
Nr. Titlul proiectului Perioada de 
implementare 

Sursa de 
finanțare 

Bugetul total  
al proiectului 

Cofinanțarea 
mun. Bălți 

Principalele realizări în cadrul proiectului 

1. Conectarea Zonei 
Economice Libere 
”Bălți” la utilitățile 
municipale: apă, 

canalizare, electricitate, 
drumuri de acces 

Iunie 2011 - 
Decembrie 2012 

Fondul Național 
pentru Dezvoltare 

Regională 

16 113 680  
Lei 

1 363 730  
Lei 

- construcția a 1,45 km de apeduct pe str. Industrială; 
- construcția a 4,43 km de rețele de canalizare pe str. 
Industrială; 
- reabilitarea a 1,3 km de drum local pe str. Dovator și 
str. Industrială; 
- montarea a 1,06 km de rețele electrice (subproiect 
realizat de către rezidenții ZEL ”Bălți”). 

2.  Construcția apeductului 
și a sistemului de 

canalizare în cartierul 
Bălțiul Nou (sectorul 

Planul Nou) al 
municipiului Bălți 

August 2011 - 
Iulie 2012  

Fondul Ecologic 
Național 

1 520 160  
Lei 

240 000  
Lei 

- construcția a 1,84 km de apeduct de la stația de 
pompare de pe str. Aivazovschii până la str. Mateevici; 
- construcția a 0,8 km de rețele de canalizare. 
 

3.  Planificarea energiei 
durabile în țările din 

Europa de Est și 
Caucazul de Sud – către 
Convenția Primarilor – 

Moldova, Ucraina și 
Azerbaijan 

Ianuarie 2012 - 
Aprilie 2015 

Uniunea 
Europeană 

112 697  
Euro 

 
 

 - elaborarea Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă 
al municipiului Bălți, aprobat prin Decizia CMB nr. 14/62 
din 26.12.2013; 
- elaborarea Inventarului emisiilor de bază în municipiul 
Bălți. 
 

4. Renovarea blocului 
Departamentului de 

Ftiziopulmonologie al 
Spitalului Clinic 
Municipal Bălți 

Iunie 2012 - 
Noiembrie 2013 

Agenția Elvețiană 
pentru Dezvoltare 

și Cooperare 
 

Caritas Elveția 
 

Caritas 
Luxembourg 

2 932 427  
Lei 

278 870  
Lei 

- reparația capitală a blocului cu 4 etaje al 
Departamentului de Ftiziopneumologie al Spitalului 
Clinic Municipal Bălți; 
- achiziționarea mobilierului pentru saloanele 
pacienților; 
- reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare, precum și rețelelor electrice; 
- reparația capitală a blocurilor sanitare; 
- renovarea sălii de reanimare și a bucătăriei; 
- amenajarea unui teren de joacă pentru copii în curtea 
instituției. 



5. Troleibuze pentru 
municipiul Bălți 

Septembrie 
2012 -

Decembrie 2014 

1 600 000 
Euro 

Grant Uniunea 
Europeană prin 
Facilitatea de 

Investiții pentru 
Vecinătate 

 
3 000 000 

Euro 
Credit BERD 

4 600 000  
Euro 

 - achiziționarea a 23 troleibuze noi; 
- modernizarea atelierului tehnic al Întreprinderii 
Municipale ”Direcția de Troleibuze din Bălți” prin 
achiziționarea noilor unități de spălare, echipamente de 
întreținere, piese de schimb, componente de 
infrastructură de alimentare cu energie electrică, 
modernizarea software-urilor IT și de birou, precum și 
sistemelor de monitorizare. 
 
 

6. Agendele Strategice 
Teritoriale pentru 

Sisteme Urbane ale 
Orașelor Mici și Mijlocii 

(STATUS) 

Decembrie  
2012 - 

Noiembrie 2014 

Uniunea 
Europeană în 

cadrul 
Programului de 

Cooperare 
Transnațională 

pentru Europa de 
Sud-Est 2007-

2013 

102 430  
Euro  

 

10 243  
Euro 

- elaborarea Agendei Strategice Urbane a municipiului 
Bălți, aprobată prin Decizia CMB nr. 11/44 din 
29.12.2014; 
- crearea bazei de date a planificării urbane în 
municipiul Bălți. 

