a consuma raţional 

resursele, la necesitate, să fie utilizate după destinaţie dublă; 

 se aplică în complex diverse mijloace şi procedee de protecţie; 

 organizarea şi conducerea protecţiei civile este o funcţie obligatorie pentru toate 

organele puterii, organizaţii, întreprinderi şi instituţii, indiferent de formele de 

proprietate; 

 protecţia civilă se gestionează în corespundere strictă cu acordurile internaţionale, 

Constituţia şi alte legi.  

 

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.  

 

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. 

 

18.2   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). 

Datele statistice demonstrează că pe parcursul ultimelor o sută de ani în munţii Vrancea 

s-au observat patru perioade cu cea mai mare activizare seismică în anii  1940, 1977, 1986 

şi 1990.  

În mun.Bălţi în zona posibililor distrugeri în urma cutremurelor de pămînt nimeresc 

sectoarele de construcţii vechi. În cazul cutremurului de pămînt cel mai mare pericol îl 

prezintă casele de locuit, la construcţia cărora nu au fost folosite astfel de măsuri 

constructive ca instalaţia zonelor şi încheieturilor antiseismice, zidirea armată, asigurarea 
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rigidităţii planşeurilor. E necesar de a acorda o atenţie deosebită la executarea măsurilor 

antiseismice în cazul construirii instalaţiilor inginereşti. 

 

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. Arborii, arbuştii, liniile de 

transport a energiei electrice şi liniile de comunicaţie prin fir pot fi acoperite cu un strat de 

gheaţă grosime de cel puţin 10 mm, avînd greutatea pînă la 1,9 kg/m.l, fapt ce conduce la 

deteriorarea plantaţiilor multianuale, ruperea firelor, sistarea alimentării cu energie 

electrică şi a comunicaţiilor. 

 

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. Acestea pot apărea pe o parte sau pe întregul teritoriu al republicii 

în anumite condiţii climaterice şi alte condiţii: calamităţi naturale, poluarea apelor şi 

atmosferei cu viruşi şi bacterii, substanţe chimice şi radioactive, reducerea bruscă a 

nivelului de trai al populaţiei în cazurile de declin economic etc. Cele mai probabile boli 

infecţioase sunt tifosul, bolile intestinale acute, hepatita virală, difteria, holera, ciuma, 

dalacul, tifosul exantematic etc. 

 

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 

în îmbinare cu disciplina scăzută de profilaxie a bolilor. În unele raioane ale republicii 

epizootia se înregistrează sub formă de ciumă la porcine, boala New Castle la păsări, gripa 

aviară, rabia, antrax, etc. Pierderile anuale a şeptelului de păsări şi animale de pe urma 

bolilor atinge de la 0,5 pînă la 2 la sută din şeptelul general. 

 

 



- 243 - 

 

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.  

Tabelul 18.2.1 

Raportul privind starea bazinelor acvatice în mun.Bălți  

conform stării la 01.01.2019 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bazinului 

Parametrii bazinului acvatic 

C
a
ra

ct
er

is
ti

ca
 

b
a
ra

ju
lu

i 

C
a
p

a
ci

ta
te

a
 d

e 

ev
a
cu

a
re

 a
 a

p
ei

 

Concluzia 

privind 

starea 

bazinului 

Suprafața, 

m
2
 

Adâncimea, 

m 

Volumul 

maximal, 

m
3
 

1 Iazul Municipal  39700 5,4 1280000 Beton Da Satisfăcăt. 

2 Iazul Comsomolist  7000 4,8 360000 Beton Da Satisfăcăt. 

3 

Iazul Societății 

vânătorilor și 

pescarilor 

30000 4,4 850000 Beton Da Satisfăcăt. 

4 Canalul de canotaj 120000 2,8 262000 Beton - Satisfăcăt. 

5 
Iazul „Pentru livadă‖ 

s. Sadovoe   
0,0042 2,2 9240 Pământ Da Satisfăcăt. 

6 Iazul I   s. Sadovoe   0,0202 2 40400 Pământ Da Satisfăcăt. 

7 Iazul II  s. Sadovoe   0,0155 2 31000 Pământ Da Satisfăcăt. 

8 Iazul  „Imaș‖ s.Sadov 0,132 2,2 290400 Pământ Da Satisfăcăt. 

9 
Iazul  „Bursuk I‖ 

s. Elizaveta  
0,01598 2 31960 Beton Da Satisfăcăt. 

