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Sinteza recomandărilor,  

parvenite în cadrul consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi  

,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025” 

  

Nr. 
Autorul 

recomandării 

Recomandarea  parvenită cu privire la includerea 

în planul de acțiuni 

Decizia cu privire la 

aprobare sau de 

respingere a 

recomandărilor 

Argumentări în cazul refuzului 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1. CREAREA UNEI ECONOMII COMPETITIVE, DESCHISE PENTRU INVESTIȚII ȘI INOVAȚII 

OS 1.1. Crearea și consolidarea infrastructurii de afaceri 

1 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Comunicațiilor 

Electronice și 

Tehnologiilor 

Inovaționale 

(ACETI) 

• Organizarea de Concursuri și Festivaluri a Ideilor 

Inovative, cu participarea specialiștilor din 

domeniu și a tinerilor talentați. 

S-a acceptat - 

2 
• Crearea unui Fond de Inovații al mun. Bălți, care 

ar oferi suport tinerilor talentați. 
S-a acceptat - 

OS 1.2. Promovarea și poziționarea externă favorabilă a mediului de afaceri local 

3 

Camera de Comerț 

și Industrie, filiala 

Bălți 

• Organizarea Expozițiilor  tematice  virtuale pentru 

accelerarea comerțul online ca instrument eficient 

de marketing de bunuri și servicii, în special pentru 

întreprinderile mici și mijlocii. 

S-a acceptat - 

OS 1.3. Sporirea competitivității și atractivității economiei locale  

4 

Camera de Comerț 

și Industrie, filiala 

Bălți 

• Crearea unui birou de consultanță în afaceri 

privind oportunitățile existente a programelor de 

start-up și dezvoltare a ÎMM. 

S-a acceptat - 

5 

• Crearea unei Platforme de oportunități  a ÎMM-lor 

din diferite țări pe diferite domenii de activitate 

pentru intenții de colaborare/cooperare/stabilirea  

relațiilor bilaterale. 

S-a acceptat - 

6 

• Organizarea și desfășurarea Forumului 

Investiţional de Afaceri „Investiţii şi oportunităţi 

de colaborare în municipiul Bălți”  pentru mediul 

de afaceri, APL din teritoriu. 

S-a acceptat - 
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7 
Grupul de inițiativă 

al tinerilor 

• Organizarea conferințe, instruiri, școli de vară 

pentru tineri, în scopul dezvoltării abilitățior 

antreprenoriale. 

S-a acceptat - 

8 
Comunitatea rușilor 

din Bălți 

• Reducerea taxelor locale pentru serviciile din 

sectorul HoReCa. 
Nu s-a acceptat 

• Întru suținerea sectorului HoReCa, în 

conformitate cu Decizia Consiliui municipal 

Bălți nr. 15/1 din 10.12.2020 din anul 2021 a 

fost redusă cota taxei pentru unitățile 

comerciale și/sau de prestări servicii. 

OS 1.4. Valorificarea potențialului inovațional al municipiului   

   9 Asociația Femeilor 

de Afaceri din mun. 

Bălți 

• Programe de sprijin pentru femei, inclusive în 

domeniul de dijitalizare a activităților 

antreprenoriale. 

S-a acceptat - 

10 
• Desfășurarea Concursului  ideilor innovative  în 

diverse domenii (social, mediu, economie). 
S-a acceptat - 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2. SPORIREA EFICIENŢEI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ȘI PROPRIETĂŢII MUNICIPALE ȘI GESTIONĂRII 

                                                     SERVICIILOR PUBLICE 

OS 2.2. Eficientizarea activităţii Primăriei, promovarea bunei guvernări și sporirea securității publice 

11 

ONG-uri 

• Consultarea cetăţenilor prin intermediul sondajelor 

de opinii privind administrarea patrimoniului 

public. 

S-a acceptat - 

12 
• Organizarea periodică a audierilor publice pe 

subiecte legate de administrarea patrimoniului 

public. 

S-a acceptat - 

13 

• Editare broșuri/ pliante/ afișe pentru informarea 

cetățenilor cu privire la termenele, procedurile și 

documentele necesare accesării unor servicii 

publice. 

S-a acceptat - 

14 
• Instalarea unui panou informativ digital prietenos 

vârstnicilor. 
S-a acceptat - 

OS 2.3. Sporirea eficienței energetice și optimizarea consumului de energie electrică și termică 

15 

SA 

 „CET-Nord”  

• Consolidarea fațadelor și anveloparea blocurilor 

locative cu instalarea sistemelor de distribuție a 

energiei termice pe orizontală. 

