
 

Notă informativă privind analiza implementării Memorandumului de colaborare între 

primăria mun. Bălți și AO ,,Asstreia” 

 
Urmare a Deciziei Consiliului Municipal Bălți Nr. 1/7 din 4 februarie 2016 ,,Cu privire la 

aprobarea proiectului Memorandumului de colaborare între primăria municipiului Bălți și AO 

,,Asstreia”, Serviciul relații externe și atragerea investițiilor a întreprins următoarele acțiuni de 

colaborare cu AO ,,Asociația pentru Studii Sociale Aplicative ,,Asstreia”: 

1. Elaborarea Planului de acțiuni privind energia durabilă și clima (PAEDC) al municipiului 

Bălți și aprobarea acestuia prin Decizia Consiliului Municipal Nr. 2/2 din 11 martie 2016; 

2. Elaborarea în luna noiembrie a anului 2016 a Based Emmisions Inventary BEI 

(Inventarul Emisiilor); 

3. Elaborarea și depunerea proiectului: „Research and capitalization of traditional crafts in 

the north of Moldova (RCTM), în februarie 2016, în cadrul programului: Ambassadors 

Fund for Cultural Preservation”. Proiectul a fost respins; 

4. Elaborarea și depunerea proiectului Modernization of production craft space of the 

Culture House "Craftsmen" from Balti city, în februarie 2016, la Programul lansat de 

Ambasada Republicii Federale Germania. Proiectul a fost respins, 

5. Elaborarea proiectului „i3 – Innovative Intelligent Infrastructure” și aplicarea la 

programul Horizon 2020, în martie 2016. Proiectul se află în evaluare; 

6. Organizarea și participarea în cadrul Zilelor Energiei Sustenabile, desfășurate în mun. 

Bălți, între 11-12 iunie 2016; 

7. Organizarea și participarea la Conferința regională privind dezvoltarea durabilă locală în 

țările Parteneriatului Estic", Erevan, în luna octombrie 2016; 

8. Organizarea si participarea la trainingul „10 proiecte - 10 povești urbane”, la initiativa 

Convenției Primarilor, Bruxelles, noiembrie 2016; 

9. Elaborarea și depunerea proeictului „Renewable Energy Transition of West CIS: 

Moldova”, la programul IKI, International Climate Iniative, German Federal Ministry for 

the Environment, în luna iunie 2016. Proiectul a fost respins; 

În anul 2017, nu au fost realizate activități comune pe motivul neactivării Asociației Obștești 

,,Asstreia” cauzată de problemele instituționale ale Asociației.  

 

 

Șef al Serviciului relații externe și atragerea investițiilor   Dan Moraru 

     

 


