Informație privind rezultatele obținute în anul 2019 în realizarea
Programului de Revitalizare Urbană al municipiului Bălți
Programul de Revitalizare Urbană (PRU) al municipiului Bălți a fost aprobat de către
Consiliul municipal Bălți prin Decizia nr. 1/76 din 27.03.2019 "Cu privire la aprobarea
Programului de Revitalizare Urbană (PRU) al municipiului Bălți".
În conformitate cu pct. 2.3. al Deciziei menționate mai sus, informația cu privire la
rezultatele obținute în realizarea PRU se prezintă anual Consiliului municipal Bălți.
Programul de Revitalizare Urbană al municipiului Bălți reprezintă un document strategic
și operațional de bază în domeniul revitalizării urbane1 – un instrument al dezvoltării urbane
durabile, prin care administrația publică locală și-a definit un program de acțiuni asupra zonei
aferente Gimnaziului "A.I.Cuza" – zonă selectată în mod cuprinzător și integrat ca zonă de
revitalizare2, pentru perioada 2019 – 2021. Implementarea PRU al municipiului Bălți va contribui
la revitalizarea zonei aferente Gimnaziului "A.I.Cuza" implicând rezidenții din zonă în luarea
deciziilor cu privire la problemele comunității pentru a asigura o vecinătate urbană armonioasă.
Monitorizarea și evaluarea sunt elemente de bază ale implementării PRU al municipiului
Bălți. Monitorizarea reprezintă înregistrarea și raportarea sistematică a stării procesului de
revitalizare, iar evaluarea reprezintă o apreciere ciclică a realizării obiectivelor asumate.
Monitorizarea PRU al municipiului Bălți are două obiective principale:
 în primul rând, permite observarea progresului în implementarea PRU și raportarea
eficientă;
 în al doilea rând, face posibilă compararea diferențierii urbane, în special între zona de
revitalizare și alte zone ale municipiului.
Efectele monitorizării constituie baza evaluării realizării obiectivelor PRU.
Monitorizarea implementării procesului de revitalizare se bazează pe valoarea indicatorilor
de rezultat alocați pentru fiecare obiectiv specific (Tabelul Nr. 1).
Obiectiv specific
Obiectiv specific 1
"Îmbunătățirea serviciilor
educaționale în zona de
revitalizare"

Obiectiv specific 2 "Crearea
condițiilor pentru interacțiunea
socială a membrilor
comunității locale"

Indicator de rezultat

Valoarea indicatorului
de rezultat în anul 2019

- numărul intervențiilor pentru
modernizarea instituțiilor
publice
- numărul activităților realizate
pentru îmbunătățirea serviciilor
educaționale

- 4 (patru) intervenții
pentru modernizarea
instituțiilor publice
- 2 (două) activități
realizate pentru
îmbunătățirea serviciilor
educaționale
- numărul persoanelor care
- 1500 persoane care
folosesc spațiul public revitalizat folosesc spațiul public
- numărul activităților
revitalizat
comunitare realizate
- 7 (șapte) activități
comunitare organizate

Revitalizarea urbană este un proces de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate, desfășurat în mod
complex, prin acțiuni integrate teritorial și desfășurate de către administrațiile locale prin parteneriate locale, regionale,
naționale eficiente în baza unui program de revitalizare.
2
Zona de revitalizare este zona caracterizată printr-o concentrare specifică a fenomenelor negative, pentru care,
datorită importanței semnificative pentru dezvoltarea locală, se intenționează implementarea revitalizării.
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Obiectiv specific 3
"Reabilitarea, asigurarea
securității spațiilor publice și
îmbunătățirea condițiilor de
mediu în zona aferentă
Gimnaziului "A.I.Cuza"
Obiectiv specific 4 "Creșterea
atractivității economice a zonei
de revitalizare"

- numărul intervențiilor pentru
reabilitarea spațiilor publice
- numărul de platforme pentru
colectarea deșeurilor menajere
modernizate
- numărul activităților realizate
privind creșterea atractivității
economice a ZR

- 3 (trei) intervenții
pentru reabilitarea
spațiilor publice
- 0 (zero) platforme de
colectare a deșeurilor
menajere modernizate
- 1 (una) activitate
realizată pentru creșterea
atractivității economice a
ZR

Tabelul Nr. 1: Valoarea indicatorilor de rezultat în anul 2019 a obiectivelor specifice
incluse în PRU al municipiului Bălți