S-a acceptat - 

16 
• Elaborarea Strategiei sectoriale privind dezvoltarea 

SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu 

Energie Termică) a mun. Bălți. 

Nu s-a acceptat 
• Realizarea obiectivului respectiv ține de 

competența SA „CET-Nord”.  

17 
• Susținerea informațională și procedurală a 

implementării Fazei II a Proiectului „Sistemul 
Nu s-a acceptat 

• Realizarea obiectivului respectiv ține de 

competența SA „CET-Nord”.  



3 

 

termoenergetic al municipiului Bălți (SA „CET-

Nord”)” finanțat de către „CET-Nord” SA din 

surse externe în valoare de 10 mln Euro. 

18 
• Transmiterea ÎM „Termogaz-Bălți” din 

proprietatea APL în proprietatea statului, cu 

ulterioara transmitere către „CET-Nord” SA. 

Nu s-a acceptat 

• În conformitate cu decizia Consiliului 

municipal Bălți nr. 5/9 din 27.04.2021 este 

aprobată transmiterea ÎM „Termogaz-Bălți” din 

proprietatea APL în proprietatea statului. 

Procesul de transmitere va fi asigurat prin 

intermediul Comisiei de primire-predare create. 

19 

• Transmiterea tuturor rețelelor termice proprietate 

APL, persoane juridice și persoane fizice în 

proprietatea statului, cu ulterioara transmitere la 

balanța „CET-Nord” SA. 

Nu s-a acceptat 

20 
• Transmiterea serviciului de deservire tehnică a 

rețelelor termice de distribuție din interiorul 

blocurilor locative către „CET-Nord” SA. 

Nu s-a acceptat 

21 
Identificarea rețelelor termice fără stăpîn cu 

transmiterea la balanța „CET-Nord” SA. 
Nu s-a acceptat 

• Realizarea obiectivului respectiv ține de 

competența SA „CET-Nord”. 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII URBANE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI AMBIANT 

OS 3.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii fizice a municipiului 

   22 

ONG-uri 

• Amenajarea teritoriului lîngă terasamentul rîului 

Răut (cartierul 10): curățirea albiei rîului, 

instalarea lămpilor de iluminare, înverzirea 

teritoriului, instalarea băncilor, etc. 

S-a acceptat - 

23 
• Instalarea în regiunile aglomerate ale municipiului 

a viceurilor bio lucrative (în special în centrul 

orașului). 

S-a acceptat - 

24 • Renovarea estradelor din municipiu. S-a acceptat - 

25 
• Instalarea rampelor de acces și a barelor de 

susținere în toate instituțiile publice din municipiu. 
S-a acceptat - 

26 ÎM ,,DRCD Bălți’’ 
• Modernizarea, renovarea uzinei pentru producerea 

asfaltobetonului 
S-a acceptat - 

27 ONG-uri 

• Reabilitarea terenurilor de joacă instalate în 

cartiere 

Nu s-a acceptat • Realizarea obiectivului respectiv ține de 

competența ÎM ,,Gospodăria Locativ-

Comunală’’ și se realizează permanent conform 

planului de lucru al întreprinderii pentru 

executarea lucrărilor curente. 

OS 3.2. Sporirea atractivităţii turistice a municipiului 

28 

Întreprinderea 

Municipală 

,,Amenajarea 

• Proiectarea reconstrucției transferului stelei 

,,Orașele înfrățite’’. 
S-a acceptat - 
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Teritoriului și Spații 

Verzi Bălți’’ 

OS 3.3. Valorificara mediului natural prin reabilitarea și amenajarea bazinelor acvatice și a spațiilor verzi ale municipiului 

  29 

Întreprinderea 

Municipală 

,,Amenajarea 

Teritoriului și Spații 

Verzi Bălți’’ 

• Majorarea numărului de puieți, copaci și tufișuri 

plantați în zone prioritare. 
S-a acceptat - 

30 

ONG-uri 

• Amenajarea locurilor de agrement în preajma 

iazurilor: plantarea copacilor,  

instalarea urnelor, instalarea foișoarelor. 

