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1.INTRODUCERE  
 

1.Importanţa Planului strategic  
Planul strategic de dezvoltare socio-economică a raionului Briceni este un document de politici 
publice care trasează direcțiile de dezvoltare strategice a raionului in perioada 2021-2025. În 
actualul context economic şi social din RM, autoritățile APL trebuie să ofere comunităţilor locale   
un PSDSE raional, care să reprezinte un document ce defineşte viziunea,misiunea și valorile  de 
dezvoltare pe termen mediu şi lung, care identifică priorităţile şi stabileşte măsurile de 
implementare necesare, ce se vor concretiza în propuneri de proiecte finanţate din fonduri 
naționale sau din fonduri ale UE și direrși donatori. Planul strategic   este orientat spre o 
dezvoltare armonioasă şi durabilă a comunităţilor locale din raion,spre dezvoltare a capacităților 
APL II și  este elaborat  în baza unui model unic, conform LEGII Nr. 317-XV din 18.07.2003 privind 
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. 
Obiectivele generale ale Planului Strategic de dezvoltare socio-economică sunt:  

 Elaborarea unui document de dezvoltare pe termen mediu şi lung, prin participarea tuturor 
factorilor raionali interesaţi;   

 Valorificarea creativă a potenţialului raionului; 
 Regenerarea şi dezvoltarea rolului teritorial al localităţilor din raion; 

 Structurarea şi consolidarea parteneriatelor  în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare 
comun agreate; 

 Corelarea documentelor şi demersurilor majore privind dezvoltarea într-o abordare structurată, 
integrată, sinergică, în beneficiul bunăstării localităţilor din raion  şi a cetăţenilor săi; 

 Conştientizarea existenţei valorilor şi potenţialului raional şi angajarea cetăţenilor în procesele 
de planificare şi implementare a obiectivelor identificate în parteneriat. 

Un aspect important referitor la necesitatea elaborării PSDSE îl reprezintă faptul că existenţa 
acestuia  este o pre-condiţie pentru atragerea de fonduri de la diferiţi donatori externi şi interni, 
pentru proiectele edilitare ale administraţiei locale şi raiionale. 
   PSDSE  pune în faţa autorităţilor APL  obiective clare şi precise, termene de realizare şi 
responsabilizează  actorii raionali . Elaborarea programelor strategice locale permite actorilor 
raionali mai bine să înţeleagă responsabilităţile ce le revin. 

Planul strategic are ca bază resursele şi potenţialul local raional, este ghidat de interesele 
economice şi sociale locale, dar în acelaş timp ia în consideraţie strategiile naţionale, regionale 
și locale  şi este deschis către parteneri de dezvoltare  externi şi interni. 

 

2. Elaborarea Planului Strategic 

 Elaborarea Planului Strategic 
 Elaborarea planului  strategic a fost un proces ce s-a derulat de-a lungul a 3  luni, în cadrul  
unui   grup de lucru raional. Grupul  de Lucru (GL)  a fost format  prin dispoziţia președintelui 
raionului din  persoane reprezentative din diferite domenii de activitate 
(educaţie,medicină,sectorul asociativ,business,persoane de diferite grupuri sociale, APL, etc.). 
 Acesta a avut un caracter deschis şi democratic. Rezultatele obţinute au fost făcute publice, de-
a lungul întregului proces, pentru a permite validarea acestora şi realizarea unui feed-back 
veritabil asupra calităţii acestora. 
 La procesul de elaborare a planului strategic au participat specialişti din cadrul aparatului 
președintelui , reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelui I și  II, instituţii de educaţie 
şi cultură,servicii descentralizate și desconcentrate din cadrul raionului, reprezentanţi ai mediului 
de afaceri, precum şi experţi din cadrul CALM,etc. 
 Elaborarea planului strategic s-a realizat   în şedinţe ale Grupului  de Lucru și în cadrul 
consultărilor individuale cu fiecare instituție , unde s-au identificat direcţii strategice de dezvoltare, 
obiective şi măsuri de intervenţie necesare realizării acestora.  
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2.1. Principiile Planificării strategice 
Principiile utilizate in procesul de definire a metodologiei au fost in mare parte echivalente celor 
utilizate in  UE şi, in acelaşi timp, adaptate condiţiilor din Republica Moldova. Principiile de bază 
care au fost aplicate in elaborarea PSDSE au fost urmatoarele:  
1. Parteneriatul este o condiţie esentială pentru durabilitatea şi cerinţele unei schimbari 
accelerate a condiţiilor economice prin aplicarea instrumentelor dinamice de planificare. Esenţa 
PSDSE este formata dintr-o varietate de consultări, care au drept scop atingerea consensului şi 
determinarea aşteptărilor rezonabile ale comunitaţii din partea structurilor împuternicite. Din acest 
motiv, toţi factorii interesaţi, cum ar fi reprezentanţii autoritaţilor, instituţiilor educaţionale, asociaţii 
antreprenorilor,  întreprindelor respective,societaţii civile etc. sunt invitaţi să participe la procesul 
de luare a deciziilor şi la elaborarea direcţiilor strategice. 
2. Principiului sentimentului co-proprietate şi participare a principalilor actori din 
administraţiile publice şi sectorul privat asigură un consens social vast, precum şi un suport public 
evident.  
3. Durabilitate. Problema principală în legatură cu durabilitate se referă la un bun echilibru şi 
coerenţa elementelor interne ale PSDSE (obiective, măsuri, programe) susţinute prin aplicarea 
tuturor principiilor menţionate în documentul de faţă.  
4. Integrarea a fost implementată în urmatoarele două aspecte:   
-Integrarea necesitaţilor locale comune la nivel raional, în termeni geografici şi de conţinut. În 
final, acest lucru semnifică:orice obiect  va duce un anumit impact la nivel local.Integrarea este 
realizată prin participarea activă a tuturor părţilor  interesate.  
-Integrare în calitate de plan multidimensional pentru dezvoltarea sectoarelor prioritare şi a 
domeniilor de intervenţie care se susţin reciproc şi ignoră vehement conflictele interne sau 
influenţe negative. Astfel, în acest sens, integrarea asigură concentrarea pe compatibilitatea şi 
sinergia masurilor. 
5. Calitatea planului strategic este asigurată prin identificarea avantajelor comparative şi a 
domeniilor de intervenţie în baza  analizei socio-economice. 
6. Inovaţia este aplicată ca un principiu în procesul de identificare a  proiectelor, referindu-se în 
mare parte la abordarea propusă şi cel mai eficient   mod de utilizare a resurselor disponibile. 
7. Ierarhia planurilor strategice. Planurile strategice  la nivel mai superior sunt generale, 
asigurând cadrul pentru definiţii mai specifice la nivele mai inferioare. 
 
2.2. Etapele de elaborare a PSDSE 
Proiectul planului strategic de dezvoltare socio-economică a raionului a fost elaborat în cadrul 
atelierului de planificare strategică. Grupul de Lucru  sub îndrumarea experţilor, a parcurs un 
număr de 4 seminare intensive  de planificare a  dezvoltării raionului. În cadrul acestor seminare 
au fost identificate în mod participativ factorii interesaţi, identificate misiunea şi viziunea raionului, 
efectuate analize SWOT pe domenii, identificate problemele  şi propuse soluţii pentru depăşirea 
lor în cadrul domeniilor de intervenţie. De asemenea s-a propus modalităţi de realizare a 
oportunităţilor la nivel raional, care au fost integrate în cadrul PSDSE.În cadrul seminarelor s-au 
găsit soluţii pentru depăşirea obstacolelor identificate cu ocazia seminarului anterior. Tot în cadrul 
acestor seminare s-au stabilit şi activităţile strategice care vor fi întreprinse. Aceste activităţi au 
fost grupate în direcţii de dezvoltare. În finalul seminarelor  s-au concretizat paşii ce vor fi 
întreprinşi pentru realizarea activităţilor propuse. De asemenea, s-au delegat responsabilităţile şi 
termenele de implementare ale planului de activităţi. 

 Planificarea strategică are caracter sistemic si asigură posibilitatea Grupului de Lucru  să 
creeze, pe baza analizei potenţialului şi resurselor locale şi extreme, o viziune coerentă şi fezabilă 
asupra dezvoltării raionului în următorii ani, dar şi mecanismele prin care această viziune poate 
fi realizată. 
Etapele de elaborare a PSDSE cuprind următoarele acţiuni: 

- evaluarea potenţialului social-economic 
- elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economic 

 
 



Planul de dezvoltare socio-economic al raionului Briceni 2021-2025 

6 

 

2.2.1. Evaluarea potențialului economic 
 Grupurile  de Lucru   împreună cu consultanții   au pornit de la premisa că politicile de 
dezvoltare locale trebuiesc conturate, în primul rând, pe baza oportunităţilor locale existente, 
deoarece ele trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor locuitorilor din raion . Evaluarea 
potenţialului socio-economic a fost realizat prin intermediul analizei socio-economice a raionului. 
 În procesul analizei socio-economice s-a avut în vedere faptul că factorul care determină 
dezvoltarea locală este baza economică şi capacitatea de dezvoltare a acesteia, ţinând cont atât 
de Strategia Naţională  de Dezvoltare „Moldova 2030”, Strategia de Dezvoltare Regională Nord 
2016-2020”  , strategiile naţionale și regionale sectoriale. 
  În urma dezbaterilor realizate, s-au stabilit 5 domenii de analiză și intervenție : 
- Dezvoltarea infrastructurii  și amenajării teritoriului 
- Dezvoltarea economică locală 
- Consolidarea domeniilor de  educație,cultură,sport și protecție socială 
- Protecția mediului înconjurător,eficiență energetică și utilizarea energiilor regenerabile 
- Consolidarea APL și dezvoltarea parteneriatelor 
 

In analiza socio - economică s-au relevat resursele pe fiecare domeniu, necesităţile 
principale şi mijloacele de rezolvare a acestora. S-a procedat la efectuarea analizei preliminare  
SWOT pentru fiecare domeniu, o investigaţie şi o evaluare sistematică ce a avut ca scop 
identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităţilor existente şi a ameninţărilor 
(pericolelor) pentru fiecare domeniu. Pe baza rezultatelor analizei socio-economice s-a elaborat 
PSDSE care cuprinde acţiunile ce urmează a fi întreprinse, în care apar termenele de îndeplinire 
şi responsabilităţile pentru acţiunile preconizate. 
 