Descrierea detaliată a acțiunilor realizate conform indicatorilor de rezultat
Obiectivul specific 1 "Îmbunătățirea serviciilor educaționale în zona de revitalizare"
Pe parcursul anului 2019, în zona de revitalizare au fost realizate 4 (patru) intervenții
pentru modernizarea instituțiilor publice.
În primă instanță, în perioada de referință a fost efectuată reparația capitală a sistemului
termic al Insituției de Educație Timpurie nr. 4 "Grigore Vieru". În acest sens au fost realizate
următoarele intervenții: lucrări de demolare a rețelelor exterioare de canalizare; lucrări de
demolare a rețelelor termice exterioare, lucrări de demontare a sistemului termic, lucrări de
reabilitare a rețelelor exterioare de canalizare, înlocuirea Punctului Termic Individual, lucrări de
reabilitare a rețelelor termice exterioare, precum și lucrări de reabilitare a sistemului termic prin
înlocuirea radiatoarelor, țevilor și pardoselilor. Reparația capitală a sistemului termic al IET nr. 4
a fost realizată în cadrul implementării proiectului "Interacțiunea comunitară – o nouă dimensiune
a educației timpurii în zona de revitalizare din municipiul Bălți", implementat de Primăria
municipiului Bălți, în parteneriat cu Grupul Local de Inițiativă al zonei, în perioada mai –
decembrie 2019. Proiectul este cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru
dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul Programului "Fondul
de Granturi Mici 2019 – ediția Revitalizare Urbană", implementat de Solidarity Fund PL în
Republica Moldova. Valoarea totală a proiectului este 2.724.980,84 MDL, dintre care contribuția
administrației publice locale reprezentând – 1.640.742,11 MDL. Valoarea cofinanțării este de
1.084.238,73 MDL.