S-a acceptat - 

31 
• Organizarea periodică a campaniilor de salubrizare 

a bazinelor acvatice și a spațiilor verzi. 
S-a acceptat - 

32 
• Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a 

spaţiilor verzi din zonele blocurilor multietajate.  
S-a acceptat - 

33 
• Organizarea campaniilor de salubrizare a rîului 

Răut și amenajarea teritoriului adiacent. 
S-a acceptat - 

34 

• Amenajarea parcurilor: instalarea scaunelor 

• instalarea urnelor, iluminarea parcurilor cu piloni 

cu baterii solare. 

S-a acceptat - 

35 • Schimbarea pavajului S-a acceptat - 

36 
• Organizarea seminarelor de informare despre 

importanța protecției mediului la școală. Grădiniță 

și APL 

Nu s-a acceptat 
• Realizarea obiectivului respectiv ține de 

competența Agenției de mediu și se va realiza 

conform planului de acțiuni al agenției.   

OS 3.4 Reducerea emisiilor atmosferice și poluării mediului 

37 

ONG-uri 

• Organizarea acțiunilor de promovare a protecției 

mediului 
S-a acceptat - 

38 
• Organizarea campaniilor de educare și informare 

în domeniul ecologic 
S-a acceptat - 

39 • Organizarea acțiunii “Aer curat pentru toți”. S-a acceptat - 

40 • Campanie de promovare a transportului ecologic S-a acceptat - 

41 

Întreprinderea 

Municipală 

,,Amenajarea 

Teritoriului și Spații 

Verzi Bălți’’ 

• Modernizarea zonelor verzi ale municipiului Nu s-a acceptat 

• Modernizarea zonelor verzi ale municipiului 

este prevăzută conform obiectivelor 3.3.1; 

3.3.2. și 3.3.7. ale planului de acțiuni. 

42 ONG-uri 
• Plantarea copacilor în locurile defrișate în ultimii 3 

ani 

Nu s-a acceptat • Plantarea copacilor este prevăzută în obiectivul 

3.3.1 și se va realiza conform planului de lucru 
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al Întreprinderii Municipale ,,Amenajarea 

Teritoriului și Spații Verzi Bălți’’. 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 4. ASIGURAREA UNUI PROCES INSTRUCTIV-EDUCATIV EFICIENT, PROMOVAREA VALORILOR CULTURAL-

ISTORICE AUTOHTONE ȘI IMPLICAREA TINERILOR ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII 

O.S. 4.2. Majorarea ratei de copii şi tineri implicaţi în activităţi complementare procesului educaţional, promovarea politicilor de tineret și implicarea 

tinerilor în viața comunității 

43 

ONG-uri 

• Asigruarea implicării în practicarea sistematică a 

sportului a copiilor şi tinerilor în cadrul şcolilor 

sportive 

S-a acceptat - 

44 • Implicarea tinerilor în activități de voluntariat S-a acceptat - 

45 
• Organizarea evenimentelor de dezvoltare a artei 

oratorice și exprimare a opiniei tinerilor 
S-a acceptat - 

46 

• Dezvoltarea parteneriatelor cu ONG de tineret 

naționale și internaționale pentru      organizarea 

seminarelor și     training-urilor pe diverse domenii 

(scrierea proiectelor,  managementul conflictelor,  

leader-ship) 

S-a acceptat - 

47 

• Adaptarea și dotarea IT a unui spațiu de implicare 

și promovarea educației nonformale în municipiul 

Bălți pentru tineri, prin abilitarea Centrului de 

Resurse pentru Adolescenți și Tineret CRAT, 

mărirea numărului de angajați și a spațiului 

disponibil, mărirea numărului de servicii prestate 

tinerilor 

Nu s-a acceptat 
• Nu există acoperire financiară pentru realizarea 

obiectivului respectiv. 

48 
• Asigurarea activităților Centrelor de tineret cu o 

unitate de transport pentru organizarea activităților 

în afara spațiilor centrelor (cu minim 20 de locuri) 

Nu s-a acceptat 
• Nu există acoperire financiară pentru realizarea 

obiectivului respectiv. 

49 

• Modernizarea spațiilor Centrelor de tineret din 

municipiu prin dotare și digitalizare, conectare la 

internet, dotare cu mobilier și efectuarea de 

reparații capitale a acestora; (7 centre de cartier și 

un centru de Resurse), precum și ajustarea spațiilor 

pentru tineri cu nevoi speciale (rampe, benzi în 

cadrul centrelor, spațiile de WC-uri acomodate.) 