2.2.3. Implimentarea PSDSE 
 Pentru a implementa în bune condiţii şi cu rezultate maxime PSDSE, s-a conturat 
necesitatea elaborării unui mecanism care să asigure managementul implementării. În acest scop 
s-a creat Grupl de Lucru , care va administra procesul de implementare.  
 Misiunea Grupului  de Lucru   este aceea de a concepe Planurile de acţiune, de a identifica 
priorităţile şi sursele de finanţare. 
 Planurile de acţiune se vor elabora şi revizui anual în funcţie de obiectivele şi măsurile de 
intervenţie propuse. Acest  Planul poate fi revizuit în funcţie de apariţia unor oportunităţi şi 
conjuncturi favorabile/nefavorabile. Orice modificare a planului  de acţiune va fi supusă validării 
de către Grupul  de Lucru . 
 Planul de acţiune va fi elaborat pe baza prioritizării măsurilor de intervenţie, a proiectelor 
identificate a fi necesare pentru realizarea obiectivelor. Planul anual va cuprinde lista obiectivelor, 
măsurilor de intervenţie, proiectelor, precum şi termene de realizare, indicatori de evaluare, 
responsabilităţi, valoarea proiectelor şi surse de finanţare. 
 
2.2.4. Monitorizarea și evaluarea PSDSE 
 Grupul de Lucru  va monitoriza activitatea de implementare şi va prezenta rapoarte de 
evaluare periodică comunităţii locale, APL,instituțiilor publice şi mass - media. 

 
 2.2.5. Actualizarea PSDSE 
 În timp, datorită unor contexte, va apare necesitatea completării şi amendării PSDSE 
pentru a corespunde noilor provocări, care pot fi noi oportunităţi sau noi ameninţări. Grupul de 
Lucru  va propune anual, completările şi amendamentele necesare, aceste vor fi finalizate şi 
convenite de membrii Grupului şi comunicate actorilor interesați  spre dezbatere. În urma acestui 
proces de validare şi consultare publică se va elabora noua variantă actualizată  a PSDSE . 
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III.Contextul național  strategic 
Cunoașterea contextului național  de politici publice și planificare strategică la general și în 
domeniile relevante APL permite de a încadra planificarea strategică locală într-un tot întreg și 
integru. Abordarea de planificare de sus în jos cu luarea în considerare a specificului și 
necesităților locale  permite de a conjuga și a prioritiza eforturile APL eficient și  eficace . 

3.1. Strategiile naționale 

3.1. 1. Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2030” 

Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” este un document de viziune strategică, care 
indică direcția de dezvoltare a țării și a societății ce trebuie urmată în următorul deceniu, avînd la 
bază principiul ciclului de viață al omului, drepturile și calitatea vieții acestuia și include patru piloni 
ai dezvoltării durabile, cu 10 obiective corespunzătoare pe termen lung, după cum urmează: 

 

• economia durabilă și incluzivă: 

1) creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice; 

2) creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit; 

3) ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale; 

 

• capital uman și social robust: 

4) garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe tot 
parcursul vieții; 

5) asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală; 

6) sistem de protecție socială solid și incluziv; 

7) asigurarea unui echilibru între muncă și familie; 

 

• instituții oneste și eficiente: 

8) asigurarea unei guvernări eficiente și incluzive și a supremației legi; 

9) promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive; 

 

• mediul ambiant sănătos: 

10) asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur. 
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3.1. 2. Strategia Naţională de Descentralizare 

Viziune 

O administraţie publică locală democratică şi autonomă, care să asigure în mod echitabil, inclusiv 
din perspectiva respectării drepturilor grupurilor vulnerabile, prestarea serviciilor publice de 
calitate şi managementul eficient al competenţelor locale 

Scopul Strategiei  

Asigurarea unei administraţii publice locale care  

- să funcţioneze democratic şi autonom,  
- să aibă capacitatea şi resursele necesare pentru a furniza servicii publice conform 

necesităţilor şi cerinţelor beneficiarilor, în condiţii de eficienţă, eficacitate, echitate, inclusiv 
din perspectiva drepturilor grupurilor vulnerabile, şi disciplină financiară. 

-  
Domenii de acţiune 

Au fost determinate şapte domenii de acţiune şi identificate problemele specifice şi acțiunile 
prioritare 

1. Descentralizarea serviciilor şi competenţelor 
Actiuni prioritare:  
 Elaborarea nomenclatorului competenţelor proprii ale APL de nivelurile întîi şi al doilea [I] 
 Evaluarea necesarului/disponibilului de resurse financiare alocate furnizării eficiente şi eficace 

a competenţelor transferate către APL – evaluarea volumului de cheltuieli totale ale APL în 
funcţie de competenţele transferate [I] 

 Revizuirea sistemului actual instituţional/juridic de delegare a competenţelor către APL 
conform principiilor enunţate, setului de criterii stabilite prin prezenta Strategie [I/II] 

 Crearea de instrumente instituţionale, legale şi financiare care să stimuleze furnizarea 
eficientă a serviciilor specifice competenţelor descentralizate (asociere, concesionare, 
contractare) [I/II] 

 Asigurarea de către Guvern a elaborării strategiilor sectoriale de descentralizare, pe baza 
principiilor şi criteriilor expuse în prezenta Strategie [II] 

 Consolidarea capacităţii instituţionale şi profesionale la nivelul APC – în special la nivelul 
Cancelariei de Stat – în ceea ce priveşte aplicarea principiilor şi criteriilor specifice unei 
descentralizări eficiente şi eficace, sensibile la dimensiunea de gen [I/II] 

 Perfecţionarea mecanismului instituţional la nivel local, în vederea asigurării implementării 
principiului egalităţii de gen în politicile de dezvoltare locală [II] 

 
2. Descentralizarea financiară  
Actiuni prioritare:  
I. Consolidarea bazei de venituri locale proprii şi a autonomiei de decizie asupra lor 

 Revizuirea sistemului existent de taxe şi impozite astfel încît sumele colectate să urmeze 
funcţia, pe niveluri (APC, APL de nivelurile întîi şi al doilea). 

 Revizuirea regimului existent al veniturilor locale, pentru a reduce suprareglementarea de 
la centru a administrării lor. 

 Studierea posibilităţii de a introduce noi surse de venit local, prin taxe şi impozite fixate în 
legislaţia naţională 

 Examinarea posibilităţii de a acorda APL de nivelurile întîi şi al doilea libertatea de a 
introduce taxe şi impozite locale noi sau cote suplimentare la cele existente. 
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 Revizuirea facilităţilor fiscale care afectează volumul încasărilor din taxele şi impozitele 
locale, în vederea anulării sau reducerii lor; facilităţile vor fi acordate de beneficiarul 
venitului. 

II. Reformarea sistemului de transferuri şi impozite partajate, statuarea acestuia pe baze 
obiective şi previzibile, cu separarea bugetelor APL de nivelurile întîi şi al doilea, pentru a 
asigura un nivel minim de servicii, cu condiţia ca sistemul să nu descurajeze efortul fiscal 
propriu şi utilizarea raţională a resurselor 
 Revizuirea actualului sistem de colectare şi alocare a impozitelor partajate 
 Revizuirea sistemului de partajare a veniturilor fiscale din impozitul pe venit în vederea 

stabilirii în legislaţie a unor cote fixe pentru APC, APL de nivelul întîi şi al doilea 
 Proiectarea şi implementarea unui sistem de echilibrare stabil (volum, formulă), cu 

destinaţie generală, separat de transferurile condiţionate, care să încurajeze efortul fiscal 
propriu 

 Separarea transferurilor de echilibrare pentru APL de nivelurile întîi şi al doilea (alocare 
directă pe niveluri). 

 Proiectarea şi implementarea unui sistem de transferuri condiţionate pentru principalele 
funcţii sociale delegate şi partajate (educaţie, asistenţă socială, etc), care să asigure un 
nivel minim şi echitabil al prestaţiilor. 

 Proiectarea şi implementarea unui sistem de granturi pentru investiţii pe baze competitive, 
inclusiv a unui mecanism care să încurajeze cofinanţarea locală 

 Crearea mecanismelor financiare pentru stimularea cooperării intermunicipale şi 
consolidării teritoriale 

 Perfecţionarea mecanismului de angajare a împrumuturilor de către APL 
III. Consolidarea managementului financiar la nivelul APL, cu garantarea disciplinei financiare, 

creşterea transparenţei şi participării publice 
 Mărirea autonomiei locale (APL de nivelul întîi şi al doilea) în proiectarea şi executarea 

bugetelor, prin revizuirea procedurilor bugetare  
 Asigurarea unei platforme permanente de comunicare şi negociere între APC, APL de 

nivelurile întîi şi al doilea în planificarea strategică şi soluţionarea problemelor financiare 
curente, inclusiv problemelor sensibile la gen 

 Consolidarea managementului financiar în APL, inclusiv introducerea Bugetelor pe 
programe şi a bugetării multianuale, cu creşterea transparenţei şi participării publice 

 
 
 
3. Descentralizarea patrimonială 
Actiuni prioritare:  
I. Elaborarea instrumentelor juridice de delimitare a proprietăţii de stat şi a UAT: 

 Elaborarea şi aprobarea instrumentelor juridice de delimitare a proprietăţii de stat şi a UAT 
 Elaborarea şi aprobarea instrumentelor juridice de delimitare a bunurilor din domeniul 

public şi din domeniul privat al statului şi al UAT 
II. Inventarierea şi evidenţa proprietăţii publice a UAT: 

 Identificarea şi delimitarea bunurilor proprietate publică a statului şi a UAT 
 Evaluarea proprietăţii publice a statutului şi a UAT. 
 Elaborarea documentaţiei cadastrale. 
 Elaborarea standardelor de evidenţă a proprietăţii publice a UAT. 