7. Îmbunătățirea 
echipamentului medical 

în Spitalul Clinic 
Municipal Bălți 

Februarie 2013 - 
Decembrie 2016 

Ambasada 
Japoniei în 
Republica 

Moldova în cadrul  
Programului 
”Kusanone” 

120 555  
Dolari 

 - achiziționarea echipamentului medical pentru Secția 
chirurgie pediatrică, dintre care: masă chirurgicală 
electrică pentru intervenții chirurgicale generale (3 
unit.), lampă chirurgicală cu 2 brațe (3 unit.), tub 
radiologic (1 unit.), motor chirurgical ortopedic (1 unit.), 
etc. 

8. Dezvoltarea Serviciilor 
de Îngrijiri la Domiciliu 
în regiunea de Nord a 
Moldovei 2013 - 2015 

Aprilie 2013 - 
Decembrie 2015 

Agenția Cehă 
pentru Dezvoltare 

150 000  
Euro 

 -crearea instituției publice Centrul medico - social de zi 
”Rebeca”, urmare a aprobării Deciziei CMB nr. 3/9 din 
31.03.2016; 
- renovarea blocului B din strada Decebal nr. 99 A; 
- achiziționarea echipamentului medical și tehnic pentru 
desfășurarea activității centrului. 



9. Susținerea dezvoltării 
sectorului privat și 

procesului de atragere a 
investițiilor în RDN prin 
construcția rețelelor de 
apă și canalizare pentru 

subzona nr. 3 a ZEL 
”Bălți” 

Mai 2013 - 
Aprilie 2015 

Fondul Național 
pentru Dezvoltare 

Regională 

16 625 100  
Lei 

 - contstrucția a 1,56 km de apeduct magistral de la r. 
Răut (str. Ștefan cel Mare) până la str. Aerodromului; 
- construcția a 2,5 km de apeduct interior al subzonei 
nr. 3 a ZEL ”Bălți”; 
- construcția a 2,5 km rețele interne de canalizare ale 
subzonei nr. 3 a ZEL ”Bălți”;  
- construcția unei stații de pompare a apelor reziduale 
pe teritoriul subzonei nr. 3 a ZEL ”Bălți”. 

10. Să ne păstrăm trecutul 
pentru a ne crea viitorul 

Noiembrie 2013 
- Mai 2015 

Uniunea 
Europeană 
în cadrul 

POC RO-MD-UA 
2007-2013 

11 480  
Euro 

 

 - achiziționarea pentru Muzeul de Istorie și Etnografie 
din Bălți a 6 calculatoare și 1 multifuncțională pentru 
digitalizarea pieselor de patrimoniu; 
- achiziționarea aparatelor de măsură și control a 
condițiilor de microclimat pentru monitorizarea a 4 
depozite de colecții. 

11. Protecție a frontierelor 
împotriva amenințărilor 

cauzate de animalele 
fără adăpost 

Decembrie 2013 
- Octombrie 

2015 

Uniunea 
Europeană 
în cadrul 

POC RO-MD-UA 
2007-2013 

21 450  
Euro 

 
 
 

2 190  
Euro 

- construcția și amenajarea pe str. Lesecico a unui 
teren pentru plimbarea animalelor de companie; 
- achiziționarea a 50 cuști pentru animalele fără 
adăpost. 

12. Susținerea dezvoltării 
sectorului industrial în 
RDN prin reabilitarea și 

modernizarea 
infrastructurii de apă și 
canalizare pentru Parcul 

Industrial pe teritoriul 
S.A. ”Răut” din 
municipiul Bălți 

Ianuarie 2014 - 
Decembrie 2017 

Fondul Național 
pentru Dezvoltare 

Regională 

14 400 000  
Lei 

 - construcția a 1,16 km de apeduct (str. Ceapaev – str. 
Ștefan cel Mare); 
-reabilitarea a 2,16 km de apeduct interior și 1,18 km de 
rețele interne de canalizare ale PI ”Răut”; 
- amenajarea și iluminarea teritoriului PI ”Răut” pe o 
suprafață de 14.841,5 m2. 