Nu s-a acceptat 

• Obiectivul respectiv se regăsește în obiectivul 

4.1.2. ,,Modernizarea infrastructurii şi 

a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de 

învățământ din municipiu’’. 

 

50 
• Participarea tinerilor activi din municipiu la 

ședințele CL 
Nu s-a acceptat 

• Ședințele Consiliului municipal sunt deschise 

pentru orice locuitor al municipiului, cu 

excepția situației de pandemie. 

51 Grupul de inițiativă • Organizarea conferințe, instruiri, școli de vară S-a acceptat - 
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a tinerilor pentru tineri, în scopul dezvoltării abilităților 

antreprenoriale 

O.S. 4.4.  Promovarea patrimoniului cultural al municipiului Bălți la nivel național și internațional, inclusiv a patrimoniului cultural mobil și imobil al 

municipiului 

52 

ONG-uri 

• Instalarea plăcilor informative pe 

clădirile/monumentele incluse în registrele 

naționale și locale 

S-a acceptat - 

53 
• Elaborarea și plasarea pe arterele principale ale 

orașului a hărții clădirilor / monumentelor incluse 

în registrele naționale și locale 

S-a acceptat - 

54 • Organizarea festivalului Bunica & Bunelul Fest. S-a acceptat - 

55 
• Revitalizarea filialelor Bibliotecii Coșeriu din 

cartiere (digitalizarea, reparații capitală, 

dezvoltarea serviciilor de IT). 

Nu s-a acceptat 

• Ca rezultat al proiectelor anterior implementate, 

filialele Bibliotecii Coșeriu sunt dotate cu 

tehnica IT necesară.  

Efectuarea reparaţiilor capitale în instituţiile de 

cultură, inclusiv în biblioteci, este prevăzută în 

obiectivul 4.3.1. ,,Efectuarea reparaţiilor 

capitale în instituţiile de cultură’’ 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 5. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE ȘI PROMOVAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

                                                       PENTRU DIFERITE CATEGORII DE CETĂȚENI 

OS 5.3. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la măsuri de protecție socială în comunitate 

56 

Asociația femeilor 

de Afaceri din mun. 

Bălți 

• Susținerea dezvoltării antreprenoriatului social 

pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități și 

altor categorii defavorizate în cîmpul muncii 

S-a acceptat - 

OS 5.4. Asigurarea accesului persoanelor aflafe în situație de dificultate la servicii sociale de calitate 

57 

 

AO „CASMED” 

 

• Promovarea și implementarea serviciului de 

angajare asistată a persoanelor cu dizabilități  
S-a acceptat - 

OS 5.5. Asigurarea implementării programelor municipale în domeniul sănătăţii 

58 

AO „CASMED” 

 

 

 

• Consolidarea dialogului dintre instituțiile 

medicale, autorități, societatea civilă și cetățeni 

pentru asigurarea unui proces decizional 

transparent în sănătate  

S-a acceptat - 

59 

• Fortificarea competențelor instituțiilor medicale 

din municipiu în dezvoltarea și implementarea 

instrumentelor de responsabilizare socială în 

sănătate 

S-a acceptat - 

60 • Sporirea cunoștințelor cetățenilor cu privire la S-a acceptat - 
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accesul la servicii de sănătate  

OS 5.6. Dezvoltarea infrastructurii sportive și promovarea culturii sportive 

61 

ONG-uri 

• Construirea terenurilor pentru mini-fotbal cu 

acoperire sintetică 
S-a acceptat - 

62 
• Organizarea evenimentelor sportive: spartachiade, 

maratonuri, “ziua sănătății”, competiții sportive în 

cadrul Săptămânii tineretului, etc. 

S-a acceptat - 

63 • Crearea pistelor pentru bicicliști S-a acceptat - 

64 • Crearea pistelor pentru bicicliști S-a acceptat - 

65 
• Procurarea unei unitati de transport pasageri pentru 

școlile sportive 
Nu s-a acceptat 

• Nu există acoperire financiară pentru realizarea 

obiectivului respectiv. 

66 
• Asigurarea sălilor de sport cu echipament  sportiv 

adaptat cerințelor persoanelor cu nevoi speciale 
Nu s-a acceptat 

• Obiectivul respectiv se regăsește în obiectivul 

4.1.2. ,,Adaptarea instituţiilor de învățământ la 

necesităţile persoanelor cu dizabilităţi’’. 