III. Finalizarea procesului de delimitare a proprietăţii de stat şi a UAT: 
 Înregistrarea bunurilor proprietate publică a statutului şi a UAT 
 Completarea bazei de date a registrului bunurilor imobile 

IV. Reglementarea regimului juridic şi delimitarea patrimoniului de stat şi al UAT, public şi privat 
 Stabilirea regimului juridic al bunurilor din domeniul public. 
 Stabilirea regimului juridic al bunurilor din domeniul privat. 
 Stabilirea criteriilor clare de delimitare a proprietăţii publice şi private 
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V. Dezvoltarea capacităţilor APL de administrare a patrimoniului, prin elaborarea şi desfăşurarea 
cursurilor de instruire privind administrarea eficientă a patrimoniului 
 Elaborarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a funcţionarilor APL cît şi aleşilor locali 

privind administrarea eficienţă a patrimoniului public. 
VI. Elaborarea şi implementarea sistemului de monitorizare şi evaluare a utilizării eficiente a 

patrimoniului: 
 Elaborarea şi aprobarea mecanismului de monitorizare şi evaluare 
 Aplicarea mecanismelor de monitorizare şi evaluare elaborate 

VII. Elaborarea mecanismelor de cooperare (public-privat, public-public, public -public-privat) 
pentru gestionarea eficientă a patrimoniului 

 
4. Dezvoltarea economică, planificarea urbană şi teritorială 
Actiuni prioritare:  
I. Perfecţionarea cadrului legal privind abilitarea APL cu capacităţi şi instrumente de 

impulsionare a procesului de dezvoltare economică locală: 
 Modificarea cadrului legislativ şi normativ. 
 Elaborarea şi aprobarea mecanismelor de aplicare a prevederilor cadrului legal. 

II. Crearea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale de atragere a resurselor financiare pentru 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea PUG-lor şi strategiilor: 
 Elaborarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire privind implementarea, monitorizare şi  

evaluarea PUG-lor şi strategiilor de dezvoltare locală, inclusiv prin prisma drepturilor 
omului şi egalităţii de gen. 

 Identificarea şi implementarea mecanismelor de consultanţă în domeniul elaborării, 
implementării, monitorizării şi evaluării PUG-lor şi strategiilor de dezvoltare. 

III. Elaborarea/actualizarea PUG-urilor şi a strategiilor de dezvoltare regională/locală, incluzând 
abordarea bazată pe drepturile omului şi egalităţii de gen: 
 Elaborarea şi aprobarea unei metodologii unice privind proiectarea, actualizarea, 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea PUG-lor şi strategiilor de dezvoltare. 
 Finalizarea şi aprobarea Planului naţional de amenajare a teritoriului. 
 Elaborarea, actualizarea Planurilor regionale de amenajare a teritoriului. 
 Elaborarea, actualizarea Planurilor locale de amenajare a teritoriului. 
 Crearea bazei de date naţionale unice. 

 
 
5. Capacitate administrativă 
Actiuni prioritare:  
  Întocmirea unui studiu privind modalităţile cele mai eficiente de creştere substanţială a 

capacităţii administrative a UAT-urilor în conformitate cu criteriile şi principiile cuprinse în 
prezenta Strategie, care să prezinte modele alternative de raţionalizare şi reducere a 
fragmentării administrativ-teritoriale (consolidare teritorială şi administrativă sau stimularea 
cooperării intermunicipale). 

 Elaborarea unor propuneri de politică publică pe baza studiului realizat anterior, care să 
detalieze un număr limitat de alternative de creştere a capacităţii administrative şi care să fie 
supusă deciziei Guvernului. 

 Consultarea largă cu factorii interesaţi (reprezentanţii APL, societăţii civile şi a populaţiei, 
inclusiv a grupurilor vulnerabile). 

 Implementarea planului de acţiuni – elaborarea şi adoptarea legislaţiei specifice. 
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6. Capacitatea instituţională 
Actiuni prioritare:  
 Perfecţionarea sistemului de instruire pentru a asigura creşterea capacităţii profesionale a 

resurselor umane, atît pentru funcţionarii publici, cît şi pentru aleşii locali, în special în 
domeniile: planificare strategică participativă; management de proiect; management 
financiar-bugetar modern; organizarea şi asigurarea serviciilor comunale şi sectoriale, IT, 
limbi străine, analiza impactului din perspectiva de gen şi drepturilor omului, planificarea, 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea bazată pe drepturile omului şi egalitatea de gen. 

 Asigurarea autonomiei locale atît în ceea ce priveşte structura instituţională, cît şi politica de 
personal, neadmiterea imixtiunii autorităţilor centrale în structura executivă locală sau 
raională. 

 Dezvoltarea cadrului şi practicilor privind managementul resurselor umane care să asigure 
accesul liber şi nediscriminatoriu prin concurs transparent, motivarea, stimularea, stabilitatea 
în funcţie şi posibilităţile de avansare în carieră pentru funcţionarii publici, inclusiv prin prisma 
dimensiunii de gen 

 Dezvoltarea în APL a unor mecanisme care să asigure managementul resurselor umane pe 
bază de performanţă, inclusiv prin prisma dimensiunii de gen 

 
7. Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitatea de gen  
Actiuni prioritare:  
 Îmbunătăţirea sistemului de alegeri la nivelul APL, astfel încît să crească semnificativ 

reprezentativitatea, responsabilitatea şi competenţa aleşilor locali.  
 Clarificarea regimului controlului administrativ de legalitate, a sistemului de audit, cu 

respectarea strictă a autonomiei locale. 
 Lărgirea participării publice în procesul de luare a deciziilor la nivel local, inclusiv prin prisma 

echilibrului de gen şi extinderea/generalizarea metodelor de consultare universală în vederea 
consolidării democratice la nivelul APL. 

 

3.2.Programe și strategii  sectoriale 

3.2.1. Educație: Conceptul  Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 

„Educația-2030”  

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „Educația-2030” definește politica 
Guvernului Republicii Moldova în domeniul educației, descrie mecanismul de realizare a acesteia 
în perioada anilor 2021-2030 și precizează impactul așteptat asupra statului și a societății 

Scopul Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „Educația-2030” : 

a) determinarea direcțiilor strategice de acțiune necesare pentru soluționarea problemelor și 
atingerea obiectivelor de dezvoltare în domeniul educației; 

b) previziunea schimbărilor care vor interveni datorită implementării strategiei; 

c) precizarea resurselor necesare și a impactului principalelor acțiuni propuse. 

  Scopul strategic în domeniul educației este oferirea oportunităților pentru toți cetățenii Republicii 
Moldova de a-și dezvolta, de la cea mai fragedă vârstă și pe tot parcursul vieții, competențe 
necesare, pentru a-și valorifica la maximum potențialul atât în viața personală și de familie, cât și 
în cea profesională și socială, precum și pentru a se adapta cât mai ușor la imperativele timpului, 
în special, la cele ce țin de dezvoltarea durabilă. 
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3.2.2. Agricultură, Dezvoltare Regională și Mediu  : Strategia naţională de dezvoltare 
agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 

Scopul Strategiei este de a spori competitivitatea sectorului agroalimentar prin intermediul unei 

restructurări şi modernizări ample şi de a îmbunătăţi calitătea vieţii şi a muncii în mediul rural prin 
realizarea de sinergii între activităţile agroalimentare şi cele ale mediului natural. 

  Obiective generale şi specifice 

 Obiectivul general nr. 1: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea 

şi modernizarea pieţei. 

 Obiectivul specific 1.1. Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 
privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate. 

Obiectivul specific 1.2. Facilitarea accesului la pieţele de capital, de inputuri şi outputuri pentru 
fermieri.  

Obiectivul specific 1.3. Reformarea sistemului învăţămîntului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor 
de extensiune rurală în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului de informare integrat în 
agricultură. 

Obiectivul general nr. 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură. 

Obiectivul specific 2.1. Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole şi a apei. 

Obiectivul specific 2.2. Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor 
ecologice, inclusiv a biodiversităţii. 

Obiectivul specific 2.3. Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra 

producţiei agricole. 

 Obiectivul general nr. 3: Îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural. 

 Obiectivul specific 3.1. Alocarea investiţiilor pentru infrastructura fizică şi de servicii din mediul 

rural.  

 Obiectivul specific 3.2. Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul 
nonagricol şi sporirea veniturilor în mediul rural. 

Obiectivul specific 3.3. Stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală. 

   

3.2.3. Economie: Conceptul Strategiei “Pentru  o economie incluzivă,durabilă și digital 
până în anul 2030” 

         Scopul SEIDD 2030 este de a asigura corelarea dintre SND 2030 și programele naționale 
pe termen mediu pentru domeniile vizate și/sau pentru programele de operaționalizare a unor 
politici focusate pe obiective/ținte concrete în contextul implementării primului din cei patru piloni 
ai dezvoltării durabile a Republicii Moldova, stabiliți de SND 2030 - dezvoltarea economică 
durabilă și incluzivă. Urmând constatările, principiile și obiectivele SND 2030 și Agendei globale 
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2030, SEIDD 2030 va oferi opțiuni de politici, ținte și indicatori cu nivel mai avansat de detaliere, 
pentru următoarele 3 obiective strategice ale SND 2030: 

1.creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice; 

2.creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit; 

3.ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale. 

 

3.2.4. Sănătate:  Strategia Națională de Sănătate 2030 

Proiectul Strategiei Naționale de Sănătate 2030 reprezintă documentul de politică publică de 
planificare strategică pentru sistemul de sănătate, care se bazează 6 componente: 

-guvernarea sistemului de sănătate 

 -resursele umane în sănătate 

 -finanțarea sistemului de sănătate 

  -medicamente și dispozitive medicale 

  -prestarea serviciilor de sănătate 

  -sănătate publică 

Scopul Strategiei este  de a  dezvolta și consolida un sistem de sănătate modern și eficient, 
organizat în baza principiilor de acoperire universală cu servicii calitative de sănătate, ce 
contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

Strategia urmărește mai multe obiective specifice, printre care: dezvoltarea și aplicarea unui 
proces decizional transparent, creșterea nivelului de responsabilizare a instituțiilor sistemului de 

sănătate, investirea în capacitatea de implementare a politicilor de sănătate și consolidare 
instituțională, combaterea fenomenului corupției și asigurarea integrității decidenților politici și 
funcționarilor publici din sistemul de sănătate, creșterea nivelului de implicare a părților interesate 
și cetățenilor în procesul decizional în sănătate. 