 

13. Îmbunătățirea condițiilor 
pentru procesul de 

antrenament al 
sportivilor de la Școala 

Specializată Sportivă ”B. 
Petuhov” 

Iulie 2014 - 
Ianuarie 2015 

Guvernul 
Republicii Slovace 

4 996  
Euro 

 - reparația cosmetică a vestiarelor Școlii sportive 
specializate ”B. Petuhov”; 
- achiziționarea mobilierului pentru vestiare. 



14. Modernizarea utilajului 
tehnologic al blocului 
alimentar al IET nr. 3 

Iulie 2014 - 
Ianuarie 2015 

Guvernul 
Republicii Slovace 

5 000  
Euro 

 - achiziționarea utilajului tehnologic, dintre care: două 
plite electrice, două dulapuri frigorifice și un cuptor 
electric. 

15. Reparația capitală a 
instituției preșcolare nr. 

33 din mun. Bălți 

Ianuarie 2015 - 
Iulie 2016 

Guvernul 
României 

4 500 000  
Lei 

 - reabilitarea capitală a clădirii  IET nr.33 prin reparația 
acoperișului, înlocuirii geamurilor și ușilor, reparația 
grupurilor sanitare, reparația blocului alimentar, galeriei 
și spălătoriei, reabilitarea sistemelor inginerești și a 
sistemului termic și electric; 
- achiziționarea mobilierului pentru copii; 
- achiziționarea utilajului frigorific pentru blocul 
alimentar și utilajului pentru spălătorie.  

16. Îmbunătățirea condițiilor 
de învățământ în 

instituția specializată 
Grădinița-creșă Nr. 12 

Ianuarie 2016 - 
Ianuarie 2018 

Ambasada 
Japoniei în 
Republica 
Moldova/ 

Programul 
”Kusanone” 

82 857  
Dolari 

 - reparația capitală a acoperișului; 
- înlocuirea geamurilor și ușilor; 
- instalarea pavajului în curtea instituției; 
- achiziționarea calculatoarelor cu sofware special 
pentru exerciții privind tratamentul vederii; 
- achiziționarea unui refractometru și oftalmoscop. 

17. Renovarea blocului 
alimentar al Grădiniței-
creșă de tip sanatorial 

antituberculoză 
”Bucuria” nr. 16 

Mai 2016 - 
Decembrie 2016 

Ambasada 
Republicii 
Federale 

Germania în 
Republica 
Moldova 

8 000  
Euro 

 - achiziționarea utilajului tehnologic (plită electrică, 
dulap frigorific, hotă, mixer); 
- achiziționarea inventarului de producere. 
 

18. Instituirea grupei ”Creșa 
socială” pentru copii 

până la 3 ani în instituția 
preșcolară specializată 

nr. 13 din mun. Bălți 

Mai 2017 - 
Decembrie 2017 

Hope and Homes 
for Children UK  

 
Inițiativa 

comunitară BERD 

355 162  
Lei 

 - reparația capitală și dotarea cu mobilier a unei grupe a 
Instituției de Educației Timpurie Nr. 13. 

19. Înființarea platformei de 
socializare a tinerilor din 
municipiul Bălți ”Vocea 

tinerei generații” 

Iunie 2017 - 
Noiembrie 2017 

Guvernul 
Republicii Polone 

640 620  
Lei 

451 638  
Lei 

- reparația capitală a acoperișului blocului A1 (sala de 
festivități) al Liceului Teoretic ”Ștefan cel Mare”; 
- achiziționarea unui ecran, proiector, camere 
foto/video, microfoane, boxe, mese și scaune de birou. 



20. Lucrări civile la 
grădinița-creșă nr. 3 din 

municipiul Bălți 

Septembrie 
2017 - 

Decembrie 2017 

Guvernul 
României 

342 000  
Lei 

 - înlocuirea ușilor de intrare; 
- înlocuirea geamurilor în sala de muzică, în galerii, în 
corpul administrativ; 
- înlocuirea parțială a geamurilor în grupe. 

