
Nr. Titlul proiectului Perioada de 
implementare 

 

Sursa de finanțare Bugetul 
proiectului 

Contribuția 
mun. Bălți 

Rezultate scontate 

1. Troleibuze pentru 
municipiul Bălți 

(etapa II) 
 

Iunie 2019  
- prezent 

2 500 000 Euro 
 Credit BERD 

 
1 200 000 Euro 

Grant Uniunea Europeană 
prin Fondul Parteneriatului 

Europei de Est pentru 
Eficiența Energetică și Mediu 

 
1 000 000 Euro 

Grant  
Guvernul Regatului Suediei  

4 700 000 
Euro 

 - achiziționarea a 11 troleibuze cu propulsie 
autonomă; 
- reabilitarea infrastructurii energetice; 
- achiziționarea vehiculelor specializate pentru 
realizarea activităților de mentenanță; 
- implementarea asistenței tehnice în realizarea 
proiectului; 
- elaborarea Sustainable Public Transport Plan 
(Planul de dezvoltare durabilă a transportului public) 
al municipiului Bălți; 
- elaborarea Green City Action Plan (Planul de Acțiuni 
pentru un Oraș Verde) al municipiului Bălți. 

2. Crearea în municipiul 
Bălți a Centrului de 
Inovare și Transfer 

Tehnologic (CITT) din 
Regiunea de 

Dezvoltare Nord 
(RDN) 

August 2019  
- prezent 

Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională 

 
 

28 500 000 Lei 
 

 - reabilitarea blocurilor 4 și 5 ale Universității de Stat 
”Alecu Russo”; 
- dotarea cu echipament necesar și conectarea la 
utiltățile publice a Centrului de Inovare și Transfer 
Tehnologic; 
- creșterea competitivității economice regionale prin 
promovarea dezvoltării cercetării, inovării și 
transferului tehnologic. 

3.  Sporirea eficienței 
energetice a Liceului 

Teoretic ”Dimitrie 
Cantemir” din 

municipiul Bălți 

Iunie 2020 
 - prezent 

Uniunea Europeană 19 860 000 
Lei 

132 600 
Lei 

Eficientizarea energetică a clădirii Liceului Teoretic 
”Dimitrie Cantemir” prin realizarea următoarelor 
măsuri investiționale: renovarea termică a pereților 
exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor, renovarea și 
izolarea termică a acoperișului, instalarea sistemelor 
de ventilație, reabilitarea sistemului termic, instalarea 
Punctului Termic Individual, reabilitarea rețelelor 
interioare și exterioare de apă și canalizare, reparația 
sistemului electric interior și exterior. 

4. BRIDGES OF TRADE 
/ BRIDGES 

Iunie 2020 
 - prezent 

Uniunea Europeană 
în cadrul 

114 545  
Euro 

9 163  
Euro 

- organizarea în mun. Bălți a unei conferințe locale 
pentru selectarea beneficiarilor proiectului; 



 POC Bazinul Mării Negre 
2014-2020 

- instruirea circa 40 întreprinderi locale în domeniul 
comerțului internațional; 
- organizarea în mun. Bălți a unui eveniment 
internațional BRIDGES; 
- organizarea în municipiul Bălți a unui forum 
economic internațional privind prezentarea rezultatelor 
proiectului. 

5. CINEMA - Industrii 
creative pentru noile 
economii urbane în 
Regiunea Dunării 

Iulie 2020  
- prezent 

Uniunea Europeană în cadrul 
Programului Transnațional 

Dunărea 2014-2020 

50 000  
Euro 

7 500  
Euro 

- organizarea în municipiul Bălți a unui forum 
internațional pentru promovarea industriilor creative; 
- organizarea activităților de suport pentru startup-uri 
și antreprenori din sectorul industriilor creative. 

