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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 
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5.3.Sectorul agrar 
Sectorul agrar , la fel ca şi sectorul industrial, are o importanţă semnificată la dezvoltarea 
economică a raionului. Aceasta se datorează, în principal, solurilor fertile de cernoziom, care au 
o bonitate medie de 72 puncte. Suprafaţa terenurilor agricole reprezintă cca 54% din suprafaţa 
totală a raionului ii (cca 44,8 mii hectare). 
Agricultura raionului  este specializată atît în sectorul fitotehnic, prin cultivarea plantelor, cât şi 
zootehnic, prin reproducerea şi creşterea animalelor, contribuind la producţia agricolă globală a 
Republicii Moldova.  
 
Structura terenurilor agricole-2021    
Teren agricol  -44799 ha 
Teren arabil   -38049 ha 
Plantaţii multianuale   -6750 ha,  inclusiv: 
Livezi   -6680 ha 
Pepeniere pomicole-40 ha 
Arbuşti fructiferi-30 ha (căpşun-17,agriş-4,zmeur-8,mur -1) 
 
Tabelul  33.Structura livezilor, 01.01.2021 

Livezi total de rod tinere 

Sămînţoase 5907 5145 762 

Sîmburoase 455 291 164 

Nucifere 318 185 133 

Total 6680 5621 1059 

                                                 După specii 

                                               Sămînţoase 

măr 5871 5115 756 

păr 36 30 6 

Total semînţoase 5907 5145 762 

                                            Sîmburoase 

prun 255 215 40 

vişin 6 6 - 

cireş 139 52 87 

caise 55 18 37 

Total sîmburoase 455 291 164 

                                           Nucifere 

Nucul 315 185 130 

Alun 3 - 3 

total 318 185 133 
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Sectorul agricol  este specializat în cultivarea cerealelor şi culturilor tehnice, printre care se 
numără: grâu, boboasele, floarea soarelui, porumbul, ș.a. Producţia globală a acestor culturi în 
anul 2020 a constituit % din producţia globală la nivel naţional ( mii tone), şi anume: cereale şi 
leguminoase pentru boabe (%), floarea soarelui (%), porumb (%). 
 
                          
 
Tabelul 34. Structura culturilor cerealiere-2021 
 

Nr Cultura  Suprafaţa,ha 

1 Grău de toamnă 5650 

2 Orz de toamnă 480 

3 Rapiţa de toamnă 619 

4 Ovăz - 

5 Mazăre 110 

6 Orz de primăvară 580 

7 Grău de primăvară 50 

8 Fasole 275 

9 Porumb  6550 

10 Floarea soarelui 8656 

11 Soia 10525 

12 Legume 850 

13 Cartof 2020 

14 Bostănoase 98 

15 Sfecla furageră 72 

16 Lucerna 456 

17 Sorg 870 

18 Alte culturi 38 

19 Teren preconizat pentru plantat livezi 150 

 total 38049 

 
                                               
 
Tabelul 35.Structura legumelor, 2021 
 

nr Specia Suprafaţa,ha 

1 Roşii 164 

2 Castraveţi 117 

3 Varza 95 

4 Ceapa 85 

5 Morcov 73 

6 Sfeclă roşie 50 

7 Ardei 62 

8 Vinete 44 

9 Mazăre de grădină 150 

10 Altele 10 

 Total 850 
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Totodată, raionul  are avantaje competitive semnificative în creşterea fructelor şi legumelor, 
datorită solurilor fertile şi climei favorabile din regiune. Producţia globală de fructe  în raion  în 
anul 2019 a constituit  95 231 tone, sau 21,6% din producţia globală a acestor culturi la nivel de 
republică sau 32,2 % din RDN. Cca 85 la sută din plantaţiile multianuale regiune o reprezintă cele 
de măr, fapt care generează o cotă  importantă din exportul acestei culturi pe tară. 
Producţia de legume în cîmp(9 948 tone) constituie 18 % din producţia globală de legume de 
cîmp a ţării.  
 

Tabelul 36. Sectorul vegetal. Analiza SWOT 

Puncte tari 

-aşezare geografică reuşită 

-producţie relativ diversificată 

-condiţii favorabile dezvoltării agriculturii  

-experienţă în creşterea  livezilor 

-bonitate bună a solului 

-prezenţa sistemelor  de irigare 

-cotă mare a livezilor 

-utilizarea tehnologiilor avansate 

-tradiții  și competență a factorului umanîn 
agricultură 

-prezența 41 de frigidere de păstrare a 
fructelor și legumelor 

-dotare satisfăcătoare cu tehnică și 
echipoament agricol 

-forme de asociere în agricultură 

Puncte slabe 

 randamente şi producţii totale  agricole 
mici 

 practicare de activităţi agricole de 
subzistenţă. 

 infrastructură slab dezvoltată(drumuri,etc.) 
 lipsa capacităţilor de prelucrare şi păstrare 

a produselor agricole 

 capacităţi reduse ale producătorilor 
agricoli în domeniul marketingului agricol 

 lipsa unui program strategic de revigorare 
a sectorului la nivel de raion 

 insuficiență de prelucrare a capacităților de 
prelucrare a produselor agricole 
 

Oportunităţi 

 utilizarea resurselor regenerabile.  

 pregătirea cadrelor pentru agricultură în 
afara ţării. 

 practicarea leasingului pentru 
capitalizarea întreprinderilor 

 transfer relativ rapid al tehnologiilor 
avansate (seminţe, material săditor, 
fertilizanţi, maşini şi echipament etc.) care 
sporesc productivitatea sectorului. 