10 
Iazul  „Polegon‖ 

s. Elizaveta 
0,0077 5 38500 Pământ Da Satisfăcăt. 

11 
Iazul  „Bardar II‖ 

s. Elizaveta 
0,0161 3 48300 Pământ Da Satisfăcăt. 

12 
Iazul  „La Racheți‖ 

s. Elizaveta 
- - - Pământ Da Secat 

13 
Iazul  „La Valița‖ 

s. Elizaveta 
0,023 2 47000 Pământ Da Satisfăcăt. 
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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. 

 
 

Situația posibilă în cazul alunecărilor de teren 

 
 

Denumirea localității Nr. de sectoare Suprafața, ha 
Nr. de 

persoane 
Nr. de case 

Bălți 21 124,98 800 254 
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Tabelul 18.2.2 

Informaţie cu privire la dezvoltarea alunecărilor de teren contemporane de pe teritoriul mun.Bălţi  

 

Nr. alunecării 

de teren şi 

anul apariţiei 

(nr.cadastral) 

Localizarea alunecarii 

de teren 

Dimensiunile 

alunecării de 

teren 
Cauzele apariţiei 

dezvoltării alunecării de 

teren 

Obiectele situate în zona  

alunecării de teren 

Activizare, 

2015 

L
ă
ţi

m
ea

, 
m

 

L
u

n
g
im

ea
, 

m
 

S
u

p
ra

fa
ţa

, 

h
a

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1a/ pînă în 1969 

 

 

 

1a/1978, 90 

(98) 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. 

Zonă de odihnă, în 

apropierea iazului. 

Panta alunecării de 

teren vechi de dreapta a 

văii r.Răuţel 

Zonă de odihnă 

700 

 

 

 

80 

350 

 

 

 

50 

24,5 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

Condiţii naturale 

- 

 

 

 

- 

 

2/pînă la 1978 

(100) 

Cariera Uzinei de 

Cărămidă 
100 60 0,6 Lucrări din carieră -  

3/pînă la 1978 

(101) 

Cariera Uzinei de 

Cărămidă 
130 80 1,04  -  

4/pînă la 1969 , 

1978 

(103, 102) 

Panta alunecării de 

teren vechi de dreapta a 

văii r.Răuţel.  

Zonă de odihnă,  

str. Ismail 

800 200 16 Condiţii naturale - 0,07 

5/pînă la 1969, 

1982,85, 95 

(104) 

 str. A.Babinski 500 100 5,0 
Supraumezirea pantei, 

scurgeri din apeducte 

Case locative nr. 46-70 pe  

str. A.Babinski şi nr. 5-12 de pe str-la 

A.Babinski. Cimitirul este distrus 

totalmente. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5а/ pînă la 1969, 

1995 

(105) 

Str. Arhanghel Mihail, 

str. V.Cupcea –  

str. A.Babinski  

350 250 8,75 
Supraumezirea pantei, 

scurgeri din apeducte 

Casele nr. 27 de pe str. Arhanghel Mihail, 

nr. 30 pe str. V.Cupcea, nr. 30 şi 32 de pe 

str. P.Muşat, nr. 1-27 pe str-la A.Babinski, 

nr. 1-31 pe str. A.Babinski 

 

6/pînă în 1978, 

98 

(116) 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel, sectoare cu 

vile  

100 100 1,0 Scurgeri din apeducte - 0,0084 

7/ pînă în 1969, 

1978, 98 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel, sectoare cu 

vile 

200 200 4,0 Condiţii naturale - 0,0004 

8/1978 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel, sectoare cu 

vile 

80 150 1,2 
Eroziune ravenară, tăierea 

solului 
-  

8а/2000 

(118) 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. SE de 

alunecarea nr.8    

60 70 0,42 - -  

9/1978 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. SE de 

alunecarea nr.8    

70 130 0,91 Eroziune ravenară - 0,0026 

10/ pînă în 1951, 

1981, 1998 

(119) 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel.  
300 170 5,1 Eroziune ravenară -  

11/ 1980, 81-82, 

85-88, 98 

(120) 

str. Rediului – 

Moldovenească 
800 300 24 

Condiţii naturale, scurgeri 

din reţeaua de canalizare 

«Casa veteranilor» 

Casele nr. 6-16 de pe str. Rediului;  pe str. 