6. Predare și învățare 
inovatoare prin 

dezvoltarea 
competențelor 

digitale și 
implementarea 

programului 
educațional STEM 

Noiembrie 2020 
- prezent 

Uniunea Europeană 
în cadrul 

POC România-Republica 
Moldova 2014-2020 

164 748 
Euro 

16 474 
Euro 

- achiziționarea de table interactive și calculatoare 
pentru dotarea a 20 săli de clasă; 
- amenajarea și dotarea a 2 (două) laboratoare de 
chimie și fizică în IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”; 
- amenajarea și dotarea a 2 (două) cabinete 
lingofonice; 
- realizarea unui program de formare a competențelor 
digitale pentru elevii și profesorii IP Liceul Teoretic 
”Mihai Eminescu”; 
- desfășurarea atelierelor de co-creare pentru 
dezvoltarea și realizarea programului educațional 
STEM.  

7. Eminescu: o cultură - 
o rută în zona 

transfrontalieră 
Botoșani - Bălți 

August 2021 - 
prezent 

Uniunea Europeană 
în cadrul 

POC România-Republica 
Moldova 2014-2020 

805 052  
Euro  

80 505  
Euro  

- crearea unei rute turistice transfrontaliere în zona 
Botoșani - Bălți; 
- reabilitarea intrării centrale, înlocuirea parțială a 
pavajului și instalarea mobilierului urban în Parcul 
Central; 
- reabilitarea teatrului de vară din Parcul Central; 
- crearea Centrului de Informare Turistică în incinta 
Pinacotecii ”Antioh Cantemir”; 
- reabilitarea trotuarelor în Piața Independenței și str. 
Dostoievski; 



- crearea Centrului educațional-cultural și de cercetare 
a patrimoniului literar în incinta IP Liceului Teoretic 
”Mihai Eminescu”; 
- elaborarea Strategiei de promovare turistică a 
municipiului Bălți. 

8. Reabilitarea, 
modernizarea și 

dotarea Muzeului de 
Istorie și Etnografie 
din municipiul Bălți 

Februarie 2022 - 
prezent 

Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională 

 

10 570 000 
Lei 

1 057 000 
Lei 

- reabilitarea clădirii Muzeului de Istorie și Etnografie 
din mun. Bălți; 
- amenajarea și dotarea în cadrul Muzeului de Istorie 
și Etnografie a Centrului Regional de Informare 
Turistică; 
- dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie cu 
echipamente electronice pentru promovare și 
documentare, sistem audio-video ghid. 

9. Modernizarea 
infrastructurii 

spațiilor publice și 
instituțiilor 

educaționale în zona 
de revitalizare din 
municipiul Bălți 

Februarie 2022 - 
prezent 

Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională 

 

24 777 643  
Lei 

2 477 764 
Lei 

- reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Petru 
Zadnipru; 
- amenajarea a 4 (patru) curți ale blocurilor de locuințe 
din strada Cahul; 
- modernizarea și amenajarea Gimnaziului Nr. 6 din 
municipiul Bălți. 

10. Consolidarea 
coeziunii economice, 
sociale și teritoriale 

în zona de revitalizare 
din municipiul Bălți 

Iunie 2022 -  
prezent 

Guvernul Republicii Polone 600 000 
Lei 

100 000 
Lei 

- reabilitarea și amenajarea cu mobilier urban a unei 
platforme de lectură în aer liber (scuar) pe terenul 
aferent curții Gimnaziului Nr. 6; 
- organizarea a 2 (două) activități comunitare 
LECTURE.fest. 

11. Asigurarea condițiilor 
de igienă și sanitație 

în Școala de Arte 
”Ciprian 

Porumbescu” din 
municipiul Bălți 

Iulie 2022 -  
prezent 

Guvernul Republicii Slovace 20 000 
Euro 

10 000 
Euro 

- reparația capitală a blocurilor sanitare a Școlii de 
Arte ”Ciprian Porumbescu”. 
 

 

Ultima actualizare: 05.09.2022 