 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 

Riscuri 

 lipsa de coerenţă în acţiunile statului în 
spaţiul rural. 

 probabilitate ridicată de producerea 
riscurilor naturale. 

 vulnerabilitatea sporită a agriculturii faţă de 
impactul factorilor externi, barierele 
netarifare în comerţ, instabilitatea pieţelor 
produselor agroalimentare, etc. 

 infrastructura de irigare învechită şi uzată. 
 impactul crizei economice globale şi 

naţionale. 
 preţuri ridicate şi instabile la inputuri şi 

preţuri reduse la outputuri în agricultură. 
 avansarea la scară globală a cerealelor 

genetic modificate.  
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şi inovaţia prin transfer de know-how, 
crearea de noi calificări cerute de piaţă, 
modernizarea infrastructurii de piaţă şi de 
irigare, precum şi implementarea 
standardelor de calitate. 

 utilizarea tehnologiilor moderne și 
adaptată la schimbările climatice 

 accesarea fondurilor pentru agricultură 
locale şi străine (de exemplu, fondul 
pentru subvenţionarea producătorilor 
agricoli). 

 progresul lent de tranziţie de la sistemul de 
standarde bazat pe GOST-uri la unul bazat 
pe standardele internaţionale  

 tergiversează pătrunderea produselor 
moldoveneşti pe pieţele de valoare înaltă. 

 
Sectorul zootehnic are o pondere  în descreștere   în producția agricolă totală. Principalul efectiv 
de animale din regiune în anul 2019 a cuprins:  
Bovine-4228 capete,din care vaci-3507. 
Porcine–5486 capete. 
Ovine şi caprine–8276 capete. 
Păsări total–208095 capete. 
Fabrica de păsări SRL Raiplai Avicola s.Tabani. 
Efectivul de păsări-92789 capete. 
Ponderea principalelor produse de origine animalieră în raion  este înregistrată în sfera producţiei  
producţiei ouălor – 15,5mil. bucăţi, sau 5,2% din producţia globală de ouă la nivel naţional(2019). 
 
În teritoriul raionului  activează 5 ferme de porcine: 
1.SRL Ştef-Agro,or. Lipcani 
2.CAP Valgorcom,or.Briceni1 
3.SRL Duval,s.Criva 
4.SRL Zalucea,s.Drepcăuţi 
5.SRL Spicul de Aur,or.Briceni-719 capete 
 
Tabelul 37. Sectorul animal.Analiza SWOT 

Puncte tari 

 aşezare geografică reuşită 

 prezenţa factorilor de producere 

 tradiţii şi experienţă în creşterea 
animalelor       

 condiţii climaterice favorabile 

 fond satisfăcător de păşuni 
 condiții climaterice favorabile creșterii 

animalelor 
 

Puncte slabe 

 reducere  a efectivului de animale 

 eficienţă redusă 

 pățuni degradate 

 deficit de furaje 

 ferme cu efectiv numeric foarte mic 

 lipsa capacităţilor industriale de producere 
a cărnii 

 dominaţia clară în sector a gospodăriilor 
casnice 

 lipsă abator raional de sacrificare a 
animalelor 

 lipsa unui sistem de colectare  a 
produselor animale de la populaţie 

 infrastructură slab dezvoltată 

 ineficienţa potenţialului local de creştere a 
bovinelor şi porcinelor; 

Oportunităţi Riscuri 
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 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 şi de 
irigare, precum şi implementarea 
standardelor de calitate.  

 acces la pieţele agroalimentare .  
 diversificarea activităţilor economice din 

sector prin dezvoltarea cuniculturii, 
pisciculturii, apiculturii, etc,  

 accesul la fondurile agricole 
guvernamentale şi externe.  

 folosirea raselor genetic performante în 
condiţiile RM.  

 asimilarea experienţei internaţionale 
avansate privind dezvoltarea producerii 
plantelor de nutreţ în condiţii similare etc.  

 elaborarea unor strategii eficiente de 
marketing şi export. 

 lipsa de coerenţă în acţiunile statului în 
spaţiul rural. 

 conjuncturile nefavorabile pe pieţele 
internaţionale;  

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

animale în raport cu costurile. 
 impactul crizei economice globale şi 

naţionale 

 preţuri instabile la resursele energetice 

 creşterea importurilor de produse 
animaliere.  

 menţinerea în continuare a situaţiei 
curente în care produsele animaliere sunt 
aduse în ţară pe filierele de contrabandă. 