21. Reabilitarea sistemului 
de aprovizionare și 

filtrare a apei potabile și 
sistemului de canalizare 
a Grădiniței-creșă de tip 

sanatorial 
antituberculoză 
”Bucuria” nr. 16 

Octombrie 2017 
- Aprilie 2018 

Guvernul 
Republicii Slovace 

9 995  
Euro 

 - reparația capitală a sistemului de aprovizionare cu apă 
și canalizare al IET nr. 16; 
- achiziționarea echipamentelor sanitare, lavoarelor și 
cădițelor pentru duș; 
- reparația cosmetică a 6 (șase) blocuri sanitare. 

22. Crearea unui spațiu de 
interacțiune comunitară 
în Gimnaziul ”A.I.Cuza” 

din municipiul Bălți 
 

Mai - Decembrie 
2018 

Guvernul 
Republicii Polone 

854 398  
Lei 

200 000  
Lei 

- reparația capitală a unui bloc sanitar al Gimnaziului 
”A.I.Cuza”, inclusiv prin adaptarea acestuia pentru 
persoane cu necesități speciale; 
- crearea unei căi de acces (interior/exterior) pentru 
persoanele cu mobilitate redusă; 
- crearea Grupului Local de Inițiativă al zonei; 
- organizarea unui concurs al inițiativelor comunitare; 
- reabilitarea terenului adiacent instituției, pistei de 
alergare, terenul de sport. 

23. Implementarea 
suportului tehnic pentru 
elaborarea Programului 

de Revitalizare Urbană al 
municipiului Bălți 

August 2018 - 
Decembrie 2018 

Guvernul 
Republicii Polone 

30 000  
Lei 

 - elaborarea Programului de Revitalizare Urbană (PRU) 
al municipiului Bălți, aprobat prin Decizia CMB 1/76 din 
27.03.2019. 

24. Interacțiunea 
comunitară - o nouă 

dimensiune a educației 
timpurii în zona de 

revitalizare din 
municipiul Bălți 

Mai - Decembrie 
2019 

Guvernul 
Republicii Polone  

2 724 980  
Lei 

1 640 742  
Lei 

- reabilitarea sistemului termic al IET nr. 4 (inclusiv 
rețele termice exterioare); 
- organizarea și desfășurarea a 7 (șapte) activități 
educaționale comunitare. 
 

25. Dotarea sălii medical-
curative a Instituției de 

Iunie 2019 - 
Noiembrie 2019 

Ambasada 
Republicii 

160 700  
Lei 

 - achiziționarea echipamentelor recuperatorii și de 
sprijin, dintre care: 2 (două) verticalizatoare 



Educație Timpurie nr. 29 
din mun. Bălți cu 

echipament 
recuperatoriu și de 

sprijin 

Federale 
Germania în 
Republica 
Moldova 

multifuncționale; 2 (două) platforme vibrante oscilante; 
2 (două) benzi de alergat; 2 (două) biciclete fitness, 
masă pentru masaj, 3 (trei) aparate de încălzit parafina 
și alte accesorii kinetoterapie. 

26. Dotarea Instituției de 
Educație Timpurie nr. 6 
”Luceafărul” din mun. 

Bălți cu mobilier pentru 
4 grupe și utilaj 

tehnologic pentru blocul 
alimentar 

Noiembrie 2018 
- Decembrie 

2020 

Bugetul local al 
Municipiului 

Botoșani 
(România) 

350 000  
Lei 

250 000  
Lei 

- achiziționarea mobilierului pentru 4 (patru) grupe și 
 utilajului tehnologic pentru blocul alimentar. 

