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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 
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sînt supraîncărcate şi nu sunt păzite. Din această cauză, o parte din deşeuri se depozitează în 
afara perimetrilor admişi, iar gunoiştile au tendinţa să se extindă. Majoritatea poligoanelor de 
deşeuri sunt amplasate în zonele de protecţie a bazinelor acvatice, care în urma ploilor abundente 
duc la poluarea bazinelor acvatice. În multe localităţi nu există gunoişti amenajate, se 
inplimentează lent proiectele tip pentru construirea rampelorde deşeuri. În scopul deliminării 
impactului negativ asupra componenţilor de mediu în general şi poluării solului, apelor freatice 
etc.  
 
Flora şi fauna. 
Pădurea constituie una din principalele bogăţii naturale regenerabile şi o importanţă strategică 
deosebită, fiind o parte componentă a patrimoniului natural naţional. Pe lîngă beneficiul adus 
economiei naţionale în urma valorificării produselor lemnoase şi nelemnoase, pădurile constituie 
un factor de primă importanţă în echilibrul ecologic. Pădurile contribuie la stabilizarea continuă a 
pînzei freatice, menţinerea resurselor acvatice, echilibrul dioxidului de carbon, azotului, fosforului, 
la emisia oxigenului etc. şi menţnerea unui climat sănătos pentru om, lumen animală şi lumea 
vegetală. Pădurile din R.Moldova conform art.14 al Codului Silvic sînt încadrate în grupa I 
funcţională, avînd funcţii de protecţie a mediului înconjurător şi se împart în următoarele categorii 
funcţionale – protecţia contra factorilor climatici, protecţia apelor, protecţia terenurilor şi solului, 
păduri de conservare a genofondului, pădure de recreare. 
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. Conform strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, în fiecare 
an se extinde şi se regenerează suprafele împădurite. În fondul forestier raional  au fost plantate 
5,9 ha, ajutorarea regenerarii naturale s-a efectuat pe o suprafaţă de 22,7 ha. În anul 2012 s-au 
plantat 1,28 ha pe ternurile degradate, afectate de alunecări de teren. 
În scuarele, parcurile, teritoriile aciacente şcolilor, grădiniţelor şi altor instituţii s-au sădit 6395 de 
arbori, de-a lungul traseelor naţionale, internaţionale au fost plantaţi 100 de arbori de specie 
nucar. 
În ceea ce priveşte fauna e în dependenţă de amplasarea biotopului şi e foarte variată. Ea este 
reprezentată de mamifere, păsări, reptile, amfibii şi nevertebrate. Factorii antropici şi climaterici 
au acţionat nefavorabil asupra faunei autohtone. Multe  specii faunistice au devenit rare, relativ 
unele sînt pe cale de dispariţie şi necesită măsuri speciale de protecţie. Pădurile sînt populate de 
mistreţi - 51, iepuri – 3150, vulpi – 632, căprioare – 215, diferite specii de păsări: porumbei -2400, 
potîrnichi – 800. 
Toate aceste animale constituie o bogăţie cinetică. Resursele de vînat cuprind 8 specii de 
mamifere şi circa 35 specii de păsări. Ultimile, mai ales, speciile acvatice şi de baltă, sunt păsări 
călătoare, vînate în special în timpul pasajului de toamnă. Printre speciile de animale de vînătoare 
un  loc deosebit îl ocupă mamiferele paracopitate: căpriorul (Capreolus capreolus) şi mistreţul 
(Suis scrofa). 
Vînatul cu pene, în special de păsări acvatice (lebede, gîşte, raţe), se găseşte într-o stare dificilă, 
în primul rînd din cauza degradării habitatelor de cuibărit şi hrană, o stare mai bună e în lacul de 
la Caracuşenii Vechi. Dintre speciile de păsări terestre mai vulnerabile sunt fazanul şi potîrnichea. 
Componenţa specifică a ihtiofaunei este reprezentată de carp, plătică, biban şi şalău. În anul 2012 
în raionul Briceni au fost dobîndite următoarele specii de animale şi păsări: mistreţi-13, vulpi-269, 
iepure de cîmp-160, lişiţe şi raţe-296 porumbei-313.  
Pe teritoriul raionului Briceni este înregistrată o gospodărie cinetică din fondul Silvic, suprafaţa 
constituind 1370 ha şi este gestionată de către Societatea Vînătorilor şi pescarilor din R.Moldova. 
Varietatea categoriilor de arii naturale protejate de Stat: geologice şi paleontologice, botanice, 
rezervaţia peisagistică, monumente de arhitectură peisagistică, rezervaţii de resurse cu vegetaţie 
silvică , rezervaţii de plante medicinale denotă bogăţiua acestei zone, în total raionul Briceni 
include 21 de arii naturale protejate de stat cu o suprafaţă de 1295,4 ha. 
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Tabel 9. Calitatea factorilor de mediu. Analiza SWOT  

Puncte tari 

 aşezare geografică reuşită 

 capacităţi satisfăcătoare ale factorilor 

interesaţi  în domeniul atragerii fondurilor. 
 prezenţa instituţiilor publice locale cu 

capacităţi. 
 condiţii climaterice favorabile dezvoltării 

florei, faunei şi culturilor agricole. 
 cotă satisfăcătoare  de terenuri împădurite 

 bonitate bună a solului 
 prezenţa zonelor umede  
 prezența luncii r.Prut 
 potențial satisfăcător al resurselor 

regenerabile(energia solară,biomasă,etc.) 
 prezența resurselor naturale,peizajistice și 

a ariilor protejate de stat 

 sporirea gradului de colectare a deșeurilor 
cu 60% în perioada 2017-2019 

Puncte slabe 

 stare demografică critică. 
 infrastructură slab dezvoltată. 
 implicare slabă a populaţiei în domeniul 

protecţiei mediului. 
 lipsa serviciilor de tratare  selectivă a 

deşeurilor menajere. 
 folosirea practicilor neprietenoase 

mediului în agricultură. 
 lipsa unui Plan Local de Acţiuni de Mediu. 
 lipsa mijloacelor bugetare pentru 

realizarea măsurilor de mediu. 
 grad înalt de poluare a apelor  
 majoritatea localităţilor nu au sisteme de 

canalizare 

 domeniu turistic slab dezvoltat 

 poluare pronunțată  a aerului 
atmosferic(auto) 

 grad sporit al ravenelor și alunecărilor de 
teren 

 prezența factorilor nocivi cu influenţă 
permanentă de degradare a mediului. 

 presiune antropogenă nocivă constantă 
asupra spaţiilor verzi. 

Oportunităţi 

 accesare de fonduri extrabugetare în 
domeniul protecţiei mediului. 

 finanţare acţiuni de mediu prin programe 

Regiunii de Dezvoltare Nord  şi 
programelor de cooperare transfrontalieră. 

 participare la proiecte naţionale  şi 
internaţionale de protecţie a râurilor  

 dezvoltarea turismului rural şi ecologic la 
nivel local. 

 participare la proiecte de agricultură 
ecologică. 

 utilizarea resurselor regenerabile 

 utilizarea măsurilor de EE și ER 

 crearea unui parc natural național Criva-

Lunca Prutului-Pădurea Domnească 

Riscuri 

 durabilitate insuficientă a măsurilor de 
protecţie a mediului. 

 trend demografic negativ. 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale. 

 probabilitate ridicată de cataclisme 
naturale. 

 relief accidentat. 

 criza sanitară 

 creşterea şi instabilitatea preţurilor la 
resurse energetice.  
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Propuneri: 
 

-   implementarea tehnologiilor de producere ecologice şi diminuarea cantităţii evacuărilor 
substanţelor poluante;  

-   utilizarea măsurilor de EE și ER în domeniile relevante 
-   optimizarea reţelei de drumuri şi străzi;  
- optimizarea sistemului de aimentare cu energie termică a localităţilor;  
- elaborarea proiectelor zonelor de protecţie sanitară a apelor pentru toate rîurile;  
- modernizarea reţelelor şi instalaţiilor  de alimentare cu apă existente în raion şi a staţiei 

de preparare a apei;  
- construcţia instalaţiilor de epurare a apelor uzate noi şi reconstrucţia staţiilor de epurare 

a canalizării existente cu implementarea tehnologiilor eficiente pentru epurarea tuturor 
tipurilor de ape uzate;  

- crearea reţelei ecologice a raionului în baza teritoriilor naturale protejate;  
- construcţia staţiei de sortare şi utilizare a DMS şi de producere,  
- informarea și conștientizarea populației și a factorilor interesați în doimenilu protecției 

mediului înconjurător 
- crearea unui parc natural național Criva-Lunca Prutului-Pădurea Domnească 
- informarea și conștientizarea populației  
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3.Conectivitate, accesibilitate şi infrastructură 
 
3.1.Infrastructura drumurilor 
 

Legăturile dintre oraşele și satele raionului  sînt asigurate de o reţea densă de drumuri 

naţionale,raionale și locale. Traseele internaţionale şi naţionale sînt în stare satisfăcătoare, cu unele 

porţiuni deteriorate. Reţeaua de transport existentă asigură o cooperare şi legături de transport 

suficiente. 

Traficul de pasageri şi mărfuri pe teritoriul raionului este asigurat de transportul auto şi feroviar. 

Reţeaua de drumuri este prezentată prin drumuri de importanţă internaţională, naţională şi locală - 

lungimea totală 321 km. La drumurile de importanţă internaţională se referă segmentul de drum M14 

(Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa) - lungimea 56 km, la cele naţionale R55 (Briceni - 

Rosoşeni), R11 (Ocniţa-Briceni) - lungimea 16 km. Drumurile nominalizate se află în stare tehnică 

satisfăcătoare.   

Drumurile locale cu lungimea 248 km suplimentează reţeaua de drumuri naţionale, prin 

intermediul cărora se stabilesc legături între localităţile raionului, 80 % din aceste drumuri necesită 

lucrări de reconstrucţie. Densitatea drumurilor constituie 39 km/100 km2. Raionul Briceni are cea 

mai mare densitate a drumurilor din cadrul RDN. media acestui indicator este mai mare decît media  

RDN(33,6 km/100 km2 ) și cea naţională. 