Decembrie 2019
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Luând în considerare intervențiile realizate
pe teritoriul IET nr. 4 în cadrul lucrărilor de
reabilitare a sistemului temic al instituției, din contul
mijloacelor bugetului municipal, în perioada
noiembrie-decembrie 2019 au fost alocate resurse
financiare suplimentare în valoare de 304.880,75
MDL pentru pavarea parțială a curții IET nr. 4.
A III-a intervenție pentru modernizarea instituțiilor publice a fost realizată în Gimnaziul
"A.I.Cuza" și constă în reparația capitală a unei încăperi din subsolul instituției educaționale
pentru crearea unei săli de sănătate în Gimnaziul "A.I.Cuza”. Intervenția menționată a fost
realizată în perioada octombrie – noiembrie 2019, în baza implementării de către Grupul Local de
Inițiativă al zonei a proiectului "Promovăm modul sănătos de viață prin crearea unei săli de
sănătate în Gimnaziul "A.I.Cuza" implementat în cadrul proiectului municipal "Bugetul civic".
Întru realizarea cu succes a proiectului, din contul mijloacelor bugetului municipal a fost alocată
suma de 142.790,70 MDL.
A patra intervenție pentru modernizarea instituțiilor publice a fost realizată în în Gimnaziul
"A.I.Cuza" și constă în reabilitarea unui spațiu din subsolului instituției prin crearea unei
pepiniere și dotarea acesteia cu rafturi metalice și echipamente specializate pentru desfășurarea
orelor de laborator (micorscop, mulaje, mărfuri de gospodărie etc). Intervenția a fost realizată în
cadrul etapei II a proiectului-pilot de revitalizare urbană "Crearea unui spațiu de interacțiune
comunitară în Gimnaziul "A.I.Cuza" din municipiul Bălți" implementat de Asociația Obștească
"Tinerii pentru Dreptul la Viață" Bălți în parteneriat cu Primăria municipiului Bălți. Proiectul în
valoare de 49.667,50 USD este finanțat de United Nations Office for Project Service (UNOFS) în
cadrul Programului de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF), fiind
implementat în perioada august 2018 – mai 2020.
Pe parcursul anului 2019, în zona de revitalizare au fost realizate 2 (două) activități pentru
îmbunătățirea serviciilor educaționale.
În acest sens, în cadrul implementării proiectului
"Interacțiunea comunitară – o nouă dimensiune a
educației timpurii în zona de revitalizare din municipiul
Bălți" a fost organizată 1 (una) sesiune de formare în
domeniul educației parentale pentru îmbunătățirea
competențelor personale și profesionale a 17
(șaptesprezece) cadre didactice și manageriale din
cadrul Instituției de Educație Timpurie nr. 4. Modulele
practice au fost desfășurate cu abordări inovative din
perspectiva parentalității pozitive și stilurilor de
educație, modelării comportamentului nou al părinților și comunicării eficiente părinți – copii –
pedagogi. O altă activitate pentru îmbunătățirea serviciilor educaționale a fost realizată în cadrul
Gimnaziului "A.I.Cuza" și constă în organizarea și desfășurarea unui program de instruire în
domeniul educației ecologice și sănătății. Instruirea, în cadrul căreia au participat circa 100 elevi,
a fost organizată în cadrul etapei II a proiectului-pilot de revitalizare urbană "Crearea unui spațiu
de interacțiune comunitară în Gimnaziul "A.I.Cuza" din municipiul Bălți" implementat de
Asociația Obștească "Tinerii pentru Dreptul la Viață" Bălți.
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Obiectivul specific 2 "Crearea condițiilor pentru interacțiunea socială
a membrilor comunității locale"
Urmare a implementării în anul 2019 a Programului de Revitalizare Urbană al municipiului
Bălți, circa 1500 persoane din zona de revitalizare utilizează spațiul public revitalizat.
Pe parcursul anului 2019, în zona de revitalizare au fost organizate și desfășurate 7 (șapte)
activități comunitare cu scopul sporirii participării civice a locuitorilor ZR întru asigurarea
coeziunii comunitare prin promovarea parteneriatului și dialogului între Școală – Familie –
Comunitate. Activitățile comunitare au fost organizate în cadrul implementării proiectului de
revitalizare urbană "Interacțiunea comunitară – o nouă dimensiune a educației timpurii în zona de
revitalizare din municipiul Bălți", cu participarea a circa 500 copii și părinți din instituțiile
educaționale din zonă și prezența a circa 500 persoane din zona de revitalizare. Organizarea și
desfășurarea activităților educaționale comunitare a reprezentat un instrument eficient pentru a
stimula implicarea și participarea civică a locuitorilor zonei și pentru a crește nivelul de
interacțiune al instituțiilor de educație din ZR cu mediul extern, în special, cu zona în care sunt
situate instituțiile.
Astfel, locuitorii zonei de revitalizare, în comun cu membrii comunității educaționale au
participat la următoarele activități educaționale comunitare:
 "Aceasta este familia mea" – activitate organizată la 15 aprilie 2019 întru promovarea
valorilor familiale și comunitare;
 Festivitatea de încheiere a anului școlar 2018 – 2019 în Gimnaziul "A.I.Cuza" cu
participarea copiilor din cadrul IET nr. 4;
 "Te iubim copilărie" – activitate organizată în contextul Zilei Internaționale a Copilui, prin
organizarea a 6 (șase) ateliere temetice care au cuprins domenii precum: arta plierii hârtiei,
broderia tradițională, dansul modern, tehnici decorative și tehnici de pictură;
 Concursul de desen pe asfalt "Culorile copilăriei" organizat la 24 octombrie 2019;
 Concursul de amenajare a terenurilor de joacă și de agrement în IET nr. 4 – activitate
organizată la 5 noiembrie 2019 în cadrul căreia părinții și pedagogii instituției împreună cu
membrii comunității locale și membrii GLI au salubrizat curtea și teritoriul adiacent
insituției, precum și au realizat lucrări pentru reabilitarea terenurilor de joacă și de
agrement;
 "Cum să ne reîmprietenim cu lectura și cuvântul" – activitate organizată la 30 octombrie
2019 cu scopul promovării socializării prin intermediul lecturii;
 Spectacolul literar-muzical "Bunicii – cuib de înțelepciune" – activitate organizată la 8
noiembrie 2019 în cadrul căreia au fost create 4 zone – expoziții care au vizat arta
decorativă aplicată, artizanatul și arta culinară care au avut ca scop principal interacțiunea
între generații prin transmiterea drept moștenire de către bunici a celor mai reprezentative
îndeletiniciri achiziționate pe parcursul vieții.

Noiembrie 2019
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Obiectivul specific 3 "Reabilitarea, asigurarea securității spațiilor publice și îmbunătățirea
condițiilor de mediu în zona aferentă Gimnaziului "A.I.Cuza"
Pe parcursul anului 2019, în zona de revitalizare au fost realizate 3 (trei) intervenții pentru
reabilitarea spațiilor publice.
În primă instanță, în cadrul etapei II a proiectului-pilot de revitalizare urbană "Crearea unui
spațiu de interacțiune comunitară în Gimnaziul "A.I.Cuza" din municipiul Bălți" implementat de
Asociația Obștească "Tinerii pentru Dreptul la Viață" Bălți a fost realizată o intervenție privind
reabilitarea spațiului public care a constat în crearea unor zone de recreere în curtea Gimnaziului
"A.I.Cuza" prin achiziționarea și instalarea a 27 bănci stradale, 9 coșuri de gunoi, 4 răzoare pentru
flori, 3 răzătoare pentru încălțăminte; reabilitarea a 35 metri de gard; achiziționarea și plantarea a
106 arbori și arbuști (Thuja occidentalis, Hibiscus Chiffon, Acer palmatum, Berberis thunbergii,
Spirea japonica etc).