Salcîmilor, nr. 13-108; str. 

Moldovenească, nr. 58-35, 2-80 

 

12/ pînă în до 

1951, 1978,1984 

(121) 

12а  (121) 

str. Rediului nr. 34-36 140 80 1,12 Eroziune ravenară 
Casele nr. 31 de pe str. Rediului,  nr. 110-

114 pe str. Salcîmilor 
0,002 

13/ pînă în 1951, 

1982 

(123) 

 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel.  

str. K.Feoctistov –  

str. Moldovenească 

400 170 6,8 Condiţii naturale 

Case locative de pe str. Moldovenească  

nr. 93-150; pe str. K.Feoctistov nr. 25,31-

37, 49 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14/ pînă în 1969, 

1978 

(124) 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel, str. De Sus, 

spital  

400 200 8,0 Procese erozionale -  

15/ pînă în 1978, 

80 

(125) 

str. Iu.Gagarin  –  

str. Rediului 

(126-118) 

250 160 4,0 Procese erozionale 

Casele nr. 64-74 de pe str. Iu.Gagarin,  

nr. 2-6 de pe str-la 9 Ianuarie, nr. 2,4,  

27-30 de pe str. Ceahlău,  

nr. 4,10,12 de pe str. De Sus 

 

16/1947, 54, 63, 

72, 81 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel, str. Sf. Nicolae 

- str. A.Paladi 

350 80 2,8 
Alimentare cu apă,scurgeri 

din conducte de ape 

Case de pe str. Sf. Nicolae; de pe  

str. A.Paladi nr. 2,17,25,30; de pe  

str. I.Mecinicov nr. 4-6,17,25,32, 

34,38,40,44,50,56,58 

0,24 

17/1982 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. Uzina de 

cărămidă 

80 40 0,32 Tăierea pantei Clădirea uzinei de cărămidă 0,001 

18/ 
Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. str. Heciului 
100 120 1,2 Tăierea pantei Casele nr. 52-68  

19/1968,70,78,8

0 

Panta de dreapta a văii 

r. Răut. Baza Petrolieră 

din or. Bălţi 

200 100 2,0 

Erori din timpul proiectării 

şi construirii drenajului din 

1970 

Teritoriul bazei petroliere şi drumul de 

ocolire 
 

20 

Panta de dreapta a văii 

r. Răut.  

str. M.Costin 

100 70 0,7 Scurgeri din apeducte 

Casele locative nr. 2,9,11,13, 

32,35,36,39,48,50,53,60 de pe  

str-la M.Costin 

 

21/ 

Bordura dreaptă a 

afluentului de dreapta a 

r.Răuţel, mai la vest de 

cimitir 

280 110 3,08 Supraumezirea pantei -  

31 
Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. 
170 120 2,04  Casele locative № 11-21  

Total    
124,

98 
  0,3244 ha 
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Tabelul 18.2.3 

Informaţie cu privire la dezvoltarea ravenelor de pe teritoriul mun.Bălţi 

 

Nr. 

Rave-

nei 

Localizarea ravenei 
Lungimea х lăţimea (m) 

suprafaţa m² 

Adîncimea, 

m 

Cauzele apariţiei 

dezvoltării 

ravenei 

Tipul 

genetic 

Obiecte aflate în zona 

de dezvoltare a 

ravenelor 

 

Activitatea 

ravenelor, 

m 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel 

350 х 10 

3500 
5-6 

A apărut în urma 

construirii 

drumului 

de pantă Case locative  

2 

Bordura de dreapta  a vîlcelei 

dezmembrate de panta de 

dreapta a văii r.Răuţel 

250 х 20 

5000 
1,5-5 

Evacuarea apelor 

de pe pantă 
de pantă 

Case locative de pe 

str.Gagarin № 68, 66, 

64 

 

3 
Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. Str.Rediului 

350 х 30 

10500 
1,5-7 Condiţii naturale de pantă 

Case locative de pe str. 