Pe teritoriul raionului, prin staţia Lipcani trece segmentul de cale ferată cu ieşire spre Ucraina. 

Lungimea reţelei feroviare  - 33 km.  

Transportul naval. Pe teritoriul raionului este o singură arteră navigabilă - r. Prut care este rîu 

transfrontalier la hotarul cu România. Actualmente, acesta reprezintă o rută de apă neregulată cu 

scurgere liberă, care poate fi utilizat pe viitor  pentru transportarea pasagerilor şi a mărfurilor.   

Puncte de trecere şi control. Pe teritoriul raionului activează 6 puncte de trecere şi control 

internaţionale la hotarul cu România şi Ucraina  

Tabel 10. Puncte de trecere şi control. 
 

Nr. Denumirea Statutul Tipul 
Stat de 
frontieră 

1 Lipcani-Rădăuţi Prut Internaţional Auto România 

2 Criva-Mămăliga Internaţional Auto / Feroviar Ucraina 

3 Larga - Kelimenţi Internaţional Auto / Feroviar Ucraina 

4 Briceni - Rosoşeni Internaţional Auto Ucraina 

5 Grimăncăuţi-Văscăuţi Internaţional Auto Ucraina 

6 Lipcani - Podvorievca Local Auto Ucraina 
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Conform Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022 aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului la 04 septembrie 2013, se propune reabilitarea drumului M14 Brest-Briceni –Chişinău-

Tiraspol-Odesa (Criva –Edineţ, km 591 – km 655) R11 Ocniţa – Briceni. 

Dezvoltarea comunicaţiilor de transport prevede îmbunătăţirea şi reconstrucţia continue a 

drumurilor auto şi căilor feroviare pentru asigurarea legăturilor fiabile şi evitarea  pierderilor 

nejustificate de timp pentru transport şi pietoni.  

Conform proiectului se propune modificarea clasificării drumurilor locale L36, L35, L19 cu 

trecerea lor în categoria drumurilor naţionale de importanţă republicană. Ca urmare drumul L36 

trasat de-a lungul frontierei cu România asigură legături fiabile pentru raionul Briceni, Edineţ şi 

alte raioane ale republicii. Drumurile transfrontaliere L35, L19 asigură legături cu Ucraina. 

 
 
Propuneri: 
-reabilitarea drumului  R11 Ocniţa – Briceni 
-reabilitarea drumurilor raionale Lipcani-Pererita-Corjeuți- Briceni 
-reabilitarea drumurilor raionale Hlina-Larga-Briceni 
-elaborarea unui master plan raional în domeniu drumurilor locale 
-aplicarea la proiectele din fondurile naționale în domeniu 
-consolidarea capacităților instituționale în domeniu 
 

 
 
 



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

41 

 

 3.2.Alimentarea cu apă şi canalizare 
Alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă în raion este efectuată preponderent din captările de 
apă subterană și din fîntîni. La începutul anului 2019, ponderea localităţilor, care dispun de reţele 
de alimentare cu apă potabilă, a fost de 44%, crescînd nesemnificativ faţă de anul 2018. 70% din 
apa consumată este extrasă din fîntînile arteziene. În acelaşi timp, 80% din resursele de apă nu 
corespund standardelor de calitate a apei potabile. Acest fapt se datorează reţelei învechite de 
apeduct şi standardelor şi condiţiilor tehnice învechite de tratare a apei. Majoritatea populaţiei din 
localităţile rurale se alimentează cu apă din  fîntîni de mină şi  izvoare. După seceta din ultimii 
ani, nivelul apelor din fîntînile de mină au scăzut cu circa 2 m. 
Conform datelor statistice, densitatea reţelelor de apeduct în anul 2019 a constituit 39,3 
km/100km2.  
       Pe teritoriul raionului Briceni sunt 103 fîntîni arteziene, dintre care 42 funcţionează, iar 61 
sunt conservate. Cu regret, nu toate fîntînile arteziene dispun de paşaport tehnic, nu se cunoaşte 
anul forării sondelor. Autorizări de folosinţă separată a apei au fost emise la 10 beneficiari care 
gestionează fîntîni arteziene. Se ţine evidenţa volumului de apă captată. Starea sondelor 
arteziene care funcţionează este satisfăcătoare, se respectă zonele de protecţie sanitară, în 
preajma lor nu s-au depistat surse de poluare. 
       În anul 2019 a fost captată apă în volum de 4,6mln. m³ din sursele subterane, dintre care 1,6  
mln. m³ a fost utilizată . 
      În or. Briceni, în care locuesc peste 8 mii persoane, cu regret, de 10 ani nu funcţionează staţia 
de epurare a apelor uzate, apele se acumulează în bazinele tehnice care sunt amplasate pe 
teritoriul fostei staţii de epurare a S.A. „Nord-Zahăr”, fapt care influienţează negativ asupra 
componenţilor de mediu. Din acest motiv conducerea primăriei or. Briceni cu susţinerea 
donatorilor externi a proiectat şi construiește  o staţie de purificare modernă, care va di dată în 
exploatare în a.2022, fapt care ar stimula curăţirea apelor reziduale. 
Din 39 localităţi ale raionului sunt conectate la reţeaua de apeduct centralizat - 2 localităţi. 
Lungimea totală a conductelor şi reţelei de apeduct constituie aproximativ 135 km.  
Pentru alimentarea cu apă a oraşului Briceni se efectuează captarea apei din 6 sonde, 
capacitatea sondelor 1,6 mii m3/zi (construită în 1965). Din capacitatea totală a prizei este 
utilizată doar 30%.  
Pentru alimentarea cu apă a fabricii de zahăr din or. Briceni în apropierea s. Pererîta a fost 
construită priza de apă cu capacitatea 8 mii m3/zi. Apa era pompată la staţia de epurare 
amplasată pe teritoriul fabricii de zahăr cu ajutorul staţiilor de pompare de nivelul I, II şi III prin 
conducta cu diametru 620-530 mm, lungimea 45 km. După închiderea fabricii de zahăr sistemul 
de alimentare cu apă a degradat.  
Captarea apei pentru or. Lipcani se efectuează din 6 sonde cu capacitatea 1,5 mii m3/zi, 
actualmente funcţionează doar 3 sonde. Lungimea reţelei de apeduct constituie 29 km, 
capacitatea rezervorului 1000 m3. Sistemul de apeduct a fost construit în perioada anilor 1965-
1968. Gradul uzurii constituie aproximativ 90 %.  
Zăcămintele de ape subterane potabile sunt localizate în apropierea or. Lipcani şi s. Caracuşenii 
Noi. Rezervele estimate ale apelor subterane, calitatea cărora nu corespunde normelor sanitare, 
sunt insuficiente pentru alimentarea tuturor localităţilor din cadrul raionului cu apă. În celelalte 
localităţi a raionului apele subterane pot fi utilizate numai în scopuri tehnice. 
Sursa de alimentare cu apă a raionului pentru perioada de calcul (până în a. 2030) şi I etapă 
(2020) se propune r. Prut, pentru aceasta este necesară reabilitarea conductei r. Prut - or. Briceni, 
construcţia staţiilor de epurare pentru prizele de apă. Staţii de pompare de nivelul I, II şi III, 
pozarea şi reconstrucţia conductelor noi. Rezervele de ape subterane se propun pentru utilizarea 
în calitate de surse de alimentare de rezervă.  
Pentru I etapă - de la priza de apă din r. Prut se propune alimentarea cu apă a localităţilor: or. 
Briceni, or. Lipcani, s. Pererîta, Grimăncăuţi, Corjeuţi, Tabani, Beleavinţi, Colicăuţi, Berlinţi, Hlina, 
Marcăuţi, Drepcăuţi, Coteala, Larga, Criva, Medveja, Caracuşenii Vechi, Trebisăuţi, Cotiujeni, 
Tețcani, Bălăsineşti.  
      Capacitatea totală a sistemului de apeduct - 17750 m3/zi, inclusiv pentru necesităţi menajer-
potabile - 11980 m3/zi. Lungimea totală a conductei 120 km, inclusiv pentru I etapă - 100 km. 
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Tabelul 11. Asigurarea cu apa potabilă și canalizare a r.Briceni Tn profil teritorial, 2020 

Nr. Localitatea Nr. total de 
gospodarii 

Nr. de 
gospodarii 
conectate la 
apa 

Rata de 
asigurare,% Nr.de 

gospodarii 
conectate la 
canalizare 

Rata de 
asigurare, 
% 

Nr. de 
fântâni 

1. o.Briceni 4444 2855 63,5 2935 66,0 389 

2. o.Lipcani 2622 789 34,3 745 28,4 458 

3. Criva 770 770 100 - - 20 

4. Drepcauti 950 60 6,3 - - 396 

5. §ireu{i 993 - - - - 422 

6. Pererita 862 - - - - 688 

7. Tetcani 1033 360 34,8 122 11,8 776 

8. Corjeuti 2292 13 0,6 13 0,6 783 

9. Caracușenii Vechi 1713 - - - 
 

551 

10. Tabani 1304 95 7,3 - - 597 

11. Balasinești 969 2 0,1 2 0,1 581 

12. Beleavinti 1010 - - - - 1024 

13. Berlinti 1129 22 1,9 22 1,9 431 

14. Coteala 870 - - - - 521 

15. Medveja 594 - - - - 384 

16. Larga 2120 804 37,9 709 33,4 817 

17. Cotiujeni 1291 616 47,7 - - 605 

18. Grimancauti 1574 53 3,4 148 9,4 1050 

19. Trebisauti 940 - - - - 483 

20. Colicauti 1017 20 2,0 - - 667 

21. Marcauti 1030 7 0,7 6 0,7 531 
22. Halahora de Sus 768 - - - - 236 

23. Bulboaca 465 35 7,5 20 4,3 252 

24. Balcauti 412 - - - - 176 

25. Mihaileni 400 - - - - 169 
26. Bogdanești 466 6 1,3 6 1,3 336 

27. Slobozia Șireuti 489 - - - - 230 

28. Hlina 440 32 7,3 - - 279 

29. Total pe raion 32967 6734 22,7 3680(4728) 14,3 

 

