
Informații privind serviciile cu plată și fără plată, 

prestate de către Secția de Tineret și Sport (DÎTS) 

nr. Instituție Tipul 
serviciilor 

furnizate 
/secții sportive 

Forma de 
servicii de 

plată furnizate 

Act juridic normativ 

1 Școala Sportivă 

nr.1 

-handbal 

-volei 
-baschet 

-tir 
-tenis de masă 

-gimnastica 
aerobică 
-orientarea 

sportivă 

gratis Regulamentul Școlii Sportive 

nr.1 
Decizia Consiliului Municipal 

mun. Bălți nr.7/11din 21.06.2012 
 

2 Școala Sportiva 

Specializata nr.2 

-șah 

-dame 
-atletism 

gratis 

 

Decizia Consiliului Municipal 

nr.7/12 din 21.06.2012 

3 Școala Sportivă 

Specializată  
«B. Petuhov» 

-sambo 

-judo 
-box 

-haltere 
-kickboxing 

gratis Decizia Consiliului Municipal 

nr.7/12 din 21.06.2012 

4 Școala Sportivă 

Specializată de 
fotbal 

-fotbal: băieți, 

fete 

gratis Decizia Consiliului Municipal 

nr.7/12 din 21.06.2012 

5 Școala Sportivă 

Specializată pentru 
Copii și Juniori de 

Rezerv Olimpic de 
probe pe apă 

-Secția înot 

-Secția caiac-
canoe 

abonamente 

unice 
abonamente 

lunare 
 

Regulamentul instituției publice 

Școala Sportivă Specializată 
pentru Copii și Juniori de Rezerv 

Olimpic de probe pe apă 
(ȘSSCJRO de probe pe apă) 
(Decizia Consiliului Municipal 

Bălți nr. 6/3 din 10.07.2009) 



6 Stația Tinerilor 
Turiști 
mun. Bălți 

Tineri turiști ; 
Turismul 
sportiv  

(-pedestru,  
-montan, 

-nautic, 
-turism ciclic, 

-orientarea 
sportivă); 

Tinerii 
judecători de 

evenimente 
turistice; 

instructori 
Juniori la 

turism; 
Istoria locală 
 (-activiștii 

muzeului 
școlar,  

-ghiduri și 
pictori-

decoratori 
muzeului 

școlar, 
- tineri 

ecologiști,  
- tineri 

geografi,  
- Studii 
literare 

regionale 
(cântec de 

artă) 

gratis Decizia nr.108 din 12.03.1996 
Consiliului Municipal Bălți de 
Deputați ai Poporului 

Comitetului Executiv  
„Cu privire la reorganizarea 

excursiei copiilor - baza turistică 
în stația orașului, turiștii tineri.“  

 

№ 
Instituție 

municipală 
Serviciile prestate 

Forma de plată a 

serviciilor prestate 
Act normativ 

 
 

 
1. 

Centrul municipal 

pentru minori și 
tineret ”Olimpieț” 

secție de box gratis 

decizia CMB nr. 2/8 
din 28.03.2013 

instruire fizică 
generală 

gratis 

tenis de masă gratis 

 
 

2. 
Centrul municipal 

pentru minori și 
tineret «Farul» 

secție de box gratis 

decizia CMB nr. 2/8 
din 28.03.2013 

instruire fizică 
generală 

gratis 

kigboxing gratis 

cercul teatral gratis 

 Centrul municipal cercul de creație gratis decizia CMB nr. 2/8 



 
3. 

pentru minori și 
tineret 

«Brigantina» 

organizarea timpului 
liber 

gratis 
din 28.03.2013 

tenis de masă gratis 

 

 
 

4. 

Centrul municipal 
pentru minori și 

tineret 
«Сontemporanul» 

voluntariatul gratis 

decizia CMB nr. 2/8 

din 28.03.2013 

informarea tinerilor gratis 

cercul de creație gratis 

organizarea timpului 
liber 

gratis 

cercul de pictură 
gratis 

decizia CMB nr. 5/5 

din 11.05.2007 

 
 

 
 

 
5. 

Centrul municipal 
pentru minori și 

tineret 

«Pescărușul» 

cercul jocului de 
dame 

 
 

gratis 
acordul  nr. 49 din 

18.09.2017 

cercul de creație gratis 
decizia CMB nr. 2/8 

din 28.03.2013 
organizarea timpului 
liber 

gratis 

cercul de pictură 
gratis 

decizia CMB nr. 5/5 

din 11.05.2007 

 
 

 
 

6. 
Centrul municipal 
pentru minori și 

tineret «Făclie» 

voluntariatul gratis 

decizia CMB nr. 2/8 

din 28.03.2013 

cercul de creație gratis 

organizarea timpului 
liber 

gratis 

tenis de masă gratis 

Cercul de instruire 
vocală 

gratis 

Cercul de instruire 

instrumentală 
gratis 

 
 

7. 

Centrul municipal 

pentru minori și 
tineret «Prietenie» 

organizarea timpului 
liber 

gratis decizia CMB nr. 2/8 
din 28.03.2013 

tenis de masă gratis 

 
 

 
 
8. 

Centrul de resurse 

pentru adolescenți 
și tineret 

voluntariatul 

gratis 
decizia CMB nr. 3/7 

din 24.03.2005 

 