Rediului 
 

4 
Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. Casa Veteranilor 

350 х 40 

14000 
3-4 Condiţii naturale de pantă -  

5 
Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel 

70 х 2 

140 
1-1,5 

Evacuarea apei de 

pe şosea pe pantă 
de pantă -  

6 
Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. Alunecarea nr.10 

100 х 2 

200 

4 

 
Condiţii naturale de pantă -  

7 
Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. Alunecarea nr.10 

80 х 2 

160 

 

70 х 2 

140 

1,5 Condiţii naturale de pantă -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

2003 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. Uzina de cărămidă 

60 х 0,5 

30 
0,5 

Concentraţia 

apelor de 

suprafaţă de-a 

lungul străzilor 

rigolă de 

pantă 
-  

9 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. Str.Rediului  

№ 3-10 

140 х 3 

420 
1,5-3 Condiţii naturale de pantă -  

10 
Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. Str. Rediului 

200 х 3 

600 
 Condiţii naturale de pantă drum 50 

11 

2005 

Panta de dreapta a văii 

r.Răuţel. Sectoare cu vile, 

(alunecările de teren nr.6, 7) 

165 х 0,5 

82,5 
0,5 Condiţii naturale Rigolă drum 40 

 Σ Lungimea ravenelor: 2,185 km     90 m 

 S = 0,034773 km²      

 

 

 

 

 

 

 

 



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 A.Babinski 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 

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. 

 

Ansamblul de măsuri, care este necesar  de a fi efectuat pentru stabilizarea proceselor de 

surpare a terenului şi reducerea la minim a pierderilor umane şi materiale, convenţional 

poate fi divizat în două grupe: 

 

Măsuri tehnico-inginereşti: 

- organizarea debitului de suprafaţă; 

- drenarea apelor subterane; 

- reţinerea mecanică a solului pe versant; 

- metode artificiale de consolidare a solului; 

- redistribuirea solului pe versant, sistematizarea pe verticală, terasarea versanţilor.  

 

Măsuri tehnico-organizatorice: 

- evacuarea locatarilor din casele avariate cu acordarea spaţiului locativ sau loturilor 

de pămînt pentru construcţia locuinţei; 

- controlul permanent asupra avansării alunecărilor de teren în zonele sectorului 

locativ individual, unde avansările surpării sînt îndeosebi de active, în perioada 

căderii precipitaţiilor atmosferice abundente. 
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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.  

 

 

Tabelul 18.2.4 

Situația posibilă în rezultatul avariilor la obiectele periculoase 

 din punct de vedere chimic 

 

N
r.

 d
/o

 

D
en

u
m

ir
ea

 o
b

ie
ct

el
o
r 

p
er

ic
u

lo
a
se

 

T
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n

țe
i 

C
a
n

ti
ta
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a
 d

e 
su

b
st

a
n

ță
, 
t Gradul posibil de contaminare chimică în caz 

 de distrugere sau avarie 

A
d

â
n

ci
m

ea
, 
k

m
 

S
u

p
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ța
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 d
e 
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e 
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 d
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P
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 p
e
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. Inclusiv 

L
o
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le

 p
o
si

b
il

ei
 

ev
a
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ă
ri

 a
le

 

p
o
p

u
la

ți
ei

 

D
ec

ed
a
ți

 

G
re

le
, 
m

ed
ii

 

U
șo

a
re

 

1 
SA „Basarabia 

Nord‖ 
Amoniac 20 1,97 3,05 5150 2320 750 929 641 

Regiunea 

câmpului 

de selecție 

2 SA „Incomlac‖ Amoniac 19 1,1 0,93 2270 152 53 61 38 

Regiunea 

câmpului 

de selecție 

3 

APL  „Apă-

Canal‖ 

Rezervoarele 

superioare de apă 

curată 

Clor 10 28,7 22,3 12075 6035 1095 1235 3705 
Cartierul 

Dacia 

4 

SRL „Glorin 

Ingenering‖  

Stații de epurare a 

apelor uzate 

Clor 1 2,2 3,8 1700 850 295 340 215 
Cartierul 

Dacia 

 Total:     21195 9357 2193 2565 4599  
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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. 

Mun.Bălţi poate fi afectat în urma producerii a astfel de avarii, care se pot produce la 

una din cele 5 staţii atomoelectrice (SAE), situate cel mai aproape de hotarele Republicii 

Moldova: 

- SAE „Rovno‖, Ucraina – distanţa pînă la mun.Bălţi ≈ 340 km; 

- SAE „Hmeliniţk‖, Ucraina – distanţa pînă la mun.Bălţi ≈ 200 km; 

- SAE de la Cernobîl, Ucraina – distanţa pînă la mun.Bălţi ≈ 400 km; 

- SAE „Ucraina de Sud‖, Ucraina – distanţa pînă la mun.Bălţi ≈ 250 km; 

- SAE de la Cernavodă, România – distanţa pînă la mun.Bălţi ≈ 380 km. 