12589(38,2
%) 
(38,2%)  
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Sistemele de canalizare în raion  sînt slab dezvoltate, situaţia fiind similară cu situaţia pe ţară. 
Sistemele de canalizare funcţionează, în mare parte, doar în localităţile urbane. Densitatea 
reţelelor de canalizare este de aproximativ 20 km /100 km2 ceea ce este sub media naţională de 
22,. Subdezvoltarea reţelelor de canalizare este agravată de starea tehnică a staţiilor de epurare 
a apelor reziduale, care, în majoritatea localităţilor, lipsesc cu desăvîrşire, precum şi de reţeaua 
de canalizare învechită.  
Sistemul de evacuare şi epurare a apelor uzate din raion se află în stare critică. Sarcina principală 
al dezvoltării sistemului de evacuare a apelor uzate va fi axată pe canalizarea localităţilor din 
cadrul raionului.  
Actualmente, or. Briceni şi Lipcani dispun de un sistem de canalizare parţial separativ al 
obiectivelor infrastructurii sociale şi blocuri multietajate. Toate blocurile multietajate, sunt 
conectate la reţeaua centralizată de canalizată,  sectorul locativ individual nu este racordat la 
reţeaua de canalizare. Este necesară construcţia staţiilor de epurare compacte cu randament 
corespunzător scurgerilor apelor reziduale.  
Instalaţiile de epurare a fabricii de zahăr Briceni cu randamentul 10 mii m3/zi construite în 1971 
şi reconstruite în 1981 actualmente sunt conservate. Toate  scurgerile sunt acumulate în bazine 
de colectare şi fără epurare sunt evacuate în curenţii de apă. Lungimea totală a reţelei de 
canalizare - 27 km, inclusiv reţele magistrale - 18,1 km. Staţii de pompare - 2 unităţi.  
Lungimea totală a reţelei de canalizare în or. Lipcani constituie 2,8 km, staţii de epurare - 1 unitate. 
Reţele gravitaţionale existente se află în stare satisfăcătoare. Scurgerile sunt recepţionate la 
staţia orăşenească de epurare a apelor uzate, ulterior prin două conducte sub presiune d-150 
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mm (fontă) sunt recepţionate la staţia de epurare cu capacitatea 400 m3/zi. Staţia de epurare se 
află în stare nesatisfăcătoare.  
Capacitatea utilizată a staţiei de epurare constituie 2,4 %, sau în medie 10 m3/zi. Instalaţiile de 
epurare cu capacitatea 120 m3/zi, construite în anul 2008 pentru canalizarea obiectivelor sociale, 
pe platforma staţiei orăşeneşti de epurare a apelor uzate, actualmente nu funcţionează.  
În celelalte localităţile rurale sistemul centralizat de canalizare lipseşte. Din 37 localităţi rurale ale 
raionului, instalaţii de epurare sunt doar în 4 localităţi  (s. Corjeuţi, s. Sireuţi, s. Teţcani, 
Balaşineşti), care actualmente nu funcţionează. 
 
       Tendinţa de viitor este regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare, în scopul asigurării 
sănăţii populaţiei şi ridicării nivelului de trai în regiune. Politica privind  dezvoltarea sistemului de 
evacuare a apelor uzate în or. Briceni şi Lipcani  este axată pe  modernizarea şi reconstrucţia 
sistemului existent, precum şi construcţia staţiilor de epurare noi cu implementarea tehnologiilor 
moderne de epurare a apelor uzate. Primaria o.Briceni implementează proiectul cu suportul 
Ambasadei Cehe de construcție a sistemului de epurare a apelor menagere utilizate în sumă de 
1,8 mln.Euro, care va fi dată în exploatare în a.2022. 
În localităţile rurale, pentru I etapă este necesară racordarea la sistemul de canalizare a 
obiectivelor sociale - instituţiile de învăţămînt şi ocrotirea sănătăţii. Pentru această perioadă este 
necesară construcţia instalaţiilor compacte în blocuri, sau instalaţii cu epurare naturală. Pentru 
perspectivă, la etapele următoare, în fiecare localitatea va fi posibilă racordarea la sistemul 
centralizat de canalizare a unui număr mai mare de abonenţi. În localităţile rurale cu numărul 
populaţiei până la 3,0 mii oam., cu volumul apelor uzate 120-160 m3/zi se propune construcţia 
instalaţiilor de epurare proprii pentru fiecare localitate.  
Volumul calculat de ape uzate, pe etape (2020,2030) pentru r-nul Briceni va constitui:  
- etapa I -  8992,0 m3/zi, inclusiv în localităţile urbane  - 3191,07 m3/zi; în localităţile rurale 
- 5800,95 m3/zi;  
- etapa II - 13371,41 m3/zi, inclusiv, în mediul urban - 3704,43 m3/zi, mediul rural - 9612,98 
m3/zi. 
       Canalizarea pluvială de tip închis în raion lipseşte, apele de suprafaţă sunt infiltrate în grund 
sau în cazul debitului excedentar sunt transportate pe relief în obiectivele acvatice fără epurare.  
       În scopul evacuării debitului de suprafaţă este necesară elaborarea complexului de măsuri 
pentru construcţia sistemului de canalizare pluvială. 
 
Propuneri: 
-regionalizarea serviciilor de AAPC 
-construcția și reabilitarea sondelor arteziene 
-crearea parteneriatelor publice-private 
-elaborarea unui master-plan raional în domeniu AAPC 
-consolidarea capacităților tehnologice, manageriale,financiare ale ÎM 
-participare la proiectele regionale în domeniu 
-eficientizarea serviciilor AAPC(reducerea consumului energetic în tarif,aplicare noilor 
tehnologii,etc.) 
-reabilitarea reţelelor de apă şi extinderea acestora în întreg raionul 
-crearea de noi întreprinderi care vor gestiona sistemele AAPC 
-conectarea prioritară a instituțiilor sociale la sistemele de AAPC 
-instalarea sistemelor de epurare a apei în instituțiile sociale(filtre osmos-revers, etc.) 
-informarea și conștientizarea populației și a factorilor interesați în domeniu 
-aplicare  la proiectele din fondurile naționale în domeniu 
-consolidarea capacităților instituționale în domeniu 
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3.3.Gestionarea deşeurilor 
În raion  infrastructura şi managementul de gestionare a deşeurilor menajere solide sunt slab 
dezvoltate.Situația la nivel de raion este similară cu cea din RDN și din țară. La nivel raional  se 
atestă un grad înalt de poluare a solurilor, apelor şi aerului, poluare cauzată preponderent de 
lipsa sistemelor de management integrat al deşeurilor şi infrastructura slab dezvoltată de 
colectare a deşeurilor solide şi lichide, inclusiv a celor toxice. Zilnic se produc zeci  de tone  de 
deşeuri menajere solide, care sînt colectate şi stocate în peste 39 de depozite mici, amplasate, 
de regulă, la marginea localităţilor, dintre care 24 sunt autorizate.  
   În localităţile raionului Briceni activează  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. 
    Pe teritoriul r-nului Briceni autorităţile publice locale sunt responsabile pentru organizarea 
sistemului de colectare şi evacuare a deşeurilor. În or. Briceni şi Lipcani colectarea, transportarea 
şi stocarea DMS este asigurată de ÎM GLC Briceni” şi Î.M. „Comprod-Lipcani.Colectarea 
deşeurilor de producere şi consum de la populaţiei din blocurile multietjate se efectuează pe 
platformele pentru tomberoane.  
    De la sectorul privat, colectarea DMS se efectuează prin metoda  manuală şi în bază de 
contract semnat cu întreprinderile municipale.  
Cantitatea totală de DMS evacuate de la populaţie în anul 2019 a constituit:  
- or. Briceni – 13,2 mii m3;  
- or. Lipcani – 16,9 mii m3 
-           com.Larga –15,1 mii m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 12.Principalii indicatori privind poligoanele DMS pe teritoriul r-nului Briceni 
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Propuneri: 
-          regionalizarea serviciilor de salubrizare în cadrul zonei 8 
- tratarea selectivă a deșeurilor,sortarea DMS;  
- crearea staţiilor raionale de transpordare Briceni  a deşeurilor;  
- crearea punctelor regionale pentru sortarea finală şi utilizarea DMS;  
- utilizarea deşeurilor periculoase şi nocive;  
- diminuarea CO2, şi obţinerea biogazului;  
- recultivarea poligoanelor DMS 
-          informarea și conștientizarea populației și a factorilor interesați în domeniu 
-          consolidarea capacităților instituționale ale intreprinderilor municipale 
-          crearea parteneriatelor publice-private în domeniu 
-          aplicarea la proiectele din fondurile naționale în domeniu 
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Tabelul13. Servicii de utilităţi Analiza SWOT 

Puncte tari 

 aşezare geografică favorabilă 

 grad înalt de asigurare a gospodăriilor cu 
utilităţi publice în anumite localităţi 

 proiecte atrase în asigurarea instituţiilor 
publice şi a populaţiei cu utilităţi 

 transfer anual pentru APL din FR pentru 
infrastructura drumurilor locale 

 ÎM dotate cu tehnică 

 Prezența infrastructurii rutiere și feroviare 
internaționale internaționale  

Puncte slabe 

 cotă mică a  sistemului de iluminare 
publică 

 serviciile de salubrizare nu sunt create în 
majoritatea localităţilor raionului 

 gunoiştele autorizate nu sunt amenajate 
corespunzător 

 sistemul de asigurare cu gaz natural nu 
cuprinde toate localităţile,grad scăzut de 
conectare,pret ridicat de instalare a 
gazului  

 costuri mari de încălzire a unităţilor publice 

 majoritatea localităţilr nu au sisteme de 
apă şi canalizare  

 lipsa Planurilor Urbanistice Generale şi a 
Planurilor Urbanistice Zonale 

Oportunităţi 

 accesarea fondurilor extrabugetare pentru 
renovarea infrastructurii 

 întărirea capacităţii instituţionale a 
întreprinderii municipale  de a oferi servicii 
comunale cu utilităţi  

 crearea PPP pentru oferire de utilităţi 
 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 

