
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului 

,,BRIDGES OF TRADE / BRIDGES”  

 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. j), k) din Legea Republicii Moldova Nr. 436 din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 5 alin. (1)-(3) din Legea Republicii Moldova 

Nr. 435 din 28.12.2016 privind descentralizarea administrativă, întru executarea Deciziei 

Consiliului municipal Bălți nr. 4/74 din 11.05.2017 ,,Cu privire la participarea primăriei 

municipiului Bălți la Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”, în 

conformitate cu Scrisoarea de informare Nr. 03-18/10021 din 23.12.2019 privind demararea 

procesului de contractare a proiectului BRIDGES OF TRADE / BRIDGES, și în scopul 

implementării cu succes a proiectului sus-numit, -  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se aprobă implementarea proiectului ,,BRIDGES OF TRADE / BRIDGES”, cod eMS 861, în 

scopul finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-

2020. 

2. Se aprobă cofinanțarea în sumă de 9 163,60 EURO, ceea ce constituie 8% din bugetul total 

eligibil al Primăriei municipiului Bălți de 114 545,00 EURO, pe durata implementării 

proiectului ,,BRIDGES OF TRADE / BRIDGES”. 

3. Cofinanțarea, precum și sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe ce pot apărea 

pe durata implementării proiectului ,,BRIDGES OF TRADE / BRIDGES”, dar sunt necesare 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din contul mijloacelor 

bugetului municipal. 

4. Se împuternicește primarul municipiului Bălți, să semneze toate actele necesare în cadrul 

implementării proiectului, cu aprobarea ulterioară de către Consiliul municipal Bălți, în caz de 

necesitate. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiilor consultative de 

specialitate: pentru activități economico-financiare; pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului; pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, 

turism, culte și alte activități social-culturale; pentru drept și disciplină; pentru educație, 

protecție socială și sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a I 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 



Fișa proiectului ,,BRIDGES OF TRADE / BRIDGES” 
 

 Propunerea de proiect a fost elaborată cu scopul participării la Apelul nr. 2 de 

propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 

– 2020, obiectivul specific 1: Promovarea afacerilor și a antreprenoriatului în Bazinul Mării 

Negre, prioritatea 1.2: Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea 

sectorului agricol și a celor conexe. POC Bazinul Mării Negre 2014-2020 este finanțat de 

Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. 
 

Lider de proiect – Municipiul Nestos, Grecia 

Partener de proiect – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, România 

Partener de proiect – Camera de Comerț și Industrie a Republicii Armenia 

Partener de proiect – Primăria municipiului Bălți 

Partener de proiect – Administrația districtului Çatalca, Provincia Istanbul, Turcia 

 Bugetul total al proiectului – 572 889,00 Euro 

 Bugetul eligibil al Primăriei municipiului Bălți – 114 545,00 Euro 

 Contribuția APL – 9 163,60 Euro 
  

 Obiectivul general al proiectului: Promovarea și facilitarea în comun a creării 

legăturilor comerciale, rețelelor și parteneriatelor internaționale în sectorul agriculturii și 

sectoarelor conexe1 din regiunile partenerilor de proiect.   

Obiectiv specific 1: Instruirea producătorilor și importatorilor din regiunile 
partenerilor de proiect în domeniul comerțului internațional 

Obiectiv specific 2: Organizarea evenimentelor internaționale BRIDGES 
Obiectivul specific 3: Crearea rețelei internaționale TRAIDING BRIDGES 

 

 Rezultate scontate: 

 Organizarea a 5 conferințe locale pentru selectarea beneficiarilor proiectului. 

 Instruirea a 230 întreprinderi/producători și importatori din regiunile partenerilor 

de proiect în domeniul comerțului internațional. În acest sens, fiecare partener va 

organiza instruiri locale cu durata de 20 ore pentru beneficiarii selectați. 

 Organizarea a 5 evenimente internaționale BRIDGES (cu durata de 2 zile) cu 

participarea totală a 300 producători/vânzători și 30 importatori/cumpărători din 

regiunile partenerilor de proiect. În acest sens, fiecare partener va organiza un 

eveniment internațional cu participarea a 40 producători/vânzători locali care se vor 

întâlni în ședințe B2B cu 6 importatori/cumpărători din regiunile partenerilor de 

proiect cu scopul de a identifica potențialul de cooperare bilaterală.  

 Crearea unei rețele internaționale de parteneriat și cooperare TRAIDING BRIDGES 

care va asigura menținerea și dezvoltarea legăturilor create în cadrul implementării 

proiectului. 

 Organizarea în municipiul Bălți a unui forum internațional privind prezentarea 

rezultatelor proiectului. Forumul va deveni o platformă pentru realizarea schimbului 

de experiențe și practici în domeniul comerțului internațional. 
 

Durata proiectului – 24 luni (din data semnării Contractului de finanțare) 

 

 

 

 

                                                 
1 Sectoarele conexe includ acvacultura, industria alimentară și sectoarele agroindustriale 



 



 
 