 
 
 
 
5.4.Sectorul turismului 
Raionul Briceni  dispune de un potenţial turistic , care cuprinde atracţii naturale , arii protejate, 
edificii ecleziastice de importanţă naţională, mănăstiri, peşteri, parcuri şi rezervaţii naturale etc. 
Industria hotelieră a este compusă din hotelul Vesta  şi unităţi de cazare cu o capacitate totală de 
peste 25  locuri, care  sunt amplasate în o.Briceni. 
Principalele atracţii naturale unice și atracții turistice (naturale, culturale, istorice etc.):  
- Satul Corjeuţi - „Borta Ciuntului” 
- Satul Pererita - „Meandruul de la Pererita” 
- Satul Corjeuţi - „Stînca „Ţiglău” 
- Satul Caracuşenii Vechi - Stîncă- defileu „Caracuşeni”  
- Satul Criva - Peştera „Emil Racoviţă”  
- Satul Caracuşenii Vechi şi satul Corjeuţi - „Complexul geologic şi paleontologic din bazinul 
râului Lopatnic 
- Satul Grimancauţi - Rezervaţia natural de plante medicinal „Rosoşeni”  
- Satul Grimancauţi - Rezervaţia silvică „Rosoşeni”  
- Satul Pererita - Rezervaţia peisagerică „Zamca” 
- Satul Teţicani - Rezervaţia peisagerică „Teţcani” 
- Comuna Larga satul Pavlovca - „Aleea de tei” 
- Comuna Larga satul Pavlovca - Monument de arhitectură peisagerică din satul Pavlovca 
- Comuna Larga satul Pavlovca - Parcul dendrologic din satul Pavlovca 
La nivel de raion tradițional este practicată activitatea meșterilor populari, care sunt   transmise  
din generație în generație.  
              Meșteșuguri:                                     Denumirea localității 
-confecţionarea măturilor                      •Cotiujeni, Tabani, Caracuşenii Vechi 
-împletitul în lozie                                  • Lipcani, Berlinţi 
-împletitul cu fibre naturale (paie)           •Trebisăuţi, Berlinţi 
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-lucrul cu tabla                                               •Caracuşenii Vechi, Tabani, Grimăncăuţi, Larga 
-ţesutul covoarelor                                   •Tabani, Trebisăuţi 
-broderie, croşetare, împletitul cu andrele    •în majoritatea localităţilor 
 
     Premise pentru dezvoltarea turismului sunt prezenţa "Conacului Rosetti–Roznovan" or. 
Lipcani - sec. XIX, "Conacul Krupenschi" s. Corjeuţi - datează din a II-a jum. a sec. XX., 
mănăstirea de maici cu Hramul "Învierea Domnului" situată în apropierea or. Briceni, biserici din 
lemn ce datează din 1771- 1902, casa de baştină a scriitorului Gr. Vierul din satul Pererîta  
transformată un muzeu comemorativ, monumente ale naturii geologice şi paleontologice ”Peştera 
Emil Racoviţă” din apropierea s. Criva, şi "Meandrul de la Pererîta" din partea de sud a s. Pererîta, 
monumentele de arhitectură peisajeră "Parcul" din s. Pavlovca cu suprafaţa 18,3 ha, "Alea de tei" 
dintre satele Pavlovca şi Larga,  rezervaţia "Zamca" din s. Pererîta care este o rezervaţie naturală, 
întinsă pe câţiva kilometri înconjurată de râul Prut .               
    Includerea obiectivelor turistice  în circuitul economic prin dezvoltarea unei reţele naţionale de 
zone turistice, localizarea în zonele turistice a activităţilor de deservire corespunzătoare a 
turiştilor, încurajarea antreprenoriatului în turismul rural, reprezintă unele aspecte ale 
oportunităţilor de dezvoltare a sectorului turismului în regiune. O altă oportunitate este crearea 
parcului național Pestera E.Racoviță-Pădurea Domnească, incluzând potențialul natural din lunca 
râului Prut. 
 
Propuneri 
-elaborarea unei strategii de dezvoltare a turismului in r.Briceni 
- elaborarea și promovarea brandului turistic a raionului 
-deschiderea unei rute turistice raionale 
-participare la proiecte tranfrontaliere cu parteneri din RO și UA 
-crearea unei baze de date în domeniu 
-creare de parteneriate cu ONG din domeniu 
-incurajarea antreprenoriatului in turismul rural 
-localizarea in zonele turistice a activitajilor de deservire  a turiștilor 
-elaborare ghiduri și pliante turistice 
- crearea unei rute turistice Criva-Pererita-Fetești 
-creare de parteneriate cu organizajiile reprezentante a rutelor turistice din Romania și Ucraina 
-deschidere de pensiuni turistice 
-organizarea festivalelor regionale și locale cu caracter cultural 
 -elaborarea rutelor turistice și conectarea lor la cele najionale  
-conectare la circuitele turistice din Ucraina si Romania  
-dezvoltarea produselor naționale locale(bucate) 
-dezvoltarea meșteșuguriilor locale (măști,împletit in lozie, broderie, etc.)  
 