Dezvoltare Nord 

 participare la proiecte intercomunale 

Riscuri 

 teren accidentat 

 densitate redusă a populaţiei,fapt ce duce 
la creşterea costurilor utilităţilor 

 zonă supusă cataclismelor naturale 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

 pandemii și crize sanitare 
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3.4.Asigurarea cu gaze naturale 
Asigurarea cu gaze naturale a localităţilor raionului  este prevăzută de la conductele de gaze 
magistrale cu presiune înaltă, ce vin din Ucraina:  conducta Moghiliov-Podolski- Ocniţa-
Bogorodceni. Cea mai mare pondere a localităţilor conectate la reţeaua de gaz  din RDN o au 
municipiul Bălţi, raioanele Ocniţa şi Briceni. 
Alimentarea cu gaze naturale este asigurată de filiala SRL "Briceni-Gaz" - filiala întreprinderii de 
stat SA "Moldova - Gaz", care efectuează tot complexul de lucrări de transport, repartizare, 
evidenţă şi menţinere în stare funcţională a reţelelor de gaze şi instalaţii.  
Din 39 localităţi a raionului Briceni la conducta magistrală de gaze naturale sunt racordate 29 
comune, inclusiv or. Briceni şi or. Lipcani, doar s. Şirăuţi nu este racordat la conducta de gaze, 
din cauza lipsei reţelelor interne pe teritoriul localităţii.  
Lungimea totală a reţelelor de alimentare cu gaze naturale pe teritoriul raionului constituie 474 
km, inclusiv lungimea reţelelor cu presiune înaltă - 133 km, reţelelor cu presiune medie - 203 km, 
presiunea joasă - 138 km. Consumul total de gaze naturale în anul 2019 a constituit 10714 mii 
m3.  
Asigurarea cu gaz lichefiat (în butelii) a consumatorilor pentru necesităţile comunale este 
asigurată de agenţii economici privaţi prin intermediul staţiilor de alimentare cu gaze.  
Pentru perioada de proiect, până în anul 2025 se prevede racordarea la conducta magistrală 
celorlalte a 10 localităţi - (satele Bocicăuţi, Bezeda, Grimeşti, Chirilovca, Pavlovca, Marcăuţii Noi, 
Medveja, Slobozia-Medveja, Mihăileni, Grozniţa), care actualmente nu sunt asigurate cu gaze 
naturale. Concomitent, se prevede construcţia conductelor cu presiune înaltă şi medie, lungimea 
orientativă 50 km cu amenajarea staţiilor de distribuire gaze. 
 

Tabelul 14.Asigurarea cu gaz a localităților din r.Briceni, 01.01.2020 

Nr
. 
d/
o 

Denumirea 
orașului și 
comunei 

 Denumirea 
localităților 
sătești care 

intră în 
componența 

comunei  

Consumatori 
casnici 

 Consumatori, 
agenți 

economici,  socia
li (școli, grădinițe, 

etc.) 

Consumatori, 
agenți economici, 

industriali 

Potențiali 
(case 
apartame
nte) Total 
unități 

Inclusi
v gazi 
ficate 
(unităț
i) 

Potențial
i   
Total 
unități 

Inclusi
v gazi 
ficate 
(unităț
i) 

Potențial
i   
Total 
unități 

Inclusi
v gazi 
ficate 
(unităț
i) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 or.Briceni 
 

5415 3409 42 29 220 133 

2 or. Lipcani 
 

4309 357 11 7 60 15 

3 Balasinești Balasinești 964 9 8 3 2 0 

4 Beleavinți  Beleavinți  1010  53  4  1  5  zero 

5 Bălcăuți Bălcăuți  389  8  3  1  0  0 

6 
 

Bocicăuți  5  0  0  0 0 0 

7 Berlinți Berlinți  857  162   3  2  3  1 
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8 
 

Caracușenii  
Noi 

204 45 0 0 0 1 

9 Bogdănești Bogdănești 444 3 3 2 0 0  

10 
 

Bezeda 54 3 0 0 0 0 

11 
 

Grimești 20 0 0 0 0 0 

12 Bulboaca Bulboacă 452 54 3 0 0 0 

13 Caracușenii 
Vechi  

Caracușenii 
Vechi  

1715 1012 6 5 12 10 

14 Colicăuți Colicăuți 996 642 7 5 7 2 

15 
 

Trestieni 315 85 0 1 2 1 

16 Corjeuți Corjeuți 2282 1186 6 6 15 15 

17 Coteala Coteala 1059 4 3 2 3 0 

18 Cotiujeni Cotiujeni 1301 585 3 4 5 4 

19 Criva Criva 834 99 3 2 3 0 

20 Drepcăuți Drepcăuți 1206 5 4 3 3 1 

21 Grimăncăuț
i 

Grimăncăuți 1710 986 5 4 9 3 

22 Halahora 
de Sus 

Halahora de 
Sus 

709 41 3 2 1 1 

23 
 

Chirilovca 10 0 0 0 0 0 

24 
 

Halahora de 
Jos 

30 6 0 0 0 0 

25 Hlina Hlina 501 120 3 1 2 0 

26 Larga Larga 2288 406 10 9 4 7 

27 
 

Pavlovca 7 0 0 0 0 0 

28 Mărcăuți 
 

Mărcăuți 950 4 3 1 0 0 

29 
 

Mărcăuții Noi 30 0 0 0 0 0 

30 Medveja Medveja 787 0 3 0 0 0 

31 
 

Slobozia- 
Medveja 

20 0 0 0 0 0 

32 Mihăileni Mihăileni 356 0 1 0 0 0 
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33 
 

Groznița 60 0 0 0 0 0 

34 Pererita Pererita 1006 5 4 1 1 1 

35 Slobozia- 
Șirăuți 

Slobozia- 
Șirăuți 

509 142 3 1 2 0 

36 Șirăuți Șirăuți 999 0 4 1 0 0 

37 Tabani Tabani 572 6 4 7 6 
 

38 Tețcani Tețcani 1032 291 3 3 4 0 

39 Trebisăuți Trebisăuți 941 455 6 4 7 3 

 

Total 
 

36963 10749 163 104 377 204 

 
  Propuneri: 
-gazificarea tuturor localităților 
-instalarea de cazane performante cu un randament optim în clădirile publice 
-instalarea sistemelor de economisire a energiei (sisteme intiligente de reglare,etc.) 
- promovarea alternativelor la alimentarea centralizată cu energie termică 
-instruirea personalului care gestioneaza aceste sisteme 
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3.5.Asigurarea cu energie electrică şi termică  
       Alimentarea cu energie electrică. Sectorul energetic în Republica Moldova funcţionează 
aproape în totalitate (98%) pe baza resurselor energetice importate. Se importă atît electricitate, 
cît şi combustibil pentru producerea energiei electrice şi termice. Alimentarea cu energie electrică 
în raion  se efectuează prin intermediul reţelelor de distribuţie, care aparţin  Întreprinderii de 
distribuire a energiei electrice SA ,,RED Nord –Vest”, filiala Briceni, amplasată în or. Briceni care  
exploatează reţele 10/6,0/0,4 kW, substaţii de transformare, puncte de distribuire şi alte instalaţii.  
       Actualmente, toate localităţile raionului sunt racordate la reţelele 10/0,4 kW, iar necesitatea 
lor în energie electrică este asigurată în volum total, ţinînd cont de posibilitatea sporirii capacităţii 
cu 30-40%. În raion sunt exploatate 390 substaţii de transformare 10/0,4 kW cu capacitatea de la 
25-1000 kVa. Lungimea totală a reţelelor 0,4 kW - 1010 km, reţelelor 10 kW - 552 km. Consumul 
de energie electrică în anul 2019 pe teritoriu raionului a constituit 50,357 mln kW/oră. Fiecare 
consumator al energiei electrice are încheiat contract individual cu companiile de distribuţie. 
      Conform  "Programului Naţional de economisire a energiei electrice" aprobat prin HG nr. 102 
din 05.02.2013, Strategiei naţionale de dezvoltare "Moldova 2020" (Legea nr. 166 din 
11.07.2012),  sarcina principală  constă în sporirea eficienţei utilizării energiei din contul reducerii 
capacităţii de consum a utilajului şi tehnologiilor prin înlocuirea reţelelor uzate şi montarea 
utilajului modern şi  utilizarea surselor de energie regenerabile (energia eoliană, solară, 
biocumbustibil) până la  10% către anul 2020 şi până la 20% către anul 2030.La moment  uzura 
liniilor de transport a energiei electrice 10/6/0,4 kW şi substaţiilor de transformare care asigură 
alimentarea cu energie electrică a localităţilor raionului constituie 65%.  

 
 
         
 Sistemul de alimentare cu energie termică în raion  este asigurat  din surse autonome de 
alimentare cu căldură care deservesc, în deosebi, clădirile administrative, instituţiile de învăţămînt 
preşcolar şi şcolar, instituţiile ocrotirea sănătăţii şi instituţiile de cultură. Alimentarea cu căldură a 
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fondului locativ se efectuează cu cazane autonome de gaz,carbune,lemne, precum și cu sobe 
care au un randament scăzut și nu asigură un regim termic constant. Sistemul centralizat de 
alimentare cu căldură şi apă caldă lipseşte, iar întreprinderile de producere anterior racordate la 
sistemul centralizat de alimentare cu căldură, actualmente nu funcţionează.   
Alimentarea cu căldură a instituţiilor, întreprinderilor, caselor de locuit individuale şi cu regim mic 
de înălţime se prevede din contul construcţiei cazangeriilor individuale cu diversă capacitate, pe 
bază de gaze naturale, lemne,peleți și bricheți. Cazangeriile existente necesită reconstrucţie. În 
scopul economisirii resurselor energetice, este necesar de acordat prioritate utilizării surselor de 
energie regenerabile, energia eoliană, solară şi biocombustibilului, precum și cazanelor 
performante cu un randament înalt(de gazeificare, combinate, etc.) 
 