 

3.2.5.Dezvoltare regională: Concept Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 
pentru perioada 2021-2027 

Strategia are obiectivul de a spori competitivitatea regiunilor și a integra aspectele de coeziune 
teritorială prin implementarea unui nou concept de dezvoltare regională, precum și prin integrarea 
relațiilor de dezvoltare urban-rural. 
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3.2.6.Programe sectoriale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (2017-2022) 

-Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord  

-Program Regional Sectorial în Eficienţă Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare Nord 

-Program Regional Sectorial de Management al Deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Nord 

- Program Regional Sectorial în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și Locale pentru 

Regiunea de Dezvoltare Nord 

- Program Regional  Sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare 

Nord 

- Program  Regional  Sectorial în domeniul infrastructura de sprijin a afacerilor pentru Regiunea 

de Dezvoltare Nord 
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IV.Analiza situației existente.Profilul socio-economic a r.Briceni  
 

4.1. Date generale  
Analiza situaţiei este un capitol   care  crează  o imagine de ansamblu cuprinzătoare a tendinţelor 
sociale şi economice de dezvoltare  raională  și  cuprinde  următoarele domenii:  
-Localizare geografica şi dezvoltare spaţială, care prezintă structura administrativă şi 
aspectele de mediu, ce ţin de reţeaua hidrologică, zonele naturale protejate, resursele minerale 
disponibile, caracteristicile climatice ale regiunii etc.;  

-Conectivitate, accesibilitate şi infrastructură, care oferă informaţii cu privire la reţelele locale- 

şi raionale  de drumuri, reţelele de alimentare cu apă și canalizare, gaz, electricitate, accesul la 
rețeaua Internet;  

-Demografie, care arată structura populaţiei , dezagregată după factorii de sex, vîrstă, prezentînd 
totodată şi unele tendinţe în procesul migraţional;  

-Dezvoltarea economică, care include profilul sectorial al raionului;  

-Situaţia socială, care este axată pe analiza nivelului de sărăcie şi nivelul de deprivare în baza 
indicatorilor IDAM;  

-Capacitatea instituţională , care oferă profiluri ale partenerilor  principali .  

 
Tabelul 1. Date generale privind raionul Briceni 

Populaţia ,  persoane mii 
 

71447 

Ponderea RDN, % 
 

2,08 

Populaţia rurală, % 
 

79,3 

 
Populaţia urbană, % 

20,7 

Suprafaţa, km2 
 

814,44 

  Ponderea, % 
 

2,68 

 
Densitatea, loc/km2 

78 

 
Administraţii publice locale de nivelul 1, unităţi 

28 

 
Sursa. BNS 2020 
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4.2. Amplasarea geografică şi dezvoltarea spaţială 
4.2.1.Date generale 
       Raionul Briceni este amplasat în partea de nord-vest a Republicii Moldova la circa 200 km 
de Chişinău. La nord raionul are hotare administrative cu Ucraina, la nord-est cu raionul Ocniţa, 
la sud-est cu raionul Edineţ, la vest şi sud-vest cu România. Suprafaţa raionului este de circa 814 
km2, dintre care 28 km2 o constituie zonele urbane, iar 728 km2 zonele rurale. Raionul  este 
fondat în  luna decembrie anul 1964. Populaţia raionului la 01.01.2020 constituia 73958 de 
locuitori, ceia ce constituie o densitate a populaţiei egală cu 87  locuitori/km2. Administrativ raionul 
are in componența sa 28 UAT, 39 localități și  2 orașe. 
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Conform datelor cadastrale de la 01.01.2020 suprafaţa totală a teritoriului raionului constituie 81,4 
mii ha, inclusiv terenuri cu destinaţie agricolă - 50,7mii ha (62,3%), fondul silvic - 8,2 mii ha (10,1 
%), fondul apelor - 2,1 mii  ha (2,6%).  
Bonitatea medie a solului pe teritoriul raionului conform datelor din Cadastrul Funciar al Republicii 
Moldova este 72 puncte, bonitatea medie a solului pe teritoriul republicii este de 63 puncte. 
Total teritoriul localităţilor constituie 81,4 mii  ha, inclusiv teritoriul urban 2070,8 ha, teritoriul rural 
- 79373,7 ha.  
După forma de proprietate teritoriul raionului se clasifică: 
      proprietate privată - 70818 hа (87% din suprafaţa totală a terenurilor); 
      proprietate publica - 10626 hа (13%); 

În componența raionului sunt 39 localități, inclusiv: 

 orașe 2 

 sate (comune) 26 

 localități din componența satelor (comunelor) 37 

 

În raion activează 24.071 agenți economici, inclusiv: 

- întreprinderi individuale -1.044 

- gospodării țărănești - 17.989 

- societăți pe acțiuni -26 

- societăți cu răspundere limitată - 184 

- cooperative - 46 

- întreprinderi de comerț -19 

- întreprinderi de stat -22 

- asociații de asigurare - 19 

- asociații de gospodării țărănești -2 

- organizații bugetare, obștești -166. 

Raionul este traversat de traseul auto M-14 Brest-Odesa . 
   
 
 
Adresa juridică: MD-4700, Republica Moldova, raionul Briceni, or. Briceni,  
str.Independenței, nr. 88 
Adresa electronică (email):  
Pagina web - www.briceni.md 
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         Tabel.1. Suprafața terenurilor din r.Briceni, 01.01.2020 
 

№ Total teritorii 

2020 

ha 
% din totalul 
teritoriului 

1 2 3 4 

1 Total teritorii  81444 100 

2 Total terenuri în intravilanul localităţilor  9581 11,76 

  inclusiv: - mediul urban  1014 1,25 

               - mediul rural  8567 10,52 

3 Terenuri agricole în extravilanul localităţilor  47739 58,62 

  inclusiv, - pe categorii de utilizare    

                - arabil 42529 52,22 

                - livezi, vii  4813 5,91 

                - terenuri cu altă destinaţie  397 0,49 

4 Terenuri cu destinaţie industrială, transport etc.  1670 2,05 

5 Păduri  9784 12,01 

6 Suprafeţe acvatice   2908 3,57 

7 Terenuri destinate protecţiei naturii  54 0,07 

8 Drumuri  2380 2,92 

9 Terenuri degradate  840 1,03 

  din care - ravene  60 0,07 

               - alunecări de terenuri  780 0,96 

10 Alte terenuri  6488 7,97 

 
 
 
 
4.2.2.Mediul  
Relieful raionului Briceni  cuprinde Podişul Moldovei în partea de nord și  Cîmpia Prutului de 
Mijloc – la vest. Relieful , în mare parte, reprezintă o cîmpie deluroasă,  dezmembrată de văi, cu 
o înclinaţie generală din nord-vest spre sud-est. Relieful raionului  este  influenţat de procesele 
exogene (alunecări de teren şi eroziuni). Aceste fenomene au o frecvenţă de 10-30 alunecări de 
teren la 100 km². Ravenele în urma eroziunilor se formează în mediu cu o frecvenţă de 5 ravene 
la 10 km². 
Teritoriul raionului este afectat de alunecări de teren iar pe o mare parte sunt răspândite ravenele. 
Din tot teritoriul raionului 546 ha sunt afectate de alunecări de teren şi 59,9 ha de ravene. 
Alunecările de teren sunt mai răspândite în apropierea satelor Criva, Drepcăuţi, Balasineşti, 
Teţcani, Corjeuţi, Şireuţi şi Trebisăuţi. Teritoriile supuse inundaţiilor sunt în apropierea satele 
Criva, Drepcăuţi, Şireuţi şi Trebisăuţi.  
Conform condiţiilor geotehnice, după gradul favorabilităţii, teritoriul r-nului Briceni poate fi divizat 
în 4 zone: 
       Zona A - zona centrală şi de nord a raionului. Zona evidenţiată se caracterizează prin relief 
plat şi lin. Procesele geologice periculoase sunt dezvoltate slab, avînd impact nesemnificativ 
asupra construcţiilor existente. Versanţii cu alunecări străvechi se află în stare stabilă, urme ale 
activizării alunecărilor contemporane practic lipsesc. Unele sectoare separate ale luncilor rîurilor 
şi vîlcelelor pot fi inundate de debitul torenţial.  
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       Zona B - zona centrală şi de est a raionuui (bazinul r. Lopatnic). În limitele zonei evidenţiate, 
relieful este mai accidentat, versanţii au pantele mai abrupte, în mare parte derodate de 
alunecările vechi cu urme ale activizării alunecărilor contemporane.  
       Zona C - partea de sud-vest a raionului (zona Prepruteană). Zona nominalizată se 
caracterizează prin relief complicat, fragmentat de afluenţii r. Prut. Lunca r. Prut şi localităţile din 
această zonă parţial sunt inundate de apele de viituri. În regiunea s. Criva şi Drepcăuţi se dezvoltă 
carsturi în depozitele de calcare şi gips. 
       Zona D - periferia de est a raionului. Relieful zonei este fragmentat de r. Draghişte şi Racovăţ, 
a căror versanţii de stînga, pe toată lungimea sa sunt derodaţi de procesele de alunecări 
străvechi. Pe versanţii cu alunecări străvechi pretutindeni se dezvoltă alunecări active 
contemporane, care ocupă aproximativ 10 % din teritoriu. 
Clima este de tip continental, cu veri călduroase şi secetoase şi cu ierni reci. Cantitatea medie 
anuală a precipitaţiilor variază între 430-770 mm. Temperatura medie anuală constituie +9 grade 
pe scara Celsius. Minimul absolut al temperaturii înregistrate a fost -36 C , iar temperatura medie 
în luna ianuarie este de minus 4 C. Maximumul temperaturii înregistrate a fost +38 C, iar media 
temperaturii în luna iulie o constituie +21 C. 
 