5.5.Sectorul serviciilor 
 
Sectorul servici este reprezentat, în temei, de companiile din comerţul cu amănuntul şi servicii cu 
plată prestate populaţiei din regiune. Comerţul cu amănuntul în regiune este efectuat, în principal, 
în baza unităţilor comerciale existente (magazine şi gherete), numărul cărora este în permanentă 
creştere.  
În anul 2019 cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul a constituit 231,1  mln. lei,fiind cu  23% 
mai mult decât în anul 2018(188,6 mln.lei) sau 0,4% din totalul cifrei de afaceri pe ţară.  
Specifice pentru Regiunea de Nord sunt prestările de servicii în domeniile: servicii de reparaţii 
auto, reparaţii electrocasnice, frizerii, telecomunicaţii, servicii de transport, servicii de construcţii, 
tîmplării, staţii tehnologice de deservire a companiilor agricole. 
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6.Asistență și Protecție socială 
În cadrul Direcției de Asistență socială și Protecția Familiei Briceni activează: 
-8 funcționari publici, care au menirea să contribuie la ameliorarea situației ce ține de 
problemele sociale și să acorde ajutor practic și metodic angajaților din subordine. 
Serviciile sociale reprezintă un ansamblu de activități, cum ar fi: 
a) rezolvarea problemelor persoanelor vîrstnice cu dizabilități severe și accentuate, a 
copiilor cu dizabilități de pînă la 18 ani, a persoanelor cu dizabilități ale aparatului 
locomotor. 
Prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S. Poșta Moldovei conform deciziei Consiliului 
raional Briceni la 4195 de personae, în anul 2016, li s-a calculat compensații pentru 
călătorii în transportul urban , suburban și interurban în sumă de 1585,2 mii lei și la 
fel compensații pentru 85 persoane cu desabilități ale aparatului locomotor în sumă 
de 68.000 mii lei. 
b) rezolvarea problemelor de identificare, evaluare, referire, asistență și monitorizare a 
copiilor victime a violenței, a neglijării, exploatării și traficului. La acest capitol în 
raion sînt înregistrați 98 de copii în situație de risc. 
c) controlarea și calcularea prestațiilor sociale ce ține de ajutorul social și ajutor pentru 
perioada rece a anului, conform legislației în vigoare. De astfel de prestații au 
beneficiat 51999 de beneficiari în sumă de 29.255 .758 lei. 
- Serviciul de Asistență Socială Comunitară - cu sediile în fiecare localitate , dotați cu 
cele necesare pentru identificarea programelor și coordonarea activităților de protecție 
a tuturor categoriilor de persoane defavorizate, cît și elaborarea recomandărilor pentru 
dezvoltarea unor noi servicii sociale. În raion activează 4 Centre Comunitare 
Multifuncționale: la Briceni, Drepcăuți, Caracușenii Vechi și Larga. 
 
- Serviciul de Îngrijire Socială la Domiciliu are sediile de activitate în fiecare sat 
din raion, care deservesc conform unui program flexibil, în funcție de necesitățile 
beneficiarului și a planului individualizat de îngrijire - 675 de beneficiari. Serviciile 
oferite de către lucrătorii sociali sunt sub formă de consiliere și ajutor la activitățile de zi 
cu zi. 
- Serviciul de Asistență Personală - este unul specializat în oferirea asistenței și 
îngrijirii copiilor și adulților cu dizabilități severe în vederea favorizării integrării lor în 
societate. În acest serviciu sînt angajate mame tinere ale căror copii sunt cu 
dizabilități severe, țintuiți la pat care nu se pot deservi de sinestătător și necesită 
supraveghere permanentă. 
- Serviciul protezare și ortopedie - contribuie la comandarea și eliberarea articolelor 
protetico- ortopedice și mijloace de locomoție, încălțăminte ortopedică, corsete, bandaje, 
centuri ortopedice, mijloace de locomoție manual pentru persoanele cu dizabilități 
locomotorii. 
Azilul  pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități din or.Lipcani – care creează și oferă 
condiții optime de trai, reabilitare și asistență medico–socială pentru persoanele cu vîrstă 
înaintată și cu dizabilități. În azil sînt plasate 22 persoane, cazate temporar sau permanent. 
- Serviciul de alimentare în cantina socială - prestează servicii de alimentare gratuită 
pentru 10 persoane social – vulnerabile, fără venituri sau cu venituri mici. 
- Serviciul Casa de tip familial din com. Larga care are 1 părinte educator și 6 copii 
la educație lăsați fără ocrotirea părintească. 
- Centru de plasament temporar al copiilor în situația de risc “AMIC” din com. 
Larga- are menirea de a implementapoliticile cu privire la protecția drepturilor 
copilului, identificarea, evidența șimonitorizarea copiilor rămași fără supravegherea 
părintească. Centrul educă 25 de copii lipsiți de supravegherea părintească. 
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Tabelul 38. Servicii sociale.Analiza SWOT 

Puncte tari 

 aşezare geografică reuşită 

 proiecte implementate în domeniu social 
 infrastructură socială dezvoltată 

 utilizare satisfăcătoare a capacităţilor 
instituţiilor sociale 

 personal pregătit a instituţiilor respective 

 capacităţi satisfăcătoare ale factorilor 
interesaţi  în domeniul atragerii fondurilor 
din domeniul social 