3.6.Iluminare stradală 
   Potrivit studiului realizat de către ADR Nord privind dotarea localităţilor din RDN cu sisteme de 
iluminare stradală, resursele de întreţinere a serviciului dat, precum şi utilizarea surselor 
alternative de energie regenerabilă în instituţiile publice din localităţile din Nordul RM, de servicii 
de iluminare stradală beneficiază locuitorii din 89 UAT din totalul de 315 UAT a RDN, ceea ce 
constituie 28,5% din UAT (mun. Bălţi - 67%, Briceni - 61%, Donduşeni - 27%, Drochia - 18%, 
Edineţ - 28%, Făleşti - 12%, Floreşti - 20%, Glodeni - 25%, Ocniţa - 81%, Rîşcani – 9%, Sîngerei 
- 27%,Soroca - 14%). În majoritatea raioanelor cheltuielile pentru întreţinerea serviciului de 
iluminare stradală sunt în creştere. 
Propuneri: 
-utilizarea surselor de energie regenerabilă 
-instalarea  performante cu un randament înalt(de gazeificare,etc.) 
-Informarea și conltientizarea populației și factorilor interesați în domeniu 
-instalare de sisteme intiligente de economisire a energiei 
-Izolarea termică a clădiriulor 
-aplicare de proiecte de EE la FEE 
-elaborarea auditurilor energetice  
-aplicarea măsurilor de EE cu costuri mici, dar care au un impact vizibil(instalare 
termoregulatoare, folii reflectoare,etc.) 
- utilizarea sistemelor  LED  la iluminatul stradal și a măsurilor inteligente 
 
    Dotarea medie a localităţilor cu reţele de iluminare stradală funcţionabile (40%%), rata înaltă a 
cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului dat, precum şi numărul scăzut al proiectelor 
investiţionale cu impact socio-economic regional în domeniul dat, generează ideea utilizării 
surselor alternative de energie regenerabile, inclusiv şi pentru iluminarea stradală. 
 
3.7.Comunicaţii 
Din punct de vedere al accesului gospodăriilor la reţeaua de telefonie fixă, în raion  se constată, 
că circa 82% din gospodării sunt conectate la acest serviciu. 
Telefonia fixă în raion  este asigurată de către filialele întreprinderii de stat SA „Moldtelecom”. 
Conform situaţiei la 01.01.2019, nivelul de asigurare cu posturi telefonice în regiune era de 22 
posturi telefonice la 100 locuitori şi 27 posturi telefonice la 100 locuitori în 2019, ceea ce este mai 
puţin, în comparaţie cu media pe republică, dar indicatorul este mai mare în comparaţie cu 
celelalte regiuni. Raionul are un grad mediu  de telefonizare în cadrul RDN. Reţeaua de 
telecomunicaţii pe parcursul ultimilor ani a înregistrat o dezvoltare ascendentă, exprimată atît în 
indicatori cantitativi, cît şi calitativi. 
Accesul la Internet  în ultima perioadă  a căpătat o tendință pozitivă. Conform datelor ultimelor 
studii, peste 80% din populaţia dispune de calculatoare conectate la internet. Ponderea 
persoanelor juridice, care dispun de calculatoare conectate la internet, este de circa 90% 
.Instituţiile publice sunt, în mare majoritate, conectate la rețeaua internet.În ultimii ani 
S.A.Moldtelecom a conectat majoritatea localităților la sistemul de fibră optică, care a îmbunătățit 
considerabil viteza și calitatea Internetului. 
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Tabelul15. Transport şi comunicaţii.Analiza SWOT  

Puncte tari 

 prezenţa transportatorilor publici în raion 

 staţii telefonice digitale moderne 

 acces la telefonie mobilă 

 creşterea numărului de utilizatori de 
telefonie fixă si mobila prin fibră optică 

 acces rapid la Internet 

Puncte slabe 

 starea precară a drumurilor publice 

 posturi locale radio și TV insuficiente  
 procent redus de drumuri asfaltate 

 lipsa Planurilor  Urbanistice Generae şi a 
Planurilor Urbanistice Zonale 

 număr insuficient de rute intercomunale 
 

Oportunităţi 

 aşezare geografică favorabilă 

 accesarea fondurilor extrabugetare pentru 
renovarea infrastructurii 

 folosirea resurselor financiare şi a 
experienţei şi abilităţilor gasterbaiterilor   

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord 

 participare la proiecte intercomunale 

Riscuri 

 relief accidentat 

 zonă supusă cataclismelor naturale 

 noi valuri de migraţie 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

 creșterea prețurilor la carburanți 
 pandemii 

 
 
3.8 Fondul locativ 
La moment fondul locativ din r.Briceni alcatuiește 33,5 mii case și apartamente pe o suprafața 
totala de 1 949,0 mii metri patraji, dintre care 27,1 mii case sunt inregistrate in sectorul rural , 
ceea ce alcatuiește 80,9% dupa numar și 82% dupa suprafață.În perioada 2017-2019 suprafața 
totală a crescut constant de la 1936,1  la 1 949,0 mii m.p.,ceea ce alcatuiește aproximativ 0,7 %. 
In aceasta perioada suprafața spațiilor verzi a fost constantă și a avut 1226,7 mii m.p., dintre care 
75,0 au fost in spajiul urban(6,1%).  
Darea in folosință a caselor de locuit din raion a avut o tendință de creștere de la 7,6 m.p. în 
a.2018 la 5,3 m.p. in a. 2019 , ceea ce alcatuiește o descreștere de 30 . 
 

Tabelul16..Fondul locativ.Analiza SWOT 

Puncte tari 

 creşterea gradului  de asigurare a 
gospodăriilor cu utilităţi 

 aşezare geografică favorabilă 

 proiecte implementate în domeniul 
infrastructurii de utilităţi 

 prezența programelor de stat pentru 
susținerea procurării de spațiu locativ 
Casa mea 

 îmbunătățirea infrastructurii drumurilor 
locale 

Puncte slabe 

 densitate redusă a populaţiei,fapt ce duce 
la creşterea costurilor utilităţilor 

 mijloace financiare reduse disponibile 
pentru construcţii de locuinţe 

 acces limitat la mijloace creditare 
ipotecare la condiţii favorabile 

 lipsa Planurilor Urbanistice Generale şi a 
Planurilor Urbanistice Zonale 

 cotă insuficientă de acoperire a sistemului 
de iluminare stradală 

 cotă mică de acoperire a sistemelor de 
aprovizionare cu apă potabilă și canalizare 
a localităților din raion 

 insuficiență specialiști  calificați în 
construcție 



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

54 

 

 creșterea prețurilor la materiale de 
construcție și a forței de muncă 

Oportunităţi 

 acces la fonduri şi granturi externe 

 folosirea resurselor interne la construcţii 
de locuinţe 

 folosirea resurselor regenerabile  

 folosirea tehnologiilor moderne în 
construcţii 

 folosirea resurselor financiare şi a 
experienţei şi abilităţilor gasterbaiterilor  în 
construcţii 

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord 

 participare la proiecte intercomunale 

Riscuri 

-relief accidentat 

-pandemii  

-zonă supusă cataclismelor naturale 

-noi valuri de migraţie 

-impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

-pandemii globale 

 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 17.Fondul locativ, la sfârşitul anului,r.Briceni 

Nr.  2017 2018 2019 

1. Numărul locuințelor, mii 
unităţi 

33,4  33,4 33,5 

2. Suprafaţa totală, mii m2 1 936,1  1 943,7 1 949,0 

3. Localități cu acces la 
sistemul public de 
alimentare cu apă 
unităţi 

9  9 9 

4. Volumul de apă furnizată 
consumatorilor casnici, mii 
m3 

468,8  287,8 293,2 

 
 
 

4.Profilul demografic a r.Briceni  
4.1.Efectivul populaţiei: Conform datelor statistice oficiale populaţia stabilă a raionului Briceni  
la 1 ianuarie 2019 a constituit 71447 de locuitori.  ceia ce constituie o densitate a populaţiei egală 
cu 87,7 locuitori/km2. Densitatea populaţiei în medie pe ţară la aceiaşi dată constituia 117,2 
locuitori/km2. Evoluţia populaţiei în această perioadă a fost negativă pentru toate unităţile 
administrative cuprinse în raion, excepție fiind s.Corjeuți. Pe parcursul anilor 2017-2019, numărul 
locuitorilor raionului a fost în descreștere, şi a variat de la 72488  persoane în anul 2017 la 71477 
locuitori în anul 2019, ceia ce alcătuiește o descreștere de 1011  de locuitori sau 1,4 %. Cauza 
acestei descreşteri este sporul natural negativ şi migraţia populaţiei. Însă efectivul populaţiei 
Republicii Moldova este supraestimat, inclusiv în profil teritorial, din cauza  că din numărul total 
al populaţiei nu se exclud migranţii care lipsesc în ţară mai mult de 12 luni (conform regulilor 
internaţionale). În afară de aceasta , există unele probleme ce ţin de evidenţa fluxurilor 
migraţionale interne. 
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Tabelul 18. Populaţia stabilă pe sexe şi medii (la începutul anului),r.Briceni 
                          

Mediul 2017 2018 2019 

Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

Integral 72488 34710 37738 71928 34473 37455 71447 34241 37206 

Urban 15 240 7250 7990 15 137 7187 7950 15093 7181 7912 

Rural 57208 27460 29748 56791 27286 29505 56354 27060 29294 

 Datele BNS.             

 
Structura populaţiei nu denotă dezechilibre majore la capitolul gender. Astfel, populaţia masculină 
a raionului , conform BNS la 01.01.2019, constituia 47,9%, iar cea feminină – 52,1%. Un raport 
similar este atestat atît la nivel de ţară, cît şi la nivel regional. Majoritatea predominantă a 
populaţiei locuiește in spaţii rurale – 78,9% (vezi tabelul ).  
 