 

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 

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. 
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18.3   Probleme în domeniul apărării împotriva incendiilor  

şi căile de soluţionare a acestora 

 

Tabelul 18.3.1 

Statistica incendiilor în perioada anilor 2015-2018 

 

Anul Numărul de incendii 
Numărul de persoane 

decedate 
Prejudiciu, mii lei 

2015 66 2 558 

2016 59 2 820 

2017 72 1 1725 

2018 57 - 603 

 

Tabelul 18.3.2 

 

Calculul de protecție a populației în mijloacele de protecție colectivă 

 

Nr. 

d/o 
Mijloace de protecție 
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1 
Edificiile, care corespund 

normelor MIT 
23 7295 6850 44,9   

2 

Edificii construite rapid, 

care corespund normelor 

MIT 

3 200 200 100   

3 Edificiile de clasa V 16 3387 1020 30,0   

4 
Adăposturi antiradiative de 

clasa V 
5 260 676 31,0   

5 Adăposturi antiradiative 56 27000 4300 16,0 22700 84,0 

6 Beciuri 4820 138734 - - 113690 45,0 

 Total 4923 176876 12620 76,0 149000 100 

 

Tabelul 18.3.3 

Disponibilitatea reală a autospecialelor în mun.Bălți 

conform stării la 01.01.2019 

 

Nr. Dislocarea tehnicii 
Tipul 

autospecialei 

Nr. de 

unități 
Notă 

1 2 3 4 5 

1 Detașamentul de salvatori și pompieri nr. 2  Cisterna auto 4  

2 Depozitele de combustibil ale Armatei Naționale Cisterna auto 1  
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1 2 3 4 5 

3 SA „Floarea Soarelui‖ Cisterna auto 1  

4 SA „Barza Albă‖ Cisterna auto 1  

5 SA „Produse Cerealiere‖ Cisterna auto 1  

6 Baza de petrol SA „Tirex Petrol‖  Cisterna auto 1  

7 Baza de petrol „Lukoil-Moldova‖ Cisterna auto 1  

8 SA „Vinăria din Vale‖ Cisterna auto 1  

9 Gara feroviară „Bălți-Slobozia‖ Trenul incendiar 1  

 

În total în mun.Bălți sunt 12 autospeciale (cisterne auto) în stare bună de 

funcționare. În afară de acestea mai sunt disponibile și: 

 

Scara auto        – 2 un. 

Automobil de legătură și iluminare    – 1 un. 

Automobil cu furtunuri     – 1 un. 

Stația mobilă de pompare                   – 1 un. 

 

Automobile de salvare:             pe baza URAL  – 2 un. 

      pe baza ZIL-131  – 1 un. 

      Jeep Chevrolet – 2 un. 

 

În prezent majoritatea autospecialelor disponibile și-au epuizat complet resursele.  

Conform prognozei, în anul 2034 în mun. Bălți vor locui aproximativ 160 mii de 

persoane. 

Conform Normelor de proiectare a remizelor de pompieri  NCM C.01.11 – 2014, pentru 

oraşul cu suprafaţa de 7800 ha o populaţie de la 100 000 pînă la 250 000 persoane trebuie 

să fie 6 remize de pompieri dotate cu 38 autospeciale, inclusiv: 3 scări auto sau trolii de 

intervenţie, în cazul prezenţei clădirilor cu înălţimea de 4 etaje şi mai mult; 2 

autivehiculele serviciului de protecție împotriva gazelor și fumuli; 1 autovehicul de 

comunicații și iluminat.  

În acelaşi timp o parte din problemele protecţiei contra incendiilor în mun. Bălţi poate fi 

soluţionată cu ajutorul formaţiunilor nemilitarizate ale protecţiei civile, create din rîndurile 

populaţiei oraşului şi angajaţilor obiectivelor economice în baza Regulamentului cu privire 

la formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

249 din 04.05.1996. 