Tabel 2. Temperatura aerului (media lunară și  anuală) 
Stația meteorologică Briceni  și anii de observație 
  

 Lunile 2018 2019 2020 

1. Ianuarie -1,6 -3,8 0,1 

2. Februarie -3,0  1,6 2,5 

3. Martie  0,3  5,8 5,8 

4. Aprilie 14,4 10,0 10,0 

5. Mai 17,9 15,3 12,7 

6. Iunie 20,5 21,7 20,0 

7. Iulie 21,4 19,8 20,5 

8. August 21,8 21,0 21,6 

9. Septembrie 16,3 16,1 17,8 

10. Octombrie 11,3 10,5 12,8 

11. Noiembrie 1,8 6,5 4,1 

12. Decembrie -1,8 2,1 1,0 

13. Media anuală 9,8 10,6 10,7 

 
  
Raionul agroclimateric de nord se caracterizează prin condiţii optime de umiditate, cu cea mai 
scurtă perioadă de vegetaţie activă (175 – 182 zile). Pentru comparaţie: în Regiunea Sud acest 
indicator constituie 180 - 190 zile şi cu cea mai scurtă perioadă a duratei fără îngheţuri (178 -188 
zile). În regiune sînt condiţii agroclimaterice favorabile pentru creşterea cerealelor, sfeclei de 
zahăr, floarei-soarelui, legumelor şi pomilor fructiferi.  
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Tabel 3. Precipitații atmosferice (cantitatea lunară și anuală) si alte date meteorologice 
Statia meteorologică Briceni  și anii de observație 

Nr. Cantitatea lunară 
de precipitații, mm 

2018 2019 2020 

1. Ianuarie 16 62 8 

2. Februarie 40 40 41 

3. Martie 69 23 25 

4. Aprilie 28 34 29 

5. Mai 31 109 72 

6. Iunie 217 205 91 

7. Iulie 65 196 61 

8. August 5 38 27 

9. Septembrie 33 76 89 

10. Octombrie 22 45 114 

11. Noiembrie 49 56 10 

12. Decembrie 42 76 47 

13. Cantitatea anualã 
de precipitaþii, 

mm 

617 960 439 

14. Umiditatea 
relativã a aerului, 

% 

70 75 71 

15. Viteza medie 
anualã a vîntului, 

m/s 

2,2 2,2 2,0 

 
   Astfel numărul zilelor cu precipitatii 0,1 mm si mai mult variază de la 120-159 zile, iar viteza 
anuală a vîntului de la 2,0-2,2 m/s.De asemenea putem menționa că durata luminii solare variază 
de la 1874 la 2257 ore, iar umiditatea relativă a aerului se încadrează în limitele 70-75%. 
   O altă caracteristică a raionului  este frecvenţa înaltă a inundaţiilor, ploilor excesive, alunecărilor 
de teren şi vulnerabilitatea sporită faţă de hazardurile climatice şi sporirea variabilităţii climei. 
Reţeaua hidrologică include rîul Prut, care reprezintă şi graniţă naturală la vest.Bazinul 
hidrografic al rîului Prut include afluenţii:   a) Larga, b) Vilia, c) Draghişte, d)etc..  
       Bazinul hidrografic al raionului Briceni întruneşte în sine 219 bazine acvatice cu o suprafaţă 
totală de 1186,347 ha, dintre care 6 sunt uscate şi 2 semisecate. E de menţionat, că 205 de 
bazine acvatice sînt subordonate şi gestionate de către primăriile satelor, comunelor, oraşelor din 
zonă, 14 bazine sunt private. Din cele 219 iazuri starea barajelor este  satisfăcătoare la 94, 
celelalte sunt avariate şi necesită de a fi reparate.  
        Teritoriul raionului Briceni este traversat de 9 rîuri şi rîuleţe şi anume: ,,Draghişte”, ,,Vilia”, 
,,Larga”, ,,Lopatinca”, ,,Medvejca” şi altele nesemnificative, cu o lungime totală de 211,87 km, 
lungimea căror în intravilanul localităţilor constituie – 65,9 km, iar cea din extravilan – 145,97 km.  
Resursele acvatice a raionului sunt prezentate de apele de suprafaţă şi cele subterane. La apele 
de suprafaţă se referă r. Prut cu afluenţii de stînga Vilia, Draghişte, Lopatnic, Racovăţ etc.  
Actualmente apele subterane sunt principala sursă de alimentare cu apă a raionului. Zăcăminte 
de ape subterane potabile sunt localizate în apropierea or. Lipcani şi s. Caracuşenii Noi în 
celelalte localităţi ale raionului apele subterane pot fi utilizate numai în scopuri tehnice. 
Pe teritoriul raionului se află două zăcăminte de ape minerale potabile zăcămîntul "Rosoşeni" - 
rezervele estimate constituie 95 m3/zi. Apele din acest zăcămînt se caracterizează prin conţinut 
de clorură de sodiu şi sunt destinate pentru tratarea diverselor maladii a căilor gastrointestinale, 
biliare etc.  
La 0,5 km nord de s. Tabani se află zăcămîntul "Tabani" - rezervele estimate ale zăcămîntului 
130 m3/zi. Apa minerală naturală hidrocarbonatată, magneziană, sodică, calcică. 
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Solurile. Resursa naturală principală a raionului sînt solurile cu bonitate înaltă, care permit 
obţinerea recoltelor înalte la culturile tehnice agricole. Pe teritoriul RDN se întîlnesc următoarele 
tipuri de soluri: cernoziomurile tipice; argiloiluviale; levigate; cambice; freatic umede; soluri 
cenuşii. Bonitatea medie a solurilor din RDN este de 72 puncte (din 100 posibile). Cea mai înaltă 
bonitate (74 puncte) o au solurile din raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa. Aceste caracteristici ale 
solului permit obţinerea performanţelor în agricultură. 47739  ha din totalul suprafeţei a raionului  
sînt terenuri agricole, ceea ce constituie 58,6% din suprafaţa totală a raionului(pentru comparație 
în RDN acest indicator este de 70%). Din punct de vedere agroclimateric şi a calităţii solurilor, în 
raion  sînt condiţii favorabile pentru creşterea cerealelor şi culturilor tehnice (zahăr, floarea 
soarelui, tutun etc.). Totodată, aici există cea mai scurtă perioadă de vegetaţie activă şi cea mai 
scurtă perioadă a duratei fără îngheţuri. În raion  sînt condiţii inadecvate pentru creşterea culturilor 
cu perioada de vegetaţie mai mare. Însă degradarea şi contaminarea excesivă a solului, stimulate 
de predominarea practicilor agricole neprietenoase mediului, eroziune, carst şi alunecări de teren, 
precum şi de stocarea neadecvată a chimicalelor agricole cu termen expirat, provoacă o situaţie 
critică în domeniul mediului . La aceste probleme se mai adăugă şi problema gestionarii 
nesustenabile a deşeurilor solide şi lichide, cota foarte redusă a deşeurilor reciclate şi a emisiilor 
gazoase colectate. 
Resursele minerale solide în majoritatea cazurilor sînt folosite ca materiale de construcţie. 
Calcarele pentru construcţii sînt larg răspîndite în raion în regiunea s.Beleavineț. Resursele de 
gips  sînt localizate în s.Criva . Importante resurse de nisip și prundiș sunt localizate în lunca 
r.Prut( Criva,Drepcăuți, Lipcani,Șirăuți,Pererîta,etc.)   
Surse de ape minerale. Raionul  dispune de anumite  surse de ape minerale(Criva , 
Tabani,Caracușenii Vechi, etc.). În prezent  acest potențial curativ- balneologic  nu este  
exploatat. 
Aerul. În ultimele decenii s-a redus poluarea aerului de la sursele staţionare, în temei datorită 
înlocuirii masive a combustibilului solid cu gaz natural în sectorul energetic şi de termificare. 
Emisiile în atmosferă de la sursele staţionare au crescut cu aproape 15% din 2017 pînă în 2019, 
cauza fiind activitatea întreprinderilor industriale.O soluţie pentru îmbunătăţirea factorilor de 
mediu şi protecţiei aerului atmosferic ar fi implementarea pe larg a tehnologiilor nepoluante, 
dotarea întreprinderilor cu mijloace performante de purificare. 
Fondul forestier. Suprafaţa acoperită cu păduri în raza teritorial - administrativă Briceni  
constituie 8653,27 ha, cea mai mare suprafaţă de înpădurire 7790,7 ha aparţine Gospodăriei 
Silvice de Stat Edineţ – (Ocolul Silvic Lipcani S-3598,6 ha, Ocolul Silvic Briceni S-4192,10 ha), 
care monitorizează schimbările ce apar în acest domeniu. 9 ha de padure este proprietate  privată 
a SRL ,,Pimpinella”  amplasată în satul Pererita r-ul Briceni, restul suprafeţelor împădurite în 
mărime de 853,57 ha deţin primăriile raionului Briceni. Raionul Briceni  are o rată de împădurire 
de circa 11%. Deforestarea intensivă, reducerea biodiversităţii, arealelor umide, fîşiilor forestiere, 
spaţiilor protejate de stat şi utilizarea insuficientă şi nesustenabilă a resurselor energetice locale 
afectează potenţialul turistic şi recreativ  bogat. 
Zonele naturale protejate. 
Pe teritoriul raionului sub protecţia statului se află 19  arii naturale protejate de stat: monumentele 
naturale geologice şi paleontologice "Meandrul de la Pererîta" situat la sud de satul Pererîta 
suprafaţa 5,0 ha, "Peştera carstică Emil Racoviţă şi zona carstică adiacentă" în apropierea s. 
Criva - 80 ha, rezervaţiile peisagistice "Teţcani" la nord de satul Teţcani - 133,2 ha, "Complexul 
geologic şi paleontologic din bazinul râului Lopatnic" de-a lungul râului Lopatnic - 399,5 ha, 
rezervaţia silvică "Rosoşeni" - 147,5 ha, sectorul reprezentat cu vegetaţie de stepă "Caracuşeni" 
- 4,0 ha rezervaţia naturală de plante medicinale "Rosoşeni" - 363,0 ha, monumentele de 
arhitectură peisagistică "Parcul din satul Pavlovca" – satul Pavlovca - 18,3 ha şi "Aleea de tei 
dintre satele Pavlovca şi Larga" situată între satele Pavlovca şi Larga - 1,36 ha. 
Suprafața totală a ariilor naturale din raion alcătuiește 1295,4 ha, ceia ce constituie 1,6% din 
suprafața totală a raionului. 
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 Tabel 4.Ariile  naturale protejate de Stat din r.Briceni 

Nr. Deţinătorul 
Denumirea  

obiectului/ 

complexului 

Amplasamentul  

Suprafaţa(ha) 

În lege 
În 
natură 

1 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Arbore secular – 
păr pădureţ 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 70, subparcela 
C1 

- - 

2 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

3 arbori seculari 
– stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 70, subparcela 
C1 

- - 

3 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

2 arbori seculari 
– stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 19, subparcela 
C1 

- - 

4 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 58, subparcela 
E 

- - 

5 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 21, subparcela 
C 

- - 

6 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 58, subparcela 
G 

- - 

7 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Lipcani 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Lipcani, 
parcela 9, subparcela C 