Totodată, ponderea populaţiei urbane din raion(21,1%) este inferioară în comparație  cu cea din  
regiune(35,5 %) și din țară. După categoria de vîrstă, cea mai înaltă rată în r.Briceni  o 
înregistrează grupa de 16–56/61 ani 45165 cetățeni(60,7%), fiind urmată de grupa de vîrstă 57/62 
ani – 16772(16,8%) şi încheie şirul grupa de 0-15 ani – 12415(22,5%). 
 
Dinamica scăderii în ultimii ani a ratei grupului de vîrstă 0-15 ani  de la 13006 la 12415 (-591 sau 
4,7%) denotă faptul reducerii natalităţii şi emigraţiei tinerilor din raion.Grupul de vărstă apt de 
muncă ăn perioada 2017-2019 a descrescut de la 45464 la 45165 persoane(-299 sau 0,7%),iar 
grupa de vîrstă peste 57/62 ani a avut un trend oscilant ușor descrescător de la 16781 la 16672(-
9 persoane).Aceste tendințe arată o stabilizare a persoanelor de vîrstă de pensionare. 
 
Distribuția persoanelor vârstnice în profil teritorial 
Conform Organizației Mondiale a Sănătății persoanele cu afecțiuni medicale preexistente (cum 
ar fi diabetul, hipertensiunea arterială, boli de inimă, boli pulmonare sau cancer) și, îndeosebi, 
persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului infectării cu noul tip de coronavirus (COVID-
19) sau dezvoltării unei evoluții mai grave a bolii, mai des decât celelalte persoane. Biroul Național 
de Statistică (BNS) prezintă un set de hărți la nivel de localități (orașe și comune), elaborate în 
baza datelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014 (RPL 2014), care permit 
evidențierea  zonelor cu cele mai mari concentrații de persoane vârstnice reprezentând unul din 
dintre cele mai vulnerabile grupuri 
. Ponderea persoanelor de 60 de ani şi peste în total populația țării la Recensământul Populaţiei 
şi al Locuinţelor 2014, constituia 17,4%. Totodată, dacă e să menționăm despre evoluția acestui 
indicator în perioada 2014-2019, la nivel de țară, acesta a fost în continuă creștere ajungând la 
20,8% la 1 ianuarie 2019.  
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Tabelul 19. 

 
 
Din perspectivă teritorială, raionul cu cea mai mare proporție a persoanelor de 60 de ani și peste, 
la recensământ, a fost Dondușeni cu 25,4%, iar în Ialoveni s-a înregistrat cea mai mica cotă a 
persoanelor de 60 de ani şi peste – 13,5%.Raionul Briceni are o rată de 22,5%. 
 
 
 
Tabelul 20. 
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Ponderea gospodăriilor din 1 persoană vârstnică din total gospodării în profil teritorial 
 
Ponderea gospodăriilor ce constau din 1 persoană de 60 de ani şi peste în total gospodării la 
nivel de ţară este de 13,1%, raionul cu cea mai mare pondere a gospodăriilor de acest tip este 
Dondușeni - cu 21,8%, iar în Ialoveni, conform datelor RPL 2014, s-a înregistrat cea mai mică 
proporție a gospodăriilor constituite din 1 vârstnic – 8,8%. Raionul Briceni are o rată de circa 18% 
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Tabelul 22. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Tabelul 23.Dinamica numărului  deceselor, naşterilor şi sporului natural 
Perioada Naşteri Decese(bărbați) Spor natural 

2015 712  1104(526) -392 

2016 689 1038(507) -630 

2017 641 1038(498) -397 

2018 603 994(488) -391 

2019 559 1004(475) -445 

Datele BNS.2020 



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

59 

 

Natalitatea. Sporul natural negativ în mare parte este condiţionat de scăderea semnificativă a 
natalităţii. În perioada respectivă numărul născuților a avut un caracter descrescător ,  a 
descrescut  stabil  de la 712 la 559 persoane.În ultimii ani în raionul Briceni  se înregistrează o 
tendinţă constantă de reducere a ratei totale de fertilitate (RTF), care s-a stabili la nivelul extrem 
de scăzut (mai jos de 1,5 copii per femeie de vârstă fertilă).  
Se înregistrează rata înaltă a naşterilor extraconjugale. O problemă socială constituie naşterea 
copilului la vârsta prematură (până la 18 ani). 
 
Mortalitatea.După rata mortalității r.Briceni are una din cele mai mari rate de mortalitate din țară 
și RDN,este întrecut numai de r.Dondușeni.Rata mortalității este în descreștere și în a.2019 
alcătuia 14,0(pentru comparație la nivel național rata constituia  10,5 
persoane/1000locuitori,RDN-12,2). În anii 2015-2019 în raionul Briceni  se înregistrează o 
tendinţă pozitivă în evoluţia mortalităţii, ratele de mortalitate fiind în scădere oscilantă. Atare 
tendinţă este specifică şi pentru populaţia totală a Republicii Moldova. Speranţa de viaţă la 
naştere este în creştere, problema principală constituind decalajul în valoarea acestui indicator 
pe sexe. Astfel, în anul 2019 speranţa de viaţă la naştere a fost de 72,4 ani, la bărbaţi a constituit 
68,6 ani, iar la femei – 76,1ani (diferenţa circa 8 ani). Aceasta se datorează mortalităţii excesive 
a bărbaţilor în vârsta aptă de muncă. 
Scăderea populaţiei este determinată de sporul natural negativ. În ultimii ani numărul de decese 
prevalează numărul de naşteri. În anii 2015-2019 sporul natural a   fost oscilant, dar a avut o 

creștere  în a.2019(exepție a.2016). De asemenea, numărul decedaților a fost oscilant cu 

precădere de descreștere în perioada 2015-2018 de la 994 la 1104 persoane(-120 persoane ) . 

În perioada următoare situaţia respectivă va fi cu mult mai nefavorabilă, în vârsta înaintată vor 
intra generaţiile numeroase şi numărul de decese va fi în creştere, pe când în vârsta reproductivă 
vor intra generaţiile mici, născute după 1990, ceea ce va determina scăderea numărului de 
naşteri. 
 
 
Tabelul 24.Virsta medie a populatiei, la inceputul anului dupa raioane/regiuni, ani, medii si 
sexe 

 

  

                                 2017-2019 

                                    Total 

      Ambele sexe         Femei                   Barbati 

Total pe republica 
RDN Nord 
 r.Briceni  

     38,0 38,3 38,7    39,6 39,9 40,3    36,3 36,6 36,9 
     39,6 39,8 40,1    41,5 41,7 42,0    37,5 37,7 38,0 
     40,7 40,9 41,1    42,7 42,9 43,1    38,5 38,7 39,0 

Datele BNS. 
 
 
 
 
 
Alt indicator important este vîrsta medie a populației.Astfel acest indicator în perioada 2017-2019 
a avur un caracter ascendent atît la nivel național, cît ți la nivel regional și raional.Însa la nivelul 
r.Briceni el a avut o creștere mai lentă cu doar 0,2 ani  pe periooada respectivă(0,35 la nivel de 
țară și 0,25 RDN ).Însă în cifre absolute acest indicator este unul dintre cele mai mari atăt la nivel 
național, cît și la nivel regional.Acest indicatot arată gradul de îmbătrînire a raionului și 
influențează în ansamblu profilul demografic. 
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        Tabelul 25. Coeficientul imbatrinirii populatiei, la inceputul anului dupa 
raioane/regiuni, ani,   medii si sexe 

 

  

                                2017-2019 

                                      Total                      

     Ambele sexe            Femei                   Barbati 
   2017 2018 2019  2017 2018 2019  2017 2018 2019 

Total pe republica 
RDN Nord 
 r.Briceni 

     17,2 17,7 18,4     19,9 20,5 21,2      14,2 14,8 15,3 
     20,2 20,7 21,2     23,6 24,1 24,7      16,5 16,9 17,4 
     22,1 22,4 22,9     26,0 26,2 26,6      17,9 18,3 18,8 

 
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei – numărul persoanelor în vârstă de 60 ani şi peste la 100 
locuitori. 
Alt indicator care arată  gradul de îmbătrînire este coeficientul îmbătrînirii populaţiei.Acest 
indicator a avut un trend de creștere pentru r.Briceni de la 22,1 până la 22,9, însă în comparație 
cu nivelul național și regional el a crescut  mai lent. Însă în cifre absolute el este unul dintre cele 
mai mari din țară și regiune, ceia ce este un motiv de îngrijorarea pentru factorii interesați. 
 
Prognoza demografică. În perioada următoare se vor înregistra schimbări esenţiale în structura 
populaţiei. Natalitatea scăzută şi potenţialul redus al persoanelor de vârsta reproductivă vor 
determina scăderea numărului anual de naşteri şi a proporţiei copiilor în totalul  populaţiei. Cea 
mai dinamică  schimbare va fi legată cu creşterea ponderii persoanelor vârstnice: de la 17,8% în 
anul 2012 până la 25 în anul 2050. De asemenea va fi în scădere şi proporţia populaţiei în vârsta 
aptă de muncă. Până la anul 2025 structura populaţiei se va schimba lent, cea mai semnificativă 
modificare constituind majorarea proporţiei populaţiei vârstnice (până la 25%), ceea ce va 
provoca şi creşterea raportului de dependenţă de vârstă. 
 