67 
• Încurajarea şi susţinerea sportivilor locali talentaţi 

prin oferire de premii financiare 
Nu s-a acceptat 

• Primăria mun. Bălți susține sportivii locali în 

limita posibilităților financiare disponibile ale 

bugetului municipal. 

68 
• Adaptarea și Dotarea sălilor de sport cu 

echipament sportive adaptat cerințelor persoanelor 

cu nevoi special 

Nu s-a acceptat 
• Obiectivul respectiv se regăsește în obiectivul 

4.1.2. ,,Adaptarea instituţiilor de învățământ la 

necesităţile persoanelor cu dizabilităţi’’. 

OS 5.7. Acordarea suportului categoriilor defavorizate de cetățeni prin formarea profesională și angajarea în câmpul muncii 

69 

Direcția Ocupării 

Forței de Muncă 

mun. Bălți 

• Formarea profesională a șomerilor prin cursuri, 

susținerea absolvenților la angajare după absolvire, 

conform art. 32 din Legea nr.105/2018. 

Nu s-a acceptat 

• Obiectivele prezentate sunt activității specifice 

Direcției Ocupării Forței de Muncă mun. Bălți 

și se realizează conform planului de activitate al 

acesteia.  

70 
• Formarea profesională a șomerilor prin instruirea 

la locul de muncă în cadrul unității, conform art. 

33 din Legea nr.105/2018. 

Nu s-a acceptat 

71 
• Formarea profesională a șomerilor prin stagiul 

profesional, conform art. 34 din Legea 

nr.105/2018. 

Nu s-a acceptat 

72 

• Subvenționarea locurilor de muncă pentru 

angajarea în câmpul muncii a şomerilor specificați 

la art. 23 alin. (3) lit. a, c, e-j) din Lege care 

necesită suport suplimentar pe piaţa muncii, 

conform art.36 din Legea nr.105/2018. 

a) tinerii cu vîrstă cuprinsă între 16 și 24 de ani 

(din familii defavorizate, orfani, rămași fără 

îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau 

Nu s-a acceptat 
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curatelă); 

b) persoanele cu dizabilități; 

c) persoanele cu vîrstă de 50 de ani și peste; 

d) persoanele eliberate din locurile de detenție; 

e) victimele traficului de ființe umane, după 

reabilitarea  psihologică și socială; 

f) persoanele care se luptă cu consumul de 

substanțe stupefiante ori psihotrope, după 

reabilitarea socială și psihologică; 

g) victimele violenței în familie; 

h) alte categorii supuse riscului de excluziune 

socială stabilite prin lege sau de către Guvern. 

73 
• Subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de 

muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, conform 

art.38 din Legea nr.105/2018. 

Nu s-a acceptat 

74 
• Consultanță, asistență și sprijinirea inițierii unei 

afaceri, conform art.39 din Legea nr.105/2018. 
Nu s-a acceptat 

75 
• Acordarea subvenției de susținere a proiectelor de 

inițiative locale, conform art.40 din Legea 

nr.105/2018. 

Nu s-a acceptat 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6. CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA SECTORULUI NEGUVERNAMENTAL  

OS 6.1. Asigurarea unui mediu social și intercultural, coeziv și dinamic, favorabil incluziunii și progresului 

76 

ONG-uri 

• Inițierea proiectelor comune APL-ONG-AE S-a acceptat - 

77 
• Participarea ONG-urilor din municipiu la 

programe de instruire cu tema: ʺAdvocacy pentru 

organizații neguvernamentaleʺ 

Nu s-a acceptat 

• Participarea ONG-urilor la programele de 

instruire ține de competența fiecărui ONG și 

poate fi realizat independent conform planului 

de activitate al acesteia. 

OS 6.2. Dezvoltarea culturii civice și a interacțiunii cu publicul 

78 ONG-uri 
• Implicarea sectorului asociativ în procesul 

decizional 
S-a acceptat - 

OS 6.3. Promovarea activității de voluntariat și consolidarea politicilor în domeniu 

79 

ONG-uri 

• Implementarea planurilor anuale  

de voluntariat în cadrul Primăriei  

mun. Bălți. 

S-a acceptat - 

80 
• Asigurarea participării voluntarilor din municipiu 

la instruiri, vizite de studiu naționale și 

internaționale pentru dezvoltarea voluntariatului. 

S-a acceptat - 

 