27. Crearea unui spațiu de 
interacțiune comunitară 
în Gimnaziul ”A.I.Cuza” 

din municipiul Bălți 
(Etapa II) 

August 2018 - 
Mai 2020 

United Nations 
Office for Project 
Service (UNOFS) 

în cadrul 
Programului de 
Granturi Mici al 

Facilității Globale 
de Mediu 

49 667  
Dolari 

 

 - reabilitarea parțială a subsolului Gimnaziului 
”A.I.Cuza”; 
- instalarea pe teritoriul instituției de educație a băncilor, 
urnelor stradale și răzoarelor pentru flori; 
- renovarea parțială a gardului instituției; 
- plantarea pe teritoriul instituției a arborilor și arbuștilor; 
- organizarea unui program de instruire în domeniul 
educației ecologice și sănătății pentru elevi, părinți și 
profesori. 

28. Asigurarea condițiilor de 
igienă și sanitație în 

Instituția de Educație 
Timpurie nr. 27 din mun. 

Bălți 

Iulie 2019 - Iulie 
2020 

Guvernul 
Republicii Slovace 

19 200  
Euro 

9 200  
Euro 

- reparația capitală a 6 (șase) blocuri sanitare; 
- reabilitarea sistemului intern de aprovizionare cu apă 
și canalizare. 

29. Junimea.md # 
Renașterea tezaurului 

cultural național 

Noiembrie 2020 Guvernul 
României 

 

200 000  
Lei 

10 000  
Lei 

- crearea Studioului teatral-coregrafic ”Junimea.md” în 
cadrul Centrului de Cultură și Tineret mun. Bălți; 
- Dotarea Studioului cu echipament tehnic. 

30. Regândirea spațiului 
public în zona de 

revitalizare din 
municipiul Bălți: suport 

pentru consolidarea 

Iunie 2020 - 
August 2021 

Guvernul 
Republicii Polone 

3 906 132  
Lei 

2 726 132  
Lei 

- reparația suprafeței carosabile și refacerea trotuarelor 
pe ambele sensuri ale străzii Cahul (porțiunea de la str. 
Kiev până la rețelele de cale ferată); 
- crearea și dezvoltarea CivicLab - Laboratorului 
inițiativelor civice în zona de revitalizare; 



coeziunii sociale și 
identității locale 

- organizarea și desfășurarea a 4 (patru) activități 
comunitare cu locuitorii zonei Slobozia; 
-realizarea și prezentarea unei cercetări/analize privind 
istoria zonei de revitalizare; 
- organizarea și desfășurarea a 3 (trei) sesiuni de 
informare pentru mediul de afaceri din zona Slobozia. 

31. Împreună pentru o 
integrare educațională 
mai bună a copiilor cu 

nevoi educaționale 
speciale 

Noiembrie 2020 
- Mai 2022 

Uniunea 
Europeană 
în cadrul 

POC România-
Republica 

Moldova 2014-
2020 

185 460 
Euro 

18 538 
Euro 

- achiziționarea echipamentului specializat pentru 
dotarea Serviciului de asistență psihopedagogică din 
cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. BălțI; 
- crearea unui rețele transfrontaliere de formatori în 
domeniul educației incluzive care a format 100 cadre 
didactice, a consultat 1000 părinți și asigurat intervenții 
specializate pentru 100 copii cu CES. 

32. Centrul Cultural 
Transfrontalier 

Multietnic 

Noiembrie 2020 
- Iunie 2022 

Uniunea 
Europeană 
în cadrul 

POC România-
Republica 

Moldova 2014-
2020 

40 455  
Euro 

3 712  
Euro 

- crearea Centrului Cultural Transfrontalier Multietnic în 
incinta Bibliotecii Municipale ”Eugeniu Coșeriu” și 
dotarea acestuia cu echipament tehnic și materiale 
didactice. 
 

33. Asigurarea condițiilor de 
igienă și sanitație în 

Instituția de Educație 
Timpurie nr. 12 din mun. 

Bălți 

Mai 2021 -  
Iulie 2022 

Guvernul 
Republicii Slovace 

21 500 
Euro 

11 500 
Euro 

- reparația capitală a 3 (trei) blocuri sanitare; 
- modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă a 3 
(trei) blocuri sanitare; 
- instalarea sistemului de filtrare a apei potabile; 
- termoizolarea parțială a clădirii IET nr. 12. 
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