Tabelul 26. Aspecte demografice.Analiza SWOT 

Puncte tari 

 aşezare geografică reuşită 

 prezenţa instituţiilor sociale dezvoltate 

 rata de divorţuri scăzută 

 trend descrescător a numărului 
persoanelor plecate oficial din raion 

 prezenta a 4 centre sociale comunitare 
muiltifuncționale (Larga,Briceni, 

 Caracușenii-vechi,Drepcăuți) 
 

Puncte slabe 

 procesul de îmbătrânire demografică, este 
mai rapid decât cel înregistrat în mediu pe 
ţară. 

 densitate redusă a populaţiei 
 coeficient de îmbătrînire a populaţiei  mai 

mare ca media pe ţară 

 reducerea populaţiei tinere în structura pe 
vârste 

 infrastructură slab dezvoltată 

 instituţii insuficiente  care s-ar ocupa cu 
problemele tineretului 

 prevalarea mortalităţii asupra natalităţii 
 rata mortalităţii este superioară 

comparativ cu media pe ţară 

 rata natalitatii este mai mica comparativ cu 
media pe ţară  

 insuficiența locurilor de muncă bine plătite 

 insuficiența utilităţilor şi serviciilor publice 

 rată scăzută a mişcării naturale a 
populaţiei 

 trend crescător de persoane singuratice 
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 trend ascendent de îmbătrânire 
demografică 

 rată scazuta  a nupţialităţii populaţiei 
 creştere uşoară a persoanelor singuratice 

Oportunităţi 

 crearea unui centru comunitar social 

 diversificarea activitatilor in cadrul 
centrelor sociale existente 

 consolidarea capacitailor Centrelor sociale 
existente  

 posibilitatea atragerilor granturilor şi 
investiţiilor 

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord 

Riscuri 

 creşterea mai accentuată a disparităţii de 
gen. 

 noi valuri de migraţiune. 
 agricultură supusă riscurilor cataclismelor 

naturale. 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale. 

 instabilitate politică şi economică. 

 
4.2.Mişcarea naturală a populaţiei 
Sporul natural negativ, înregistrat în  raion , este mai înalt decît media pe ţară și din RDN, fiind 
influenţat de scăderea ratei fertilităţii şi de îmbătrînirea populaţiei. În anul 2019 natalitatea 
înregistra o valoare de 559 nou-născuţi, cu un spor natural de - 445. Cea mai gravă situaţie la 
acest capitol este atestată în raionul Donduşeni,  urmat de r.Briceni .  
Analiza stării demografice pe localităţi urbane ne arată, că  în perioada ultimilor trei ani, populaţia 
prezentă la începutul anului se află în stare stabilă sau cu o uşoară dinamică (Briceni, Lipcani).  
Tabelul 27.  Migraţia populaţiei.Analiza SWOT 

Puncte tari 

 transfer de mijloace financiare în 
localităţile raionului  de către cei plecaţi la 
muncă peste hotare 

 aşezare geografică reuşită 

 prezenţa instituţiilor  dezvoltate 

Puncte slabe 

 număr ridicat de persoane apte de muncă  
plecate în afara localităţilor raionului 

 creşterea persoanelor plecate la muncă în 
afara localităţilor din raion 

 infrastructură slab dezvoltată 

 insuficiența instituţiilor care s-ar ocupa cu 
problemele tineretului 

 linsuficiența  locurilor de muncă bine plătite 

 insuficiența utilităţilor şi serviciilor publice 

 copii rămaşi fără supravegherea părinţilor 
 pandemia globală 

 copii rămaşi fără supravegherea părinţilor 
Oportunităţi 

 folosirea resurselor financiare şi a 
experienţei şi abilităţilor persoanelor 
plecate la muncă în afara în dezvoltarea 
comunitară. 

 posibilitatea atragerilor granturilor şi 
investiţiilor private în dezvoltarea 
economică a localităţii.  

 participarea la proiectele în cadrul Regiunii 
de Dezvoltare Nord 

 creare de noi locuri de munca prin 
dezvoltarea economica locala 

 utilizarea remitențelor în DEL 

Riscuri 

  neîntoarcerea familiilor celor plecaţi din 
localitate. 

 stagnarea întreprinderilor locale. 
 diminuarea cererii la produsele locale. 

 noi valuri de migraţie. 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

 criza sanitară 
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Procesele migraţioniste influenţează profilul demografic şi au un rol important în viaţa economică 
şi socială a raionului . Deşi lipsesc datele statistice pentru a face concluzii mai riguroase vizavi 
de toate aspectele, putem constata existenţa a trei fluxuri migraționiste principale care se 
manifestă cu un grad diferit de intensitate: migraţia rural – urban în interiorul RDN, migraţia RDN 
– Chişinău, Bălţi (în această direcţie migrează în special studenţii care învaţă la instituţiile 
superioare de învăţămînt localizate în Chişinău şi Bălţi şi care se stabilesc aici cu traiul) şi 
emigraţia (migraţia peste hotarele Republicii Moldova). Acesta este cel mai puternic flux migrator 
al populaţiei . La migrația internă r.Briceni are un sold negativ de  câte -123 persoane în 
2018(sosiți 349-plecați 452) și 2019(sosiți 507-plecați 630)).  
 
Tabelul 28.Ratele miscarii naturale , profil teritorial comparativ 

Nr. Indicatorul/1000 locuitori 2016 2017 2018 

1. Natalitate,RM 10,5 9,6 9,2 

2. Natalitate,RDN 10,5 9,6 9,2 

3. Natalitate,Briceni  9,5 8,7 8,3 

4. Mortalitatea,RM 10,8 10,4 10,5 

5. Mortalitatea,RDN 12,6 12,3 12,2 

6. Mortalitatea,r.Briceni 14,3 14,1 14,0 

7. Spor natural,RM -0,3 -0,8 -1,3 

8. Spor natural,RDN -2,1 -2,7 -3,1 

9. Spor natural, r.Briceni -4,9 -5,5 -5,7 

10. Nuptialitate,RM 6,2 5,9 5,8 

11. Nuptialitate,RDN 5,5 5,1 5,0 

12. Nuptialitate,r.Briceni 5,4 4,8 4,8 

14. Divortialitate,RM 3,0 2,6 3,0 

15. Divortialitate,RMN 2,7 2,5 2,9 

16. Divortialitate, R.Briceni 3,1 2,5 2,7 

Forţa de muncă 
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică pentru anul 2020,  rata de activitate a populaţiei 
constituie - 39,0 %, rata de ocupare – 37,0%. În sectorul public sunt angajaţi 35,1%, iar în cel 
privat - 64,9%). Din numărul total, circa 49,5% (322) din populație este angajată în cîmpul muncii, 
iar 39,2% din populaţia angajată munceşte în domeniul agriculturii. 
La nivel de raion  în a.2019 au fost  angajați 8484 de persoane cu  869 de persoane mai mult 
decât în a.2018. 
În 2019, salariul mediu lunar al unui angajat din raion  constituia 5078 lei, faţă de 7233 lei, salariul 
mediu pe ţară. Conform datelor OFM Briceni , în 2020 în raion s-au înregistrat 1375 şomeri cu 
445 şomeri mai mult   decât în 2019. Rata şomajului în RDN constituie 5,2%, în rîndul femeilor 
fiind de 5,0%, şi în rîndurile bărbaţilor de 5,5%, atît în mediul urban, cît şi în mediul rural. Cei mai 
afectaţi de şomaj sunt persoanele cuprinse între vîrsta de 35-44 ani, înregistrînd rata de 6,1% . 
 

  

 
Tabelul 29.Statistica șomerilor înregistrați la DOFM Briceni. 
 

 
Nr. 
 d/o 

 
Denumirea  
primăriei 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

1. Briceni 233 217 307 

2. Lipcani 86 87 139 

3. Criva 11 17 22 

4. Drepcăuţi 24 18 33 

5. Şireuţi 23 40 65   
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6. Pererita 13 13 50 

7. Teţcani 17 29 32 

8. Corjeuţi 3 0 7 

9. Caracuşenii Vechi 6 3 5 

10. Tabani 26 28 48 

11. Balasineşti 7 21 62 

12. Beleavineţi 13 21 52 

13. Berlinţi 50 79 106 

14. Coteala 24 16 24 

15. Medveja 2 9 6 

16. Larga 23 27 33 

17. Cotiujeni 34 27 24 

18. Grimancăuţi 29 21 61 

19. Trebisăuţi 18 26 34 

 20. Colicăuţi 33 43 41 

21. Marcauţi 28 27 23 

22. Halahora de Sus 9 8 14 

23. Bulboaca 14 12 13 

24. Balcauţi 34 46 56 

25. Mihaileni 10 27 29 

26. Bogdaneşti 26 14 22 

27. Slobozia Şireuţi 47 46 61 

28. Hlina 19 8 6 

 T O T A L: 862 930 1375 

 

 
Propuneri: 
 
-implementarea programelor de antrenare a şomerilor la lucrări publice la nivel de raion 
-formarea profesională a şomerilor 
-încadrarea activa în muncă a persoanelor de vîrstă prepensionară şi a categoriilor social-
vulnerabile 
-angajarea şomerilor după absolvirea cursurilor de formare profesională cu o rata de 70-80% 
-acordarea unor facilităţi  pentru persoanele care şi-au iniţiat propria afacere şi au creat noi locuri 
de muncă, unde au fost angajate persoane din rîndul şomerilor; 
- crearea unui climat favorabil de dezvoltare a serviciilor prin combaterea şomajului în rândul 
tinerilor; 
-acţiuni ce ţine de reanimarea meşteşugurilor populare specifice raionului, confecţionarea 
obiectelor de artizanat, deschiderea punctelor de prelucrarea, ambalarea producţiei agricole, 
încurajarea şomerilor de a participa în diverse activităţi antreprenoriale, etc., ceea ce ar face 
posibil încadrarea în cîmpul muncii a şomerilor, în special cei din localitatea rurală. 
-promovarea imaginii şi acordarea serviciilor de mediere a muncii pentru persoanele din raion, 
ceea ce ar asigura apariţia unor noi oportunităţi de încadrare în cîmpul muncii a forţei de muncă 
disponibile; 
- implicarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi a autorităţilor publice locale în 
vederea elaborării şi coordonării unui program ce ar asigura instruirea în domeniul afacerilor a 
persoanelor care doresc să iniţieze o afacere; 
- elaborarea unui mecanism viabil în ceea ce priveşte colaborarea dintre autorităţile publice locale 
şi agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă privind organizarea lucrărilor publice, 
orientate spre acoperirea necesităţilor localităţilor rurale, finanţate din fondul de şomaj şi bugetele 
locale; 
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-acordarea unor facilităţi suplimentare persoanelor tinere care, după însuşirea unei meserii sau 
profesiuni, revin în raion, sate, comune, pentru a-şi desfăşura activitatea, în special pentru acele 
profesiuni sau meserii; 
-promovarea culturii antreprenoriale, prin crearea în instituţiile de învăţămînt a programelor de 
instruire în domeniul afacerilor, 
-organizarea trainingurilor în domeniu şi stimularea colaborării dintre antreprenori şi instituţiile de 
învăţămînt universitare şi profesionale; 
-organizarea de seminare sau ateliere de instruire în vederea creşterii capacităţii reprezentanţilor 
autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte mecanismul de colaborare cu potenţialii finanţatori 
ai proiectelor de infrastructură socială din localitatile raionului; 
-pregătirea şi difuzarea permanentă a informaţiilor prin mijloacele mass-media ce ţine de situaţia 
pieţei forţei de muncă din raion; 
 -ajustarea programului de învăţămînt al şcolii de meserii din raion, şi a altor instituţii specializate 
în instruirea populaţiei la necesităţile cererii de pe piaţa muncii; 
-dezvoltarea și promovarea  a învățământului dual de meserii  
 