- - 

8 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Lipcani 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Lipcani, 
parcela 47, subparcela 
F 

- - 

9 Primăria or. Lipcani Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Parcul de cultură şi 
odihnă Lipcani 

- - 

10 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni   primăria s. 
Trebisăuţi, raionul 
Briceni 

Complexul de 
soluri cenuşii şi 
cenuşii închise 
de pădure (în 
pădure) al zonei 
de silvostepă din 
Nordul Moldovei 

Ocolul Silvic Briceni, 
Trebisăuţi, parcela 90 -
C,E,F,G 
91- A,E,F,N 
primăria s. Trebisăuţi, 
raionul Briceni 

50 50 

11 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni   primăria s. 
Caracuşenii Vechi, s. 
Corjeuţi, raionul Briceni 

Complexul 
geologic şi 
paleontologic 
din bazinul rîului 
Lopatnic 

De-a lungul r. Lopatnic 
de la Sud-Est, s. 
Caracuşenii Vechi pînă 
la s. Corjeuţi, văgăunile 
1,2,3 se află pe teritoriul 
s. Caracuşenii Vechi 
(94,91,107 ha); iar 4 şi 5 
(58 şi 43 ha), în s. 
Corjeuţi, Ocolul Silvic 
Briceni (parcela 76, 77) 

452 452 

12 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Rezervaţia de 
plante 
medicinale 
Rosoşeni 

Se află în interiorul 
pădurii Rosoşeni la 3-5 
km mai la Vest de 
şoseaua Briceni, satul 
Rosoşeni, parcela 25, 

368 368 
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26, 27, 30, 31, 32, 35, 
36. 

13 Primăria Larga,  raionul 
Briceni 

Aleea de tei 
dintre satele 
Pavlovca şi 
Larga 

Şoseaua ce uneşte 
satele Larga şi 
Pavlovca 

3 3 

14 Primăria Criva, raionul 
Briceni 

Peştera carstică 
“Emil Racoviţă” 

Se află mai la Vest de 
satul Criva, la 900 m 
mai la Nord de şoseaua 
Briceni-Cernăuţi 

80 80 

15 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Rezervaţii 
Naturale Silvice 
Rosoşeni 

În interiorul pădurii 
Rosoşeni la 3-5 km mai 
la Vest de şoseaua 
Briceni, s. Rosoşeni, 
parcela 14 A, 18,19 

149 149 

16 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Rezervaţie cu 
vegetaţie silvică 
Caracuşenii-
Vechi 

Se află în sectorul 
pădurii Caracuşenii-
Vechi, parcela 75 M, 
subparcela 74 R 

4,2 4,2 

17 Spitalul de psihiatrie din 
oraşul Bălţi 

Parcul din s. 
Pavlovca 

Com. Larga, s. 
Pavlovca, raionul 
Briceni, la 22 km de 
centrul  raionului 
Briceni, 8 km de la calea 
ferată, 4,5 km de la 
comună 

18,3 18,3 

18 Primăria Pererita, raionul 
Briceni 

Meandru de la 
Pererita 

La Sud de s. Pererita 5 5 

19 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Lipcani, primăria s. 
Teţcani, raionul Briceni 

Rezervaţia 
peisagistică 
Teţcani 

La Nord de s. Teţcani, 
Ocolul Silvic Lipcani, 
parcela 48 şi 49 

164 164 

 TOTAL   1295,4 1295,4 

 
 
  
 
Parcul de la Pavlovca 
   Parcul de la Pavlovca (suprafaţa totală 18,3 h) a fost fondat în anii 1900-1908 pe moșia boierilor 
Crupenschi și este unul dintre cele mai de preț obiecte ale artei peisagistice din RM. În parc cresc 
circa 60 de specii de arbori si arbusti, dintre care majoritatea sunt exotici așa ca molidul din 
Arizona, teiul caucazian, plopul balzamifer, frasinul american s.a. Pe teritoriul parcvului se află un 
izvor cu praguri din roci de diferite culori ce se revarsa in Prut. 
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Peștera Emil Racoviță 
 
         În 1959 în urma unei explozii în cariera de gips din satul Criva a fost descoperită intrarea în 
una din cele mai mari peşteri din lume, „Emil Racoviţă”.  În 1977 sunt întreprinse primele 
cercetări ştiinţifice de către sectorul de geografie al Institutul Pedagogic din Tiraspol. În 1978-
1980 prin continuarea cercetărilor se cartografiază peste 60 de km de subteran. În 1991 este 
adoptată Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 664 „Cu privire la protecţia de către stat a peşterii 
carstice din preajma satului Criva, raionul Briceni”.La moment peștera are o lungime cartografiată 
de peste 90 km. 
         Peştera este de tip labirint, concentraţia СО2 în peşteră este sporită, în unele sectoare 
ajungînd pînă la 2-4%. Galeriile, în marea lor majoritate, au pereții acoperiți cu argile fine de 
diferite culori, în totală armonie cu nuanțele de alb, roz, roșu, negru sau albastru care acoperă 
pereții de gips. Contrast accentuat și de cele două fîntîni adînci care, împreună cu cele peste 20 
de lacuri subterane, formează un ansamblu inedit creat de natură. Despre mărimea sălilor 
subterane descoperite ne putem da seama după denumirea lor: „Sala de o sută de metri”, „Sala 
așteptărilor”, „Soborul”. Unele săli au primit denumirea în dependență de statuetele create de 
către natură, care aveau forme variate: „Sala Cîinelui”, „Sala Pinguinului”, „Cimitirul Dinozaurilor”. 
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        Apa lacurilor, după cum au arătat analizele hidro-chimice, are un conținut bogat de săruri 
minerale, care au un efect curativ asupra organismului uman. Sunt prezente și „fântâni” naturale 
cu adâncimea de 16–20 m. Fiecare sală și galerie subterană este căptușită cu argile fine de 
diverse nuanțe de culori, datorate mineralizării aleatorii: verde, albastru, roșu, negru, alb etc. 
Speologii amatori au plămădit din argilă, pe anumite trasee subterane, niște figurine, care 
folosesc drept indicatoare spre diferite săli și labirinturi. Remarcabile sunt stalactitele calcito-

argiloase care acoperă tavanele și pereții unor galerii, draperiile cu grosimea de 2–20 cm. 

Rezultatul multor ani de muncă a savanților a fost descoperirea și studiul coloniilor unice de 
microorganisme feruginoase.  

        Peștera este relativ tânără, formându-se la sfârșitul perioadei pleistocene. După 
caracteristicile morfologice și morfometrice au fost identificate 15 regiuni ale peșterii. După 
geneza sa, peștera Emil Racoviță se datorează eroziunii de dizolvare (coroziune), tipul rețelelor 

ei fiind determinat de regimul de curgere al apei în subteran, un rol secundar avându-l prăbușirile 
și sedimentarea speleală. O asemenea proveniență o au cele mai importante și variate peșteri 
din lume. Dimensiunile (dezvoltarea) rețelei speologice depășind 50 km fac ca peștera, în 
conformitate cu clasificația adoptată, să fie considerată foarte mare sau chiar gigantică. Peștera 
se află la adîncimea de la 5 până la 50 m, distanța între punctele extreme ale rețelei speologice 
depășește 1.250 m. 
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   În anul 2019  a fost  elaborat Studiu de fezabilitate(ADR Nord în colaborare cu Primaria Criva): 
Deschiderea peșterii „Emil Racoviță” (Zolușka) și dezvoltarea turismului în Moldova. Studiul a fost 
realizat sub coordonarea și din sursele  Agenției Cehe pentru Dezvoltare . 

Rezervația naturală silvică Rosoșeni  are o suprafață de 149 ha.Este o suprafață 
reprezentativă de pădure de stejar cu cireș din nordul Moldovei, valoroasă din punct de vedere 
floristic și peisagistic. Diversitatea floristică este asigurată de un total de 330 de specii de plante, 

dintre care 11 sunt rare. Dintre arbori, domină stejarul pedunculat, iar dintre arbuști socul. 

Acest masiv de pădure este unul dintre puținele locuri din Republica Moldova în care s-au păstrat 
comunități de stejar cu mesteacăn, dar acestea se află în declin. Într-o vâlcea din mijlocul 
rezervației a fost descoperită o diversitate floristică bogată, iar într-o văgăună umedă cresc 
răchitișuri cu ierburi mari. 

    Rezervația peisagistică Tețcani este o arie protejată, situată în cursul inferior al râului Vilia, 
la nord de satul Tețcani, raionul Briceni (ocolul silvic Lipcani, Tețcani, parcela 35). Are o suprafață 
de 164 ha. Obiectul este administrat de Gospodăria Silvică de Stat Edineț (114 ha) și de Primăria 
satului Tețcani (50 ha). Pe teritoriul sectorului landșaftic se află monumentul geologic „Secțiunea 
stratotipică tortonă”. Pantele văii sunt acoperite cu păduri de stejar pedunculat. Aici mai cresc și 
specii însoțitoare: arțar, plop și multe specii de arbuști. Ecosistemul silvic Tețcani cuprinde 
pădurea de luncă, dominată de stejarul obișnuit (Quercus robur), subdominant - frasinul înalt, cu 
o stare bună a arborilor și satisfăcătoare a tufarilor și ierburilor. 
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Complexul geologic și paleontologic din bazinul râului Lopatnic este o arie protejată situată 
de-a lungul râului Lopatnic, la sud-est de satul Caracușenii Vechi până la satul Corjeuți și defileul 
Caracușenii de Sud. Include defileele 1 și 2 (câte 94 ha) lângă satul Caracușenii Vechi; defileul 3 
(102 ha), ocolul silvic Briceni, Caracușenii Vechi; defileul 4 și 5 (58 ha și respectiv 43 ha); 
formațiunele tectonice de lângă satul Corjeuți. Are o suprafață totală de 452 ha. Obiectul este 
administrat de Gospodăria Silvică de Stat Edineț și primăriile satelor Caracușenii Vechi și Corjeuți. 
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Conacul  și parcul Rosetti-Roznovanu de la Lipcani este un monument de arhitectură de 
importanță națională din orașul Lipcani, raionul Briceni (Republica Moldova). Edificiul datează cu 
anii 1820. Anterior a fost secție de chirurgie a spitalului din orașul Lipcani. 

