Fișa de proiect
Nr. fișei
Regiunea
Programul
Titlul
proiectului
Aplicantul
Parteneri
Localizarea
Obiectivele
proiectului

Beneficiarii
proiectului
Indicatorii de
produs

4024
Regiunea de Dezvoltare Nord
4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Crearea în mun. Bălți a centrului de inovare și transfer tehnologic din
Regiunea de Dezvoltare Nord
Primăria municipiului Bălți
Tel. 0231 23181
Email: primaria@beltsy.md
Ministerul Educației
Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), municipiul Bălți, Universitatea de Stat
”A. Russo” din Bălți (USARB)
Obiectivul general
Creşterea competitivităţii economice regionale prin promovarea dezvoltării
cercetării, inovării şi transferului tehnologic în RDN.
Obiective specifice
O.S.1: Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de cercetare,
inovare și transfer tehnologic din RDN.
O.S.2: Susținerea și dezvoltarea start-up-rilor în domeniul afacerilor inovative.
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
Cel puțin 10 beneficiari de start-up-uri.
Produs 1
- 1 Strategia de Dezvoltare Durabilă a mun. Bălți 2016-2019 actualizată
(Valoarea inițială 2016 – 1; ținta 2019 -1 actualizată).
- 1 Strategia Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți actualizată
(Valoarea inițială 2016 – 1; ținta 2020 -1 actualizată).
Produs 2
- 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0;
ținta 2020 -1).
- 1 Memorandum de colaborare între Primăria mun. Bălți, Ministerul
educației și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți semnat
(Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).
Produs 3
- 1 Centru cu edificiu (suprafața totală de 6054 m2) finisat și conectat la
electricitate, rețele de apă și canalizare, rețeaua Internet și alte
telecomunicații (Valoarea inițială 2016 – 1 edificiu construit; ținta 2020 -1
centru finisat, conectat la utilități publice și amenajat cu echipament
necesar):
Produs 4
- 1 Regulament de funcționare a Centrului, aprobat de membrii parteneri și
beneficiar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1);
- 1 Structură de management a Centrului instituită prin regulamentul de
funcționare (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1);
- 1 Regulament de funcționare a start-up-urilor în cadrul Centrului, elaborat și
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aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 1);
- 1 Plan de dezvoltare a start-up-urilor în cadrul Centrului elaborat și aprobat
de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).
- Circa 10 start-up inițiate (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -10).
Produs 5
- 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale
2016 – 0; ținta 2020 -1).
- 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 –
0; ținta 2020 -1);
- 1 conferință specializată de lansare a centrului și de promovare a serviciilor
(Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).
- Cel puțin 2 acorduri de parteneriate semnate cu potențiali beneficiari din
mediul de afaceri ai serviciilor oferite de Centru (Valoarea inițială 2016 – 0;
ținta 2020 - 2).
Rezultat 1: Planificarea și programarea locală și universitară armonizată cu
politica dezvoltării regionale (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – strategii
armonizate cu politica dezvoltării regionale).
Rezultat 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale, centrale și mediul
academic este eficientă (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 memorandum de
înțelegere elaborat/semnat).
Rezultat 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de cercetare și transfer
tehnologic și de inițiere a afacerilor inovative este îmbunătățită (valori inițiale
2016 – 0; ținta 2020 - 1 Centru dezvoltat).
Rezultat 4: Structura de management instituită în baza Regulamentului de
funcționare este capabili să gestioneze în mod eficient Centrul (valori inițiale
2016 – 0; ținta 2020 – 1 structură de management creată).
Rezultat 5: Primăria mun. Bălți susține și promovează Centrul din
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, iar mediul de afaceri din
regiune sunt atrași și se implică în procesul de cercetare, inovare și transfer
tehnologic (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 - 2 acorduri de parteneriat
stabilite).
Activitatea 1
A.1.1 Armonizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a mun. Bălți cu
obiectivele SDR Nord.
A.1.2 Armonizarea Strategiei de dezvoltare a Universității „Alecu Russo” din
Bălți cu politicile locale și regionale.
Activitatea 2
A 2.1 Organizarea ședinței de lansare a activităților proiectului cu semnarea
acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului
A.2.2 Elaborarea și Semnarea memorandumului de colaborare între Primăria
mun. Bălți, Ministerul educației și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălți.
Activitatea 3

A 3.1 Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului
A 3.2 Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea responsabilului
tehnic la lucrările de monitorizarea lucrărilor de finisare, conectare la utilități
publice și amenajare a edificiului Centrului
A 3.4 Organizarea achiziţiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru
monitorizarea a lucrărilor de construcție și selectarea lui în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
A 3.3 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru achiziţia
lucrărilor de finisare, conectare la utilități publice și amenajare a edificiului
Centrului.
A 3.5 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de finisare a construcției,
amenajare și conectare la utilități publice în conformitate cu legislaţia în
vigoare
A 3.6 Selectarea prin tender a operatorilor economici pentru efectuarea de
finisare a construcției, amenajare și conectare la utilități publice
A 3.7 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de finisare a construcției,
amenajare și conectare la utilități publice
A 3.8 Realizarea lucrărilor de finisare, conectare la utilități publice și
amenajare a edificiului Centrului.
A 3.9 Monitorizarea activităților de finisare, conectare la utilități publice și
amenajare a edificiului Centrului conform planului de implementare a
proiectului.
A 3.10 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția echipamentului necesar
pentru amenajarea Centrului
A 3.11 Organizarea achiziţiile publice a echipamentului pentru dotarea
Centrului în conformitate cu legislaţia în vigoare
A 3.12 Achiziționarea echipamentul necesar pentru funcționarea eficientă a
Centrului
A.3.13 Recepția lucrărilor și transmiterea bunurilor create beneficiarului final.
Activitatea 4
A.4.1 Elaborarea și aprobarea de către membrii parteneri și beneficiar a
Regulamentului de funcționare a Centrului;
A.4.2 Crearea și dezvoltarea structurii de management a Centrului instituită în
baza Regulamentului aprobat;
A.4.3. Elaborarea și aprobarea de către structura de management a
Regulamentului de funcționare a start-up-urilor în cadrul Centrului;
A.4.4 Elaborarea și aprobarea de către structura de management a Planului de
inițiere, activitate și dezvoltare a start-up-urilor în cadrul Centrului.
A.4.5 Inițierea a 10 start-up-uri în cadrul Centrului.
R5
A.5.1 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producere a
materialelor informative şi de conştientizare despre proiect și rezultatele lui
A.5.2 Organizarea achiziţiile publice în conformitate cu legislaţia în vigoare
A.5.3 Elaborarea materialelor promoționale și informaționale de promovare a
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Centrului
A.5.4 Organizarea campaniei de informare privind rezultatele proiectului și
serviciilor Centrului prin intermediul, materialelor publicitare și mass-media.
A.5.5 Organizarea conferinței specializate de lansare a centrului și de
promovare serviciilor Centrului.
A.5.6 Stabilirea parteneriatelor cu structurile de afaceri locale și regionale.
18 luni
Total: 16.859.800,0 lei

FNDR16.819.800,0 lei

Contribuție proprie,
prin intermediul
partenerilor de
dezvoltare: 40.000 lei