Puncte slabe 

 stare demografică critică 

 lipsa serviciilor pentru tineret 

 infrastructură slab dezvoltată 

 starea tehnică a imobilelor 
nesatisfăcătoare 

 procent redus de persoane active în 
structura pe vîrste 

 descresterea numarului persoanelor 
ocupate in sectorul economic 

 creşterea constantă a numărului 
pensionarilor în structura pe vîrste 

 număr relativ mare de persoane din 
păturile social vulnerabile 

 stadioane locale neamenajate 

 practicarea redusă a  modului sănătos de 
viaţă 

 Implicarea slabă  a societăţii şi altor 
structuri publice în probleme de sănătate 

 capacitate financiară  redusă a APL pentru 
a contribui la dezvoltarea Instituţiei 
medicale 

 imperfecţiunea Cadrului legal de finanţare 
a Ocrotirii Sănătăţii din Bugete Locale 

Oportunităţi 
 accesare de fonduri extrabugetare 

 creare de noi servicii sociale  

 diversificarea serviciilor sociale 

 eficientizarea serviciilor sociale existente 

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord 

 parteneriate cu ONG in atragerea 
dondurilor pentru proiecte sociale 

 Acord de parteneriat cu organizatii de 
binefavcere 

 Participare la schimb de experiență cu 
comunitațile infra/ite 

Riscuri 

 durabilitate insuficientă a serviciilor sociale 

 trend  demografic negativ 

 noi valuri de migraţie 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

 asigurarea durabilităţii proiectelor sociale 
implementate 

 instabilitate politică 

 criza pandemică globală 

 
 
Propuneri: 
- Consolidarea activităţii organelor administraţiei publice a raionului pentru atragerea fondurilor 
extrabugetare în vederea finanţării sferei de asistenţă socială a populaţiei raionului 
- Majorarea volumului de finanţare extrabugetară a asistenţei sociale pentru populaţia raionului 
- Extinderea colaborării  cu organizaţiile naţionale şi internaţionale umanitare financiare ale 
organizaţiilor naţionale şi internaţionale în domeniu social 
– Deschiderea Serviciul social „Echipa mobilă”  in colaborare cu ONG.Este un serviciu social 
specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi medii sau severe, inclusiv, copiilor cu dizabilităţi, 
care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale 
acestuia, cît şi consiliere şi suport persoanelor care îl îngrijesc pe acesta, în vederea creşterii 
independenţei şi integrării lui sociale. 
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-Majorarea finanţării din buget a instituţiilor în vederea pregătirii şi ridicării calificaţiei asistenţilor 
sociali 
-Instruirea asistenţilor sociali 
- Perfecţionarea profesională continue a asistenţilor sociali 
-Ridicarea nivelului de informare a familiilor şi persoanelor, care pot corespunde cerinţelor pentru 
primirea ajutorului social şi a altor servicii sociale. 
-Crearea condiţiilor  pentru satisfacerea nevoilor speciale ale anumitor categorii de populaţie 
pentru reabilitarea medicală şi profesională, în instruire, sport şi alte servicii sociale. 
-Prestarea serviciilor de reabilitare medicală şi profesională. 
-Instruirea şi plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi . 
-Crearea şi dezvoltarea sistemului de instruire profesională privind asigurarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi pentru ai asigura cu lucru 
-Adaptarea infrastructurii de transport şi a altor sfere la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi 
-Dezvoltarea şi diversificarea serviciile sociale, alternative formelor instituţionale 
-Dezvoltarea formei serviciilor sociale de tip atât public, cât şi familial, şi anume: centre de zi, 
centre de amplasare temporară a copiilor, case de copii de tip familial şi altele. 
 
 
7.Învăţămînt şi educaţie 
 Structura sistemului de învăţământ: 
Total instituţii de învăţământ – 67, inclusiv 
- grădiniţe de copii – 32; 
- şcoli primare-grădiniţe – 2; 
- gimnazii – 18; 
- licee – 11; 
- instituţii complementare – 4. 
Numărul total de copii, care frecventează grădiniţa/şcoala – 8661, inclusivi: 
- în învăţământ preşcolar – 8266 copii; 
- în învăţământ primar – 2354 elevi; 
- în învăţământ gimnazial – 3012 elevi; 
- în învăţământ liceal – 340 elevi; 
- din nr total cu cerinţe educaţionale 
speciale – 200 elevi. 
În sistemul educaţional din raion activează un efectiv de 830 cadre didactice, din care: 
- în învăţământ preşcolar – 255; 
- în învăţământ general – 675; 
- manageri – 122(directori+dir.adj); 
- cu statut de „tânăr specialist” – 19; 
- cadre didactice de sprijin – 26; 
- psihologi şcolari – 13; 
- logopezi – 9. 
 Peste 2000 de elevi anual frecventează instituţiile extraşcolare: Centre de creaţie din 
Briceni şi Lipcani, Staţia Tinerilor Tehnicieni, Şcoala de Sport Briceni. 
 Școala de Arte Plastice pentru copii din or. Briceni – unde activează: 
- 9 grupe de copii la compartimentul ”Artă Plastică” 
- 4 grupe de copii – compartimentul ”Coregrafie” 
- 1 grupă de copii - compartimentul ”Artă decorativă” 
Colectivul pedagogic este compus din 6 profesori cu studii superioare şi medii de 
specialitate. Procesul de învăţământ se înfăptuieşte conform unor planuri şi programe 
speciale, repartizate pentru 4 ani de studii, în baza Regulamentului special al Şcolilor de Artă 
Plastică din republică. 
Școala de meserii Nr.10 or.Briceni, în prezent are posibilitatea să pregătească: zidari, 
tencuitori – plăcători cu plăți, tîmplari, sudori electrici, bucătari, croitori și frizeri. Corpul 
didactic este format din 14 persoane. Școala oferă posibilitatea de studii atât la buget, cât și la 
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contract; la fel, dispune de un cămin pentru cazarea studenților. 
Colegiul Pedagogic ”Gheorghe Asachi” din or. Lipcani, unde își fac studiile aproximativ 
380 studenți cu frecvență redusă și de zi iar corpul didactic constituie – 40 profesori. Studiile 
se desfășoară în limba română și ucraineană, la următoarele specialități: 
- Bibliotecari pentru bibliotecile sătești. 
- Învățători de muncă și desen. 
- Pedagogia învățămîntului primar. 
- Instruirea tehnologică. 
- Pedagogia preșcolară. 
- Secretar-birotică. 
 