Construcția edificiului a demarat la începutul secolului al XIX-lea, în timpul vieții contesei 
Ecaterina Rosetti-Roznovan (1785–1870). Alături a fost înălțată Biserica „Sf. Ecaterina”, care nu 
s-a mai păstrat însă până în zilele noastre. Conacul este unul dintre primele realizate în stilul 
arhitectural clasicist, apărute în Basarabia anilor 1830. 

Familia Rosetti era celebră pentru bogăția sa. Una din proprietățile familiei boierești, care datează 
din 1832, adăpostește actualul sediu al Primăriei din Iași. 

După moartea contesei Rosetti-Roznovan, conacul a fost deținut de nepoata sa, Ecaterina K. von 
Ditman (1845–1923), în timpul acesteia fiind ridicate o anexă cu două etaje și turnul de apă 
(1884). 

Conacul fost reconstruit în anul 1870 și la mijlocul anilor '50 ai secolului al XX-lea, ultima dată 
pentru a fi transformat în spital. 
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Meandrul de la Pererîta este un monument al naturii de tip geologic sau paleontologic în raionul 
Briceni, Republica Moldova. Este amplasat la sud de satul Pererîta, pe malul stâng al râului Prut. 
Are o suprafață de 5 ha. Obiectul este administrat de Primăria satului Pererîta. 

Meandrul prezintă interes din punct de vedere paleontologic, datorită secvenței stratigrafice în 
ordine cronologică a depozitelor. Zona prezintă și importanță turistică datorită unicității peisajului. 
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Tabel 5.Dezvoltarea teritorială și resurse naturale.Analiza SWOT  

Puncte tari 

 prezenţa resurselor acvatice 

 îmbunătățirea infrastructurii rutiere și 
iluminatului public stradal  

 largirea suprafetelor plantate cu soiuri 
moderne de livezi  cu suportul investitilor 
private si bugetare de stat 

 cresterea suprafetelor plantate cu paduri 

 prezenta terenurilor sub constructii 

 prezenţa luncii r.Prut 
 bonitate sporită a solurilor 

 prezenta și exploatarea  resurselor 
considerabile  de gips si calcar 

 prezența resurselor naturale, inclusive 
rezerve  minerale utile şi resurse acvatice 
calitative și peizajistice 

 condiţii agro-climaterice favorabile 

 aşezare geografică favorabilă (nordul 
Republicii Moldova) 

 prezenţa Euroregiunii „Prutul de Sus” 
 prezenţa rezervaţiilor naturale  
 reţea de drumuri dezvoltată (drumuri 

naţionale, internaţionale) 
 prezenţa căii ferate  
 amplasarea avantajoasă în raport  cu UE, 

România şi Ucraina  

 prezența zonelor umede 
 

Puncte slabe 

 păşuni degradate 

 procent sub media națională  de terenuri 
cu plantaţii forestiere 

 terenuri insuficiente  amenajate pentru 
irigare 

 insuficiența utilităţilor şi serviciilor publice 

 suprafeţe mici destinate terenurile 
fondului silvic  aflate în proprietatea 
publică a UAT 

 lipsa Planului Local de Acţiuni de Mediu 

 implicare slabă a populaţiei în domeniul  
 insuficiența serviciilor de colectare și 

tratare a deşeurilor menajere 

 folosirea practicilor neprietenoase 
mediului în agricultură 

  mijloace bugetare insuficiente  pentru 
realizarea măsurilor de amenajare 

 grad înalt de poluare a apelor 
 lipsa Planurilor  Urbanistice Generale 

 lipsa planurilor de amenajare a teritoriilor 

 cota mica a  fondului de rezervă a 
terenurilor pentru dezvoltarea socială a 
localităţilor din raion 

 deteriorarea infrastructurii de bază. 
 existenţa unor zone predispuse la 

dezastre naturale (inundaţii). 
 Insuficiența  proiectelor intercomunitare.  

 nivel de amenajare teritorială  redus.  

 utilizare neraţională a resurselor . 

 disparităţi privind dezvoltarea  teritoriului. 

Oportunităţi 

 utilizarea terenurilor  în circuitul agricol 
 acces la resurse acvatice stabile(r.Prut) 

 acces la granturi şi fonduri externe 

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord 

 utilizarea raţională a resurselor locale  

 utilizarea raţională a  resurselor forestiere 

 participare la proiecte transfrontaliere 

 realizare de proiecte intercomunale 

 crearea și dezvoltarea  a 4 poli de creștere 
teritoriali(Briceni,Lipcani,Corjeuți, 
Larga) 

Riscuri 

 agricultură supusă riscurilor  şi 
cataclismelor naturale 

 crize sanitare pandemice globale 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

 instabilitate politică 

 depopulare masivă 

 abandonarea activităţilor agricole 

 cataclisme naturale(inundații, 
inghețuri,etc.) 
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2.3.Protecția mediului înconjurător. 
 
Protectia aerului. 
     Aerul reprezintă o altă componentă de bază a mediului, care necesită de a fi monitorizată şi 
gestionată corect şi continu. Calitatea aerului atmosferic în raionul Briceni este influenţată de 
emisiile provenite din trei tipuri de surse poluante: sursele fixe care includ - cazangeriile, 
întreprinderile industriale în stare de funcţionare, sursele mobile care includ - transportul şi tehnica 
agricolă,  transferul transfrontalier de noxe. Principalele surse ce afectează calitatea aerului 
reprezintă sursele fixe, adică întreprinderile care sunt în număr de 61 unităţi, avînd un impact 
redus de toxicitate, întreprinderi cu gradul de toxicitate periculoasă şi moderată pe teritoriul 
raionului Briceni nu sînt prezente. 
 
Tabel 6.Emisiile de substante poluante in aerul atmosferic de la sursele stationare ale 
agentilor economici ,r.Briceni, tone  

 2017 2018 2019 

Emisiile de substante poluante in 
aerul atmosferic de la sursele 
stationare ale AE, inclusiv: 

110 120 125 

Solide 46 33 33 

Gazoase si lichide 64 87 92 

Dioxid de sulf 1 7 7 

Oxid de carbon 19 23 28 

Oxid de azot 7 9 9 

 
                      Volumul de emisii în anul 2019 de la sursele staţionare  a constituit – 125 tone, în 
comparaţie cu anul 2017 s-a majorat cu 15 tone(12%). Volumul cel mai mare de poluanţi evacuat 
în aerul atmosferic – 17 tone sînt emişi în urma activităţii de extragere a zăcămintelor minerale 
de S.A.,,Calcar” amplasată în s. Beleavinţi, r-nul Briceni. Cu regret, foarte puţine întreprinderi 
dispun de instalaţii de purificare. Se pune problema de a fi instalate dispozitive de purificare a 
emisiilor, modernizarea utilajului, implementarea, tehnologiilor performante cu emisii de poluanţi 
reduse. 
           Conform rapoartelor statistice, cantitatea totală a poluanţilor emişi de la sursele staţionare 
pe parcursul anului 2019 a constituit 125tone, inclusiv: poluanţi solizi – 33 tone; dioxid de sulf – 7 
tone; oxizi de azot – 9 tone; oxid de carbon – 28 tone. 
           Sectorul termoenergetic este format din 119 cazangerii, 52 cazangerii activează pe bază 
de carbune, 67 activează pe bază de gaz. În anul 2019 volumul total de emisii nocive în urma 
funcţionării cazangeriilor constituie 70,223 tone în comporaţie  cu anul 2015, volumul emisiilor s-
a micşorat. O notă pozitivă la ceea ce ţine de diminuarea volumului de emisiile de poluanţi de la 
cazangeriile este trecerea de la folosirea cărbunelui la gaze naturale şi modernizarea cazanelor 
de ardere.                                                                                                             
        O altă sursă de poluare a aerului atmosferic sînt staţiile de alimentare cu carburanţi. În 
raionul Briceni sînt amplasate 20 staţii de alimentare cu produse petroliere, dintre care 5 staţii sînt 
mixte (petrol, motorină, gaz), 8 staţii (benzin, motorină), 7staţii de alimentare cu gaz.  
. 
         De asemenea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor îl au 
deşeurile acumulate, determinate de emisiile substanţelor poluante formate în urma 
descompunerii lor în atmosferă, ape şi sol.  
          Resursele naturale reprezintă o componentă esenţială a patrimoniului naţional. Un 
potenţial regenerabil de valoare reprezintă resursele funciare, suprafaţa cărora constituie 
81444,23 ha. Agrosistemele ocupă, la momentul actual 49938,06 ha, plantaţii multianuale 
5000,38 ha, fîneţe 277,57 şi păşuni 7101,2 ha, pîrloagă 237,84 ha. După tipurile de proprietate 
fondul este divizat în următoarele categorii: terenuri cu destinaţie agricolă - 47536,56 ha, 
terenurile satelor, oraşelor - 9534,75 ha, terenurile destinate industriei şi transportului  - 1621,4 
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ha, terenurile destinate naturii  - 54,35 ha, terenurile fondului silvic - 9593,24 ha, terenurile fondului 
apelor - 2906,33 ha, terenul fondului de rezervă  - 10197,59 ha. 
 
     Relieful accidentat, caracterul torenţial al precipitaţiilor în perioada caldă a anului, gradul 
scăzut de împădurite sunt factori care favoreziază procesele de eroziune a solului. Însă elementul 
cheie în extinderea acestui fenomen sunt activităţile umane prin organizarea, prelucrarea 
iraţională şi gestionarea defectuoasă a terenurilor agricole. Eroziunea afectează, în primul rînd, 
stratul arabil. Solurile erodate în raionul Briceni ocupă circa 9917,23 ha, inclusiv slab erodate  - 
7510,04 ha şi mediu erodate – 2407,19 ha; suprafaţa rîpilor constituie 59,89 ha şi terenurile cu 
alunecări cu suprafaţa de 546,08 ha. 
         