Noiembrie 2019

Pe parcursul anului 2019, de către Întreprinderea Municipală "Gospodăria locativcomunală Bălți" au fost realizate 2 (două) intervenții privind reabilitarea spațiilor publice care au
constat în reparația acoperișurilor blocurilor de locuințe pe următoarele adrese: str. P. Zadnipru
2; str. P. Zadnipru 6a; str. Cahul 48b; str. Kiev 45. Suprafața totală a acoperișurilor reabilitate
reprezintă 4.401,49 m2. Lucrările în sumă de 482.534,57 MDL au fost finanțate din contul
mijloacelor bugetului municipal. Totodată, pe parcursul anului 2019, Întreprinderea Municipală
"Gospodăria locativ-comunală Bălți" a realizat instalarea mobilierului urban în curțile blocurilor
de locuințe. În total, au fost instalate 16 bănci stradale în sumă de 22.881,21 MDL și 8 coșuri de
gunoi în sumă de 1.960,80 MDL, din contul mijloacelor bugetului municipal.
Obiectivul specific 4 "Creșterea atractivității economice a zonei de revitalizare"
Pe parcursul anului 2019, în zona de revitalizare a fost realizată 1 (una) activitate pentru
creșterea atractivității economice a zonei de revitalizare, care implică activitatea Asociației
Obștești "Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți" în susținerea activităților
antreprenoriale în zonă, bazându-se pe Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 13/57 din
02.10.2018 cu privire la aprobarea Acordului de colaborare adițional între Consiliul mun. Bălți și
Asociația Obștească "Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți" și transmiterea în
locațiune a clădirii școlii primare "A.I.Cuza" din str. Kiev, 75. Scopul parteneriatului comun
reprezintă contribuția AO "Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți" la creșterea
incluziunii sociale și îmbunătățirea condițiilor socio-economice a persoanelor defavorizate,
inclusiv a persoanelor cu dizabilități, prin crearea unui Centru de resurse pentru integrarea socială
și muncă și desfășurarea activităților de antreprenoriat social. Pentru realizarea scopului propus,
pe parcursul anului 2019, de către AO "Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți" a fost
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realizată înregistrarea Întreprinderii Sociale "CREDEM ECO" SRL și realizarea unei serii de
măsuri pentru dezvoltarea întreprinderii dintre care: elaborarea proiectelor de conectare la
rețelele electrice de interior și exterior, semnarea contractelor cu instituțiile publice privind
conectarea la serviciile de apă și canalizare, identificarea persoanelor cu dizabilități, potențialilor
beneficiari, precum și identificarea și atragerea fondurilor pentru reparația și dotarea încăperilor.
Pe parcursul anului 2019, au fost obținute surse financiare de la Fundația Est-Europeană (în cadrul
proiectului Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării), în sumă de
30.000,00 Euro; Asociația Glode din Norvegia în sumă de 16.000,00 Euro și contribuția AO
"Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți", în sumă de 280.000,00 MDL. Din contul
surselor obținute, au fost executate următoarele lucrări de reabilitare a clădirii situate pe str. Kiev,
75: reparația acoperișului; instalarea a 17 geamuri și 14 uși din profiluri din aluminiu; instalarea
sistemului de ventilare; instalarea sistemului de securitate antiincendiară; instalarea sistemului de
pază; proiectarea și conectarea la rețelele de energie electrică de tensiune înaltă cu instalarea a 4
piloni; reparația pardoselei pe suprafața de 227 m.p.; reparația a 8 încăperi de producere; instalarea
sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în sala de producere; reparația grupului sanitar;
achiziționarea echipamentului necesar pentru activitatea de catering.
Notă: Întru promovarea activităților de revitalizare urbană la nivel local, precum și abordării de
Revitalizare Urbană, în cadrul proiectului "Interacțiunea comunitară – o nouă dimensiune a educației
timpurii în zona de revitalizare urbană din municipiul Bălți" a fost elaborată publicația cu titlul
"Interacțiune comunitară și parteneriate locale în procesul de revitalizare urbană în municipiul Bălți".
Publicația a fost creată în baza experienței locale în cadrul procesului de revitalizare urbană cu
participarea locuitorilor zonei aferente Gimnaziului "A.I.Cuza", membrilor Grupului Local de Inițiativă al
zonei, instituțiilor de educație din zonă, organizațiilor societății civile, agenților economici din zonă și
administrației publice locale.
Publicația este disponibilă pe pagina oficială a Primăriei municipiului Bălți la adresa:
http://balti.md/revitalizare-urbana/.
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