 
 
Instituţii de învăţămînt profesional  
Instruirea profesională este asigurată de Colegiul pedagogic din or. Lipcani cu capacitatea totală 
1160 elevi, de facto frecventează 276 elevi. Cadrul didactic este constituit din 36 profesori.  
De asemenea în or. Briceni activează şcoala de meserii cu capacitatea 150 elevi unde de facto 
sunt instruiţi 100 elevi şi şcoala de sport cu capacitatea 690 elevi, de facto frecventează 528 elevi. 



T  
Tabelul    Structura pe institutii educationale, r.Briceni, 31.05.2020. 
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1 Briceni LT 

N1 

2 43 2 50 2 48 2 44 8 185 2 40 2 52 2 51 2 43 2 45 10 231 1 23 2 2

3 

2 31 5 7

7 

23 49

3 

2 Briceni 

„Gr.Vieru” 
LT 

3 68 2 46 2 47 2 40 9 201 2 48 2 50 2 44 2 38 2 43 10 223 2 39 2 3

5 

2 39 6 1

1

3 

25 53

7 

3 Caracusenii 

Vechi LT 

2 40 2 34 2 38 2 37 8 149 2 44 2 37 2 46 2 39 2 38 10 204 1 18 1 1

4 

1 11 3 4

3 

21 39

6 

4 

Corjeuti LT 

2 41 1 29 2 30 2 39 7 139 1 30 1 27 2 37 1 30 2 39 7 163 1 33 1 2

1 

1 15 3 6

9 

17 37

1 

5 Drepcauti 

LT 

1 13 1 10 1 23 1 16 4 62 1 16 1 23 1 17 1 16 1 17 5 89 1 16 0 0 0 0 1 1

6 

10 16

7 

6 Grimancauti 

LT 

2 34 2 36 2 38 2 42 8 150 2 34 2 38 1 19 2 32 2 34 9 157 1 27 1 2

1 

1 14 3 6

2 

20 36

9 

7 
Larga LT 

1 18 1 14 1 16 1 16 4 64 1 16 1 21 1 22 1 20 1 18 5 97 1 24 1 3

2 

1 25 3 8

1 

12 24

2 

8 
Lipcani LT 

1 21 2 37 1 19 1 29 5 106 1 33 1 24 1 28 1 25 1 28 5 138 1 22 1 1

5 

1 20 3 5

7 

13 30

1 

9 

Tabani LT 

1 16 1 22 1 19 1 22 4 79 1 18 1 26 1 18 1 22 2 30 6 114 1 18 1 1

5 

1 11 3 4

5 

13 23

8 

10 
Tetcani LT 

1 19 1 15 1 14 1 14 4 62 1 17 1 23 1 22 1 22 1 17 5 101 1 20 1 2

6 

1 22 3 6

8 

12 28

1 

11 Trebisauti 

LT 

1 19 1 23 1 16 1 12 4 70 1 29 1 16 1 27 1 16 1 23 5 111 1 16 1 1

0 

1 11 3 3

7 

12 20

18 

 

Total licee 

1

7 
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2 

16 316 1

6 
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8 

1

6 

311 65 126
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15 32

5 

15 33

7 

15 33

1 

1
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3 

17 33

2 

77 162

8 

12 25

7 

12 2

1

2 

12 19

9 

3

6 

6

6

8 

17

8 

35

63 

12 Balasinesti 

G 

1 11 1 15 1 14 1 11 4 51 1 17 1 18 1 18 1 20 1 17 5 90         9 14

1 

13 
Beleavinți G 

1 20 0 0 2 33 1 17 4 70 2 15 1 14 1 7 2 21 1 9  7 66        11 13

6 

14 Berlinti G 1 10 1 18 1 12 0 0 3 40 1 17 1 8 1 18 1 8 1 7 5 58         8 98 

15 Bogdanesti 

G 

1 12 1 13 1 17 1 17 4 59 1 12 1 9 1 10 1 14 1 15 5 60         9 11

9 
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16 Colicăuți G 
1 17 1 20 1 16 1 19 4 72 1 20 1 18 1 15 1 10 1 15 5 78         9 15