            Pădurea constituie una din principalele bogăţii naturale regenerabile şi o importanţă 
stategică deosebită, fiind o parte componentă a patrimonului natural naţional. Suprafaţa acoperită 
cu păduri în raza teritorial administrativă Briceni constituie 8653,27 ha, cea mai mare suprafaţă 
de împădurire 7790,4 ha aparţine Gospodăriei Silvice de Stat Edineţ, care monitorizează 
schimbările ce apar în acest domeniu. Restul suprafeţii  împădurite în mărime 853,57 ha deţin 
primăriile raionului Briceni. 
      O atenţie deosebită se acordă măsurilor efectuate în cadrul lunarului de înverzire a plaiului 
,,Un arbore pentru dăinuirea noastră” ce are loc în perioada de toamnă, dar activităţile de plantare 
a arborilor continua şi în perioada de primăvară 
         
Protecţia resurselor funciare. 
        Resursele naturale reprezintă o componentă esenţială a patrimoniului naţional. Un potenţial 
regenerabil de valoare reprezintă resursele funciare, suprafaţa cărora constituie 81444,23 ha. 
Agrosistemele ocupă la momentul actual 49938,06 ha, plantaţii multianuale 5000,38 ha, fîneţe 
277,57 şi păşuni 7101,2 ha, pîrloagă 237,84 ha. După tipurile de proprietate fondul este divizat în 
următoarele categorii: terenuri cu destinaţie agricolă – 47536,56 ha, terenurile satelor, oraşelor – 
9534,75 ha, terenuri destinate industriei şi transportului – 1624,4 ha, terenurile destinate naturii- 
54,35 ha, terenurile fondului silvic – 9593,24 ha, terenurile fondului apelor – 2906,33 ha, terenurile 
fondului de rezervă – 10197,59 ha. 
. 
          În urma reformelor din sectorul agrar la începutul anilor 90, s-a schimbat esenţial 
repartizarea fondului funciar între deţinătorii de teren, după tipurile de proprietate, fondul funciar 
este distribuit în proprietatea statului – 10631,2 ha, proprietatea UTA – 15824,03 ha, proprietate 
privată – 54988,92 ha. 
          Relieful accidentat, caracterul scăzut al precipitaţiilor în perioada caldă a anului, gradul 
scăzut de împădurire sînr factorii care favorizează procesele de eroziune a solului. Însă elementul 
cheie în extinderea acestui fenomen sunt activităţile umane prin organizarea, prelucrarea 
iraţională şi gestionarea defectuoasă a terenurilor agricole. Eroziunea afectează, în primul rînd 
stratul arabil. Solurile erodate în raionul Briceni ocupă circa 9917,23 ha, inclusiv slab erodate – 
7510,04 ha şi mediu erodate – 2407,19 ha.  
           O daună colosală cauzată resurselor funciare sunt alunecările de teren. Suprafaţa lor, 
conform cadastrului funciar la 01.01.2020, constituie – 546,08 ha. O influienţă negativă o au şi 
procesele de dehumificare a solului. Conţinutul de humus în majoritatea solurilor de pe terenurile 
agricole rămîne a fi de 1,8-2%, iar în unele varietăţi de soluri şi mai puţin de 1,8%. Ameliorarea 
acestor soluri poate fi efectuată prin utilizarea îngrăşămintelor chimice şi organice. În anul 2012 
cantitatea de îngrăşăminte  întroduse în sol  pe o suprafaţă de 19150 ha a constituit – 12230 
chintale, iar sub culturile agricole pe o suprafaţă 5192 au fost introduse – 11730 chintale. În anul 
2012 numărul   agenţi economici care  au utilizat  îngrăşăminte pentru îmbunătăţire calităţii solului 
a constituit 58.  
           Degradarea solurilor are loc şi în rezultatul arderii miriştii şi alte resturi vegetale uscate. 
În anul 2020 suprafaţa terenurilor asanate constituie – 10588,94 ha, iar suprafaţa terenurilor 
irigate constituie – 3503 ha, activînd 3 sisteme de irigare: în s. Teţcani, s. Colicăuţi, s. Corjeuţi. 
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 Păşunatul excesiv este un fenomen specific pentru locatarii din raion, ca şi pentru toată ţara, cu 
influienţe negative asupra calităţii mediului Totodată , majoritatea păşunelor au o productivitate 
scăzută, pentru păşuni fiind, de regulă, alocate terenurile degradate sau nepotrivite pentru culturi 
agricole (erodate, situate în pantă, supraumede, sărăturate). Nu se întreprind măsuri de 
ameliorare a păşunelor.  
 

Tabel 7.Suprafaţa terenurilor deteriorate şi erodate în raionul Briceni, ha (starea 
01.01.2020).        

№ 

Primăria 

Suprafaţa terenurilor agricole erodate, 
ha 

Suprafaţa 
râpelor, ha 

Suprafaţa 
alunecărilor 
de teren, ha slab mediu puternic 

1 or. Briceni 0,61   0,95 7 

2 or.Lipcani 0,43   15 42,47 

3 s.Balasinești 215 70,9  1,93 21,85 

4 com.Bălcăuți 161 53,3  1,26 16,47 

5 s.Berlinți 259 85,5  0,96 2,19 

6 com. Bogdănești 208 68,8  1.17 - 

7 s. Bulboaca 136 45,04  0,49 25,78 

8 s.Caracușenii Vechi 318 103,1  2,02 33,51 

9 com.Colicăuți 359 116,47  0,14 44,34 

10 s.Corjeuți 503 165,78  4,09 64,67 

11 s.Coteala 251 82  0,08 21.05 

12 s.Cotiujeni 382 125,98  4,34 2,04 

13 s.Criva 217 71,73  0,19 - 

14 s.Drepcăuți 515 169,73  2,95 30,7 

15 s.Beleavinți 279 92,11  0,28 1,62 

16 s.Grimăncăuți 482 159,08  0,21 7,03 

17 s.Halahora de Sus 238 78,68  0,86 12,8 

18 s.Hlina 161 52,77  0,64 13,95 

19 com. Larga 598 197,26  1,99 9,00 

20 com.Mărcăuți 339 111,99  1.78 21,6 

21 com. Mihaileni 157 51,86  2,97 55,8 

22 s.Pererita 239 78,98  2,45  

23 s.Slobozia- Șiteuți 82 27,27  1,56 2,05 

24 s.Tabani 229 75,53  0,08  

25 s.Tețcani 289 95,26  2,87 62,52 

26 s.Trebisăuți 200 66,26  0,43 32,79 

27 com.Medveja 453 82,94  1.1 9.6 

28 s.Șireuți 239 78,78  7,1 5,25 

 Total 7510,04 2407,19  59,89 546,08 
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În scopul redresării situaţiei ecologice considerăm oportune următoarele realizări: 
   - Excluderea din fondul arabil solurile puternic şi moderat erodate, care ar putea fi înţelenite 
şi transferate într-un fond special „de vindecare”; 
   - Implementarea procedeelor de minimizare a prelucrării fizico-mecanice a solului, de 
păstrare a resturilor vegetale cu scopul îmbogăţirii solurilor cu humus, reţinerii umidităţii şi 
diminuării eroziunii, folosirii cît mai completă a îngrăşămintelor organice.                                                                 
   - Împădurirea solurilor afectate de ravene şi de alunecări; 
   - Organizarea teritorială şi reglementarea exploatării păşunelor; 
   - Implimentarea măsurilor de protecţie a păşunelor. 
 
 
Deşeurile. 
Dezvoltarea urbană şi industrială a localităţilor, precum şi cerşterea generală a nivelului de trai al 
populaţiei, antrenează producerea unor cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri. Prin varietatea 
substanţelor organice şi anorganice conţinute, acestea fac ca procesul degradării aerobe şi 
anaerobe să fie dificil de condus, provocînd în cazul evacuării şi depozitării necontrolate, atît 
poluarea solului cît şi aerului şi apei. Sînt afectate de asemenea ecosistemele din vecinătatea 
acestor depozite, creîndu-se mari dezechilibre în cadrul lanţurilor trofice. 
Formarea deşeurilor este în mare măsură rezultatul folosirii ineficiente a materiei prime şi energiei 
în procesele de producţie, ce duce la pierderi economice, după care sunt necesare cheltuieli 
suplimentare pentru colectarea, prelucrarea şi lichidarea deşeurilor. Problema administrării 
deşeurilor în R.Moldova s-a conturat ca domeniu odată cu apariţia spectrului larg al mărfurilor de 
consum curent, inclusiv a ambalajului. 
Rolul principal în administrarea deşeurilor la nivel local revine revine autorităţilor administraţiei 
publice locale, iar rezultatele depind în mare măsură de capacitatea acestora de a organiza lucrul 
şi de modalitatea de implicare a agenţilor economici şi a societăţii civile în acumularea resurselor 
financiare. În localităţile raionului Briceni sînt formate următoarele întreprinderi municipale care 
se ocupă de gestionarea deşeurilor menagere: ÎM”Prestservicii-Nord” com. Larga; ÎM”Cricom-
Servicii” s. Criva; ÎM”Teţcani-Servicii” s. Teţcani; Gospodăria Comunală Brceni; ÎM”Comprod-
Lipcani. La compartimentul dat au fost efectuate acţiuni de inspectare, în urma cărora s-a depistat 
122 gunoişti stihiinice, care ocupau o suprafaţă de 13,6 ha. 
 
 
Tabel 8.Deșeuri municipale colectate de la populație, instituții și agenți economici în 
r.Briceni 

Nr. Indicator 2017 2018 2019 

1. Numarul vehiculelor utilizate la 
lucrari de salubrizare, unitati 

14 15 69 

2. Deseuri municipale colectate de 
la populatie, institutii si agenti 
economici, mii metri cubi 

20,9 19,6 32,2 

3. Deseuri municipale colectate de 
la populatie, mii metri cubi 

8,3 6,5 14,9 

4. Deseuri municipale colectate de 
la populatie in medie pe un 
locuitor (total populatie), metri 
cubi 

0,12 0,09 0,2 

 
Deşeurile acumulate au un impact negativ mare asupra mediului înconjurător şi sănătăţii 
oamenilor, determinat de emisiile substanţelor poluante din componenţa lor în atmosferă, apă şi 
sol. Volumul deşeurilor formate pe teritoriul raionului în anul 2019 a constituit 32,2 mii m3  , dintre 
care deşeurili menagere  în cantitate de 14,9 mii m3 au fost depozitate   în 28 rampe care au o 
suprafaţă de 39,5 ha, dintre care doar 2 rampe sînt autorizate, 26 rampe de depozitare a 
deşeurilor nu corespund cerinţelor ecologice şi nu sînt autorizate. Aceste rampe de depozitare 