 

18.4   Măsuri de contracarare a calamităţilor naturale,  

avariilor, catastrofelor (CNAC) 

   Măsurile de contracarare a CNAC se divizează în grupe principale: 

1. Monitorizarea  (supravegherea surselor de pericol). Supravegherea, înregistrarea, 

studierea şi controlul asupra stării posibilelor surse ale factorilor destabilizatori şi 

distructivi, evaluarea  posibilelor proporţii şi intensitatea acţiunii acestor factori; 

2. Acţiunea asupra surselor de pericol. Acţiunea asupra eventualelor surse ale 

factorilor destabilizatori şi distructivi (dirijarea acestora, în cazul în care este posibil) în 

scopul neadmiterii sau atenuării acţiunii  (activizării) lor periculoase; 
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3. Supravegherea asupra stării şi aprecierea vulnerabilităţii elementelor economiei şi 

mediului înconjurător. Supravegherea, înregistrarea, studierea şi controlul stării 

elementelor economiei şi mediului înconjurător, aflate sub acţiunea unor sau altor factori 

destabilizatori şi distructivi, aprecierea vulnerabilităţii lor în funcţie de intensitatea acţiunii 

posibile a factorilor destabilizatori sau distructivi în particular sau în ansamblu; 

4. Reducerea vulnerabilităţii elementelor economiei şi mediului înconjurător.  

 Sporirea capacităţii de rezistenţă a elementelor economiei şi mediului înconjurător 

faţă de acţiunea directă asupra lor a factorilor destabilizatori şi distructivi ai calamităţilor 

naturale, avariilor şi catastrofelor; 

5. Protecţia oportună.  Ea constă în realizarea unor asemenea măsuri care ar exclude 

sau ar atenua acţiunea nemijlocită a forţelor factorilor destabilizatori sau distructivi asupra 

elementelor economiei şi mediului înconjurător în caz de apariţie a calamităţilor naturale, 

avariilor şi calamităţilor; 

6. Avertizarea despre pericol. Avertizarea populaţiei, unităţilor economice şi 

organelor de conducere despre eventualul pericol în cazul activizării  unor sau altor surse 

ale factorilor destabilizatori şi distructivi; 

7. Protecţia şi salvarea operativă. Limitarea extinderii factorilor destabilizatori  şi 

distructivi, evacuarea populaţiei şi bunurilor materiale din zona pericolului, salvarea 

sinistraţilor, acordarea ajutorului medical şi material; 

8. Restabilirea. Planificarea şi realizarea măsurilor în vederea restabilirii (reabilitării) 

elementelor economiei şi mediului înconjurător, expuşi acţiunii factorilor destabilizator şi 

distructivi; 

9. Instruirea populaţiei, agenţilor economici şi organelor de conducere. Obţinerea 

cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice de către populaţie, agenţii economici şi 

organele de conducere în domeniul planificării şi realizării măsurilor necesare, activităţii 

în condiţii de situaţii excepţionale. 
 

 

 

Nota:                                                          Lista surselor utilizate 

Legea Republicii Moldova nr. 271-XIII din 09.11.1994 ―Cu privire la protecţia civilă‖ 

Legea Republicii Moldova nr. 267-XIII din 09.11.1994 ―Privind apărarea împotriva incendiilor‖ 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1076 din 16.11.2010 „Cu privire la clasificarea situaţiilor 

excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi 

teritoriului în caz de situaţii excepţionale‖; 

Hotărîrea Guvernului nr. 249 din 04.05.1996 privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile; 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 22.02.03–94 din 22.12.1994 ―Protecţia populaţiei. 

Principii de bază‖; 

NCM C.01.11 – 2014 „Norme de proiectare a remizelor de pompieri‖; 

Planul de amenajare a teritoriului naţional, vol. 11 „Protecţia populaţiei în situaţii excepţionale‖; 

«Planul protecţie civilă a mun.Bălți»; 

«Катастрофы и человек», Воробьев Ю.Л., Москва, «АСТ-ЛТД», 1997 г. 
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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, 

ce 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, 

piste 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. 

 

Prezenta lucrare va fi prezentă la şedinţa consiliului municipal 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. 
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20.   INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
 

Tabelul 20.0.1 

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 

 
- 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 
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1 2 3 4 5 

 - locuinţe individuale 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 

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 
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1 2 3 4 5 

 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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