0 

17 
Corjeuti G 

1 24 1 26 1 25 2 36 5 111 2 37 1 22 1 19 2 32 2 29 8 139         13 25

0 

18 

Coteala G 

1 14 1 11 1 14 1 15 4 54 1 17 1 17 1 13 1 18 1 19 5 84         9 13

8 

19 

Cotiujemi G 

1 19 1 20 1 24 2 31 5 94 1 24 2 34 2 32 1 24 1 27 7 141         12 23

5 

20 Criva G 1 12 1 15 0 0 1 9 3 36 1 15 0 0 1 7 1 11 1 16 4 49         7 85 

21 Halahora de 

Sus G 

1 18 1 22 2 34 1 20 5 94 1 27 1 26 1 22 1 30 1 24 5 129         10 22

3 

22 Hlina G 1 14 0 0 1 10 0 0 2 24 1 15 1 15 0 0 1 9 1 11 4 50         6 74 

23 

Larga G 

1 10 1 19 1 14 1 15 4 58 1 15 1 16 1 17 1 15 1 17 5 80         9 13

8 

24 
Lipcani G 

1 14 1 9 1 21 1 16 4 60 1 21 1 10 1 22 1 18 5 97           9 15

7 

25 Marcauti G 

r 

1 13 1 13 1 9 1 5 4 40 1 8 1 7 1 7 1 14 1 15 5 51         9 91 

26 Medveja G 1 10 1 10 0 0 1 16 3 36 1 6 1 12 0 0 1 10 0 0 3 28         6 64 

27 Pererita 

„Gr.Vieru”G 

1 17 1 11 1 15 1 18 4 61 0 0 1 8 1 15 1 15 1 10 4 48         8 10

9 

28 Sl. §ireuti G 1 6 1 13 1 10 0 0 3 29 1 16 1 11 1 9 0 0 1 9 4 45         7 74 

29 §ireuti G 
1 15 1 22 1 18 1 21 4 76 1 17 1 22 1 21 1 16 1 16 5 92         9 16

8 
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gimnaziii 

1

8 
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6 
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8 
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6 
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7 
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5 
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91 138

5 

        16

0 

24

50 

30 Bulboaca 

ȘP-Gr. 

1 9 0 0 1 7 0 0 2 16                     2 16 

 Total școli 
prim. 

1 9 0 0 1 7 0 0 2 16                     2 16 
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Instituţii preşcolare   
Conform datelor prezentate de Direcţia raională de învăţămînt Briceni reţeaua instituţiilor 
preşcolare pe teritoriul raionului cuprinde practic toate comunele raionului cu excepţia com. 
Bălcăuţi. Pe teritoriul raionului activează 33 instituţii preşcolare cu capacitatea totală 3334 locuri, 
inclusiv în mediul urban 770 locuri, în cel rural 2564 locuri. De facto frecventează 2396 copii ceea 
ce constituie 72% din capacitatea totală a instituţiilor, inclusiv 623 copii sau 80% din capacitatea 
instituţiilor în mediul urban şi 1773 copii sau 69% în cel rural. Astfel la 1000 locuitori revin 45 locuri 
în instituţiile preşcolare, inclusiv în mediul urban 50 locuri la 1000 locuitori, în mediul rural 43 locuri 
la 1000 locuitori. 
Analizînd evoluţia numărului instituţiilor de învăţămînt în raion pe perioada anilor 2017-2020, 
observăm o dinamică în creştere  la numărul instituţiilor preşcolare şi o dinamică în descreştere 
la instituţiilor şcolare , care este în continuă descreştere şi în anul de învăţămînt 2019-2020 
.Acestă tendință este observată și la nivel regional și național. Astfel numărul şcolilor în raion  în 
perioadă 2016 -2020 s-a micşorat cu  2 unităţi, şi va continua să descrească în contextul 
implementării reformelor Ministerului Educaţiei. În următorii ani se așteaptă reducerea și mai 
considerabilă a număruluii de instituții școlare, odată cu crearea instituțiilor cu statut de școală de 
circumscripție, arondînd un șir de școli mici.  
Rezultatele analizei dinamicii numărului de elevi în cifre comparabile pe anii de învăţămînt 2008/ 
2009 – 2012/2013, denotă o descreştere anuală a numărului de elevi, în mediu, cu 1,2%, adică 
în decurs de 5 ani numărul elevilor instituţiilor şcolare preuniversitare a diminuat cu mai bine de 
6%, sau, în exprimare numerică – cu 378 elevi . 
 
