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PROCESUL-VERBAL 

cu privire la consultările publice a proiectului Deciziei CMB „Cu privire la 

aprobarea Planului de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi 

pentru anii 2019- 2020, în cadrul proiectului „Primarii pentru Creştere 

Economică” 

 

 

20.08.2019                                  mun. Bălți 

 

 

Întrebările în ordinea de zi:  

1. Dezbaterile privitor la Planul de Dezvoltare Economică Locală al municipiului 

Bălți pe anii 2019-2020 și prezentarea propunerilor și recomandărilor întru 

îmbunătățirea și definitivarea acestuia. 

 

 

Scopul consultărilor publice: Asigurarea transparenței decizionale în procesul de 

elaborare a Planului de Dezvoltare Economică Locală a municipiului Bălți pe anii 

2019-2020.   

 

PREZENȚI: 

Președintele grupului de lucru: 

Ghenadie SMULSCHII – Viceprimarul mun. Bălţi pe problemele financiar-

economice  

Membrii grupului de lucru: 

Irina SERDIUC – Secretar al Consiliului mun. Bălți 

Marcel Lefter – Consilier al Consiliului mun. Bălți 

Vera RUSU – Șef, Direcția Generală Financiar-Economică 

Pavel OBOROCEAN – Șef-interimar, Direcţia economie, prognozare şi 

administrarea veniturilor 

Carolina BOTNARU – Specialist principal, Direcţia economie, prognozare şi 

administrarea veniturilor 

Ilie CHIȚAC – Şef, Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Mariana Cebotari –  Specialist, Planificarea strategică și programare la ADR Nord 

Ana PADUREAC –  Specialist, Dezvoltarea mediului de afaceri, Camera de comerț și 

Industrie, filiala Bălți  
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Examinarea întrebărilor conform ordinii de zi: 

 

În conformitate cu Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/5 din 25.07.2019  ,,Cu 

privire la modificarea Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 3/4 din 25.06.2019 Cu 

privire la inițierea desfăşurării consultărilor publice la proiectul deciziei 

Consiliului municipal Bălţi ,,Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare’’ și 

Dispoziția primarului nr. 163 din 02.07.2019  ,,Cu privire la iniţierea desfăşurării 

consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire 

la aprobarea Planului de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi 

pentru anii 2019-2020, în cadrul proiectului „Primarii pentru Creştere 

Economică””, la data de 20.08.2019, în cadrul primăriei mun. Bălți au avut loc 

consultări publice pe marginea proiectului Deciziei CMB „Cu privire la aprobarea 

Planului de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi pentru anii 2019 - 

2020, în cadrul proiectului „Primarii pentru Creştere Economică” . 

Întrunirea respectivă a fost deschisă de către șeful Direcției Generale 

Financiar-Economică, dna Vera RUSU, care a remarcat importanța Planului de 

Dezvoltare Economică Locală pentru mun. Bălți și s-a referit la procesul de 

elaborare al acestuia.                 

În partea introductivă s-a fost menționat că în anul 2017 primăria 

municipiului Bălți a aderat la Inițiativa ,,Primarii pentru Creștere Economică”, 

devenit astfel Membru Junior al Clubului ,,Primarii pentru Creștere Economică’’ și 

asumîndu-și obligațiunea să elaboreze și să implementeze Planul Economic de 

Devoltare Locală în conformitate cu principiile și conceptul inițiativei ,,Primarii 

pentru Creștere Economică”. 

Suplimentar, s-a adus la cunoștința că Proiectul ,,Primarii pentru Creștere 

Economică’’ este o inițiativă a Uniunii Europene care cade sub incidența 

Acordului-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților 

Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 și ratificat 

prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006, care are drept scop general 

susținerea primariior și comunităților locale să devină facilita tori activi ai creșterii 

economice și creării locurilor de muncă. 

Cu privire la procesul de elaborare a Planului, s-a accentuat că procesul de 

elaborare a documentului strategic a fost divizat în două etape, și anume:  

 Prima etapă  ce reprezintă evaluarea situației social-economice a mun. 

Bălți; 

 A doua etapă ‒ ce constituie finalizarea planificării dezvoltării economice 

a mun. Bălți.   

Totodată, șeful Direcției Generale Financiar-Economică a ținut să scoată în 

evidență faptul că în luna aprilie 2019 Planul de Dezvoltare Economică Locală a 
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mun. Bălți a fost prezentat experților Băncii Mondiale spre examinare și aprobare, 

iar în luna mai al anului curent, acesta a fost avizat pozitiv. 

În continuarea, șeful-interimar al Direcţiei economie, prognozare şi  

administrarea veniturilor, dl. Pavel OBOROCEAN, a făcut o descriere detaliată 

a structurii și conținutului Planului de Dezvoltare Economică Locală, și a scos în 

prim plan rezultatele obținute ale analizei efectuate și obiectivele stabilite în 

conformitate cu viziunea elaborată pentru dezvoltarea economică a mun. Bălți.  

Astfel, în prima etată s-a făcut o prezentare a blocului economic, unde pe 

fiecare subcapitol au fost prezentate rezultatele analizei efectuate pe anii 2014 -

2016.  

Pentru oferirea unui tablou cuprinzător cu privire la evoluția per ansamblu a 

situației economice în mun. Bălți și proiectarea unei viziuni de dezvoltare a 

economiei locale justificate în baza rezultatelor obținute, în contextul analizei 

SWOT au fost prezentate puncte forte și slabe ale sectorului economic din mun. 

Bălți. 

Respectiv, ca rezultat al studiilor efectuate, grupul de lucru a fost informat 

despre acţiunile şi viziunea asupra necesităţilor economice ale municipiului  care 

sunt necesare pentru a-l transforma într-un adevărat centru de dezvoltare la nivel 

regional și național, care va genera noi de muncă, sporirea competivităţii 

întreprinderilor locale pe piaţa internă şi externă și accelerarea transferului 

tehnologic inovaţional al municipiului. 

La finalul materialul prezentat, Secretarul Consiliul mun. Bălți, dna Irina 

SERDIUC a reiterat necesitatea creării în mun. Bălți a unui incubator de afaceri 

pentru tinerii antreprenori și necesitatea stringentă de implicare a ONG pentru 

implementarea obiectivelor stabilite în Planul de  Dezvoltare Economică Locală.   

Totodată, în contextul problemei abordate, Şeful Agenţiei Teritoriale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ilie CHIȚAC, a menționat că problema 

creării unui incubator de afaceri în mun. Bălți persită încă de la începutul anului 

2000 și necesită a fi soluționată. 

Suplimentar, dl. Ilie CHIȚAC a venit cu unele completări la analiza situației 

economice din mun. Bălți, descriind mai detaliat problema asigurării agenților 

economici locali cu brațe de forță de muncă și creșterea procesului migrației în 

rîndul populației locale. De asemenea, acesta a avut și unele corectări la rezultatele 

analizei subcapitolului Resursele umane, și anume:  menționînd că Legislația 

învigoare este deja actualizată și nu poate fi catalogată ca una  învechită, și a 

solicitat ca sintagma ,,consiliere profesională’’ din obiectivul specific 2.2 al 

planului de acțiuni să fie substituită cu sintagma ,,ghidare în carieră’’.  

Cu o propunere pentru îmbunătățirea infrastructurii de afaceri din municipiu, 

a venit specialistul principal, Direcţia economie, prognozare şi administrarea 