 
 

5. Dezvoltarea economică 
Dezvoltarea Economică locală  este un element esențial și important în dezvoltarea comunității,   
constituie o prioritate atît  pentru autoritățile locale , cît și pentru cetațeni. Dezvoltând economia 
la nivel local, putem valorifica eficient și util resursele locale, crea  bunuri și produse , asigurînd 
locuri de muncă și contribuind la dezvoltarea infrastructurii, instituțiilor sociale și culturale.De 
aceia elaborarea unui plan de dezvoltare economică locală cu o viziune și obiective clare , este 
un prim pas în asumarea responsabilității de a contribui la dezvoltarea economiei locale. O 
dezvoltare economică locală sustenabilă  permite de a  crește nivelul de trai a populației,de a  
crea noi locuri de muncă, de a contribui la susținerea bugetului local, sprijinind domeniile sociale, 
culturale și de a menține și dezvolta infrastructura oferind servicii publice de calitate. 
5.1.Profil sectorial 
Sectoarele economice contribuie diferit la formarea produsului raional. În ultimii ani se manifestă 
tendinţa schimbării structurii ramurale a economiei raionale. Astfel, in 2019, cota agriculturii in 
VAB a constituit 35%.  
Principalele întreprinderi pe teritoriul raionului sunt -  SRL "Ţadic", IMC "Capeteli" or. Briceni; SRL 
"Cariopsa" or. Lipcani; SRL "Servest Agro" din s. Corjeuţi producerea conservelor; SA  SRL 
"Agroproduct" s. Colicăuţi; SRL "Duval" s. Criva; SRL "Drebozaci" s. Drepcăuţi;  SRL "PAT-9", - 
SRL ”Floreana Fashion” -fabricarea îmbrăcămintei pentru copii, ”APM Automotive Protection”- 
fabricarea huselor pentru automobile, etc. 
În complexul de construcție al raionului Briceni activează 6 întreprinderi de antrepriză: 
1. SRL ”ConstructGaz” 
2. SRL ”Termogazsistem” 
3. SA ”Brisco” 
4. IMC ”Capiteli” 
5. SRL ”Vintam-Exim” 
6. ÎS ”CMMCD-8” 
Prelucrarea producției agricole e reprezentată de : 
-SRL ”Servest-Agro” din satul Corjeuți, specializată în producerea conservelor.  
- SRL ”Viva-Igna” din Grimăncăuți –  producerea și comercializarea diverselor soiuri de fructe și 
legume și producerea sucurilor de mere. Întreprinderea deține și două magazine agricole. 
- SRL ”Pimpinela” – producător de nuci (124 ha) 
- SRL ”Lapmol” Lipcani–combinat de fabricare a produselor lactate. 
- S.A Întreprinderea de colectare și prelucrare a cerealelor, din orașul Lipcani. 
 De asemenea în or. Briceni funcţionează un şir de mini-brutării.  
Concomitent, pe teritoriul raionului funcţionează un şir de întreprinderi ale business-ului mic şi 
mediu de prelucrare a producţiei prime, întreprinderi de construcţii şi transport.  
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Deoarece, teritoriul raionului este bogat în resurse ale subsolului, în raion se exploatează 
zăcăminte de nisip, piatră,gips şi alte resurse utilizate la fabricarea materialelor de construcţie: 
principalele cariere sunt Criva-Knauf" în satul Criva care explorează piatră de gips şi cariera 
"Calcar" în comuna Beleavinţi care explorează zăcăminte de pietriş şi piatră spartă. 
 
5.2.Sectorul industrial 
Comparativ cu raioanele  Regiunii de Dezvoltare Nord  r.Briceni se caracterizează cu un nivel mai 
scăzut  de dotare şi dezvoltare a sectorului industrial. Acest fapt se datorează, în special, activităţii 
unui număr mai mici  de întreprinderi industriale, amplasate în o.Briceni, Lipcani, Beleavinți,  
comparativ cu celelalte raioane.În acest domeniu situație mai proastă se atestă în r.Glodeni. 
 
Ponderea producției industriale a r.Briceni este de 0,3 % din totalul producției din țară.Cea mai 
mare pondere în producția industrială la nivel de raion o au materialele de 
construcție,calcar,conserve,sucuri și profile din oțel. 
 
Tabelul 30.  Industria, comerţul si serviciile.Analiza SWOT 

Puncte tari 

 aşezare geografică reuşită 

 stabilitate a întreprinderilor în sfera 
serviciilor 

 prezenţa anumitor factori de producere 
(terenuri şi clădiri)  

 creşterea volumului de vînzări 

Puncte slabe 

 cota sectorului industrial în DEL este mică 

 sector de servicii slab dezvoltat 

 lipsa entităţilor economice specializate în 
colectarea produselor agricole şi 
aprovizionarea cu input-uri agricole 

 volum de vânzări foarte mic 

Oportunităţi 

 atragerea investiţiilor străine directe în 
sectorul industrial şi sectorul serviciilor.  

 acces la programele de stat pentru 
susţinerea IMM-urilor. 

 modernizarea sistemului autohton de 
management al calităţii, de inofensivitate a 
produselor alimentare şi sănătate a 
plantelor şi animalelor. 

 sporirea investiţiilor în sector atât locale, 
cât şi străine, care ar spori competitivitatea 
şi inovaţia prin transfer de know-how, 
crearea de noi calificări cerute de piaţă, 
modernizarea infrastructurii de piaţă, 
precum şi implementarea standardelor de 
calitate.  

 acces la pieţele agroalimentare  

 elaborarea unor strategii eficiente de 
marketing şi export. 

 Crearea platfomei industriale 
multifuncționale 

Riscuri 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale. 

 preţuri instabile la resursele energetice. 
 lipsa de coerenţă în acţiunile statului în 

susţinerea IMM-urilor.. 

 conjuncturile nefavorabile pe pieţele 
internaţionale.  

 exodul forţei de muncă calificate. 
 preţuri fluctuante  şi mici la produsele 

industriale în raport cu costurile. 
 preţuri instabile la resursele energetice. 
 creşterea importurilor.  
 menţinerea în continuare a situaţiei 

curente în care produsele industriale sunt 
aduse în ţară pe filierele de contrabandă. 

 
În anul 2019 raionul Briceni a inregistrat o valoare a producției industriale in marime de 159,1 
mln. lei. Volumul producjiei industriale in prejuri curente pe raionul Briceni in 2019  constituie față 
de perioada  anului 2017 - 147%. La nivel de raion raporteaza producție industriala numai trei 
agenji economici: SA „Calcar”; SRL „Servest-Agro”, SRL „Tadic”. În a.2019 ponderea producţiei 
livrate pe piaţa externă, în total livrări,  a fost de 47,3%, fiind de 2,53 ori mai mult ca în anul 2017.  
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Tabelul 31. Valoarea producției fabricate și livrate, mln.lei, r.Briceni 

Nr. 
 

2017 2018 2019 

1. Valoarea producjiei fabricate 108,0  115,6 159,1 

2. Valoarea producjiei livrate 85,9  106,0 126,8 

3. Exportul producției în % 
 

piaţa externă,
în total livrări, %

18,7  24,5 47,3 

 
Producerea  principalelor produse industriale la majoritatea lor a avut un trend ascendent, 
excepție fiind așa produse ca carne,făină și crupe. 
 
Tabelul 32. Producerea  principalelor produse industriale în r.Briceni, 2017-2019 

Nr. Denumirea productiei 
2017 2018 2019 

1. Alte pietre pentru cioplit sau 
pentru constructii, alabastru, mii 
tone 

7,0  9,4 10,0 

2. 
Pietris, prundis, bolovani si 
silex, mii tone 

   

3. Carne, inclusiv carne de pasare, 
tone 

122,5  
40,0 

- 

4. Sucuri de legume si fructe, mii 
litri 

332,3  371,8 601,0 

5. Conserve de legume, tone 2 310,3 2 330,4 3 651,0 

6. Faina, tone 991,0  886,8 825,8 

7. Crupe, grisuri si aglomerate, 
tone 

49,7  1,5 - 

8. 
Pâine si produse de panificatie, 
tone 

556,5  
485,0 585,8 

9. Produse de cofetarie, tone 1,0  1,1 1,3 

 
Propuneri: 
-Atragerea investititiilor prin proiecte 
-Crearea business incubatorului Briceni 
- Crearea platformei industriale multifuncționale 
-Organizarea diferitor seminare, intruniri, mese rotunde, traininguri pentru AE 
-Crearea parcului industrial Briceni 
-Crearea Centrelor de consultantă 
-Crearea business incubatorului in s.Corjeuti 
-Editarea unui catalog pentru investitori 
-Promovarea formsrii de asociatii pe produse 
-Instruirea antreprenorilor in domeniul afacerilor 
-Folosirea resurselor naturale locale in DEL 
-Participarea la expozitiile tematice : seminare de instruire, proiecte de infrastructurs economics 
-Plasarea informatiilor pe site-ul CR 
-Crearea unui consiliu economic pe lângă Președintele raionului 
-Elaborarea unui plan strategic in domeniul DEL 
-Aderare CR la inițiativa UE M4EG 
-Stimularea agentilor economici incepstori de APL 
-Crearea unui film despre oportunitstile investitionale ale r.Briceni 
 
 
 
 