Principalele cauze, care afectează învăţămîntul din regiune, sunt aceleaşi, caracteristice pentru 
întreaga Republică Moldova: exodul masiv de populaţie peste hotare, inclusiv a cadrelor 
didactice, diminuarea ratei natalităţii, resurse insuficiente pentru susținerea domeniului 
educațional, ş.a. Reducerea cheltuielilor de întreţinere a edificiilor şcolare este posibilă prin 
aplicarea metodelor de eficienţă energetică a clădirilor publice . 
Educaţia este strîns corelata cu sărăcia materială şi este un aspect important al deprivării 
multidimensionale. Accesul la educaţie şi calitatea educaţiei determină oportunităţile personale 
în viitor, posibilităţile de a obţine un venit mai mare, deci, şi nivelul de bunăstare a populaţiei. 
Cercetările demonstrează, că riscul sărăciei descreşte direct proporţional cu nivelul de studii. 
Accesul la educaţie, mai cu seamă în mediul rural din Moldova, mai este considerată a fi o 
problemă, în special, în domeniul educaţiei preşcolare şi al studiilor superioare. Indicatorii 
selectaţi pentru acest domeniu au drept scop măsurarea accesului la educaţie în mediul rural. Cu 
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cît mai mulți copiii nu frecventează instituţiile preşcolare şi de învăţămînt, cu atît mai deprivată 
este localitatea respectivă. Este considerată importantă şi asigurarea cu cadre didactice atît a 
instituţiilor preşcolare, cît și a instituțiilor școlare. 
Propuneri: 
- Crearea condițiilor optime pentru atragerea cadrelor didactice tinere. 
- Completarea anuala a fondurilor bibliotecilor școlare. 
- Asigurarea cu mic dejun a tuturor elevilor 
- Aplicarea la proiecte de parteneriat in cadrul programelor europene ce vizeaza schimbul 
de experienja al cadrelor didactice și organizarea de excursii/stagii de informare pentru elevi; 
- Optimizarea structurii corpului didactic și a populajiei școlare din sistemul educational al 
raionului 
- Intensificarea activitajilor de comunicare ale actorilor din sfera educației raionului in scopul 
sporirii motivarii parinților la implicarea lor mai activa in procesul de educație a copiilor; 
- Efectuarea de reparajii capitale, conectare la sursele de gaz natural. 
- Dotarea școlilor cu echipamente și soft-uri educajionale. 
- Diversificarea specialitajilor in cadrul școlii profesionale prin argumentarea clara a 
necesitajii de muncitori calificaji in institujiile raionului. 
- Consolidarea Serviciului raional de asistenja psihopedagogica (SAPP) in cadrul Direcjiei 
Invajamint 
- Elaborarea strategiei raionale in domeniul educajiei 
- Construcjia cladirii liceului Corjeuji cu capacitatea 640 locuri(este proiect tehnic) 
- Construcjia caminului liceului Gr.Vieru Briceni 
- Reparații capitale a școlilor și gradiniților din raion 
- Construcjia grupurilor sanitare interne in toate gradinițile din raion 
- Instalarea in Gradinijele și școlile din raion a sistemelor de purificare a apei potabile 
- Instalarea in Gradinițele și școlilor din raion a sistemelor de incalzire a apei menaje pe 
baza de colectoare solare 
- Reorganizarea și optimizarea institujiilor de invațamant prin modificarea statutului 
acestora 
- Implicarea ONG-urilor la realizarea acjiunilor educajionale nonformale de calitate 
- Susjinerea din partea autoritajilor locale a programuelor de dotare  a unitajilor școlare 
 
 
 
8.Cultură, tineret și sport 
Actualmente, pe teritoriul raionului case de cultură sau cămine culturale sunt deschise şi 
activează practic în toate localităţile cu excepţia s. Chirilovca şi Trebisăuţi. La la 1000 locuitori al 
raionului revin 140 locuri, inclusiv în localităţile urbane  - 49 locuri, localităţile rurale  - 164 locuri. 
Indicele mediu pe republică fiind 122 locuri la 1000 locuitori.  
Pe teritoriul raionului case de cultură sau cămine culturale sunt deschise şi activează practic în 
toate localităţile cu excepţia s. Chirilovca . Pentru perspectivă se preconizează reparaţia capitală 
a caselor de cultură în s. Teţcani, s. Caracuşeni Vechi, s. Tabani,s.Criva, s. Cotiujeni, s. Halahora 
de Sus, s. Bulboaca, s. Grimăncăuţi. 
Actualmente, pe teritoriul r-nului Briceni sunt amenajate 2 stadioane cu suprafaţa totală 4 ha, şi 
38 terenuri sportive, cu capacitatea de 20,4 ha. La 1000 locuitori revin 0,33 ha stadioane şi 
terenuri sportive. Reieşind din aceste date este evident că indicele mediu privind terenurile 
sportive amplasate pe teritoriul raionului depăşeşte indicele mediu pe republică, care constituie 
0,22ha la 1000 locuitori. Cu toate acestea, obiectivele sportive pe teritoriul raionului nu sunt 
amenajate conform standardelor în vigoare şi necesită modernizare 
În raion   activează  circa 100 meşteri populari, care practică diferite îndeletniciri - prelucrarea 
lemnului, tablei, fierului. În deosebi meşteşugăritul din lemn, tablă şi fier este pe larg dezvoltat în 
localităţile Larga, Tabani, Grimîncăuţi, Corjeuţi, Coteala.. 
Concomitent, în satele Trebisăuţi, Beleavinţi, or. Lipcani predomină împletitul din lozie şi paie.  
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În or. Briceni, s. Colicăuţi, Trebisăuţi, Drepcăuţi - broderie artistică, ţesutul cu fibre de lînă şi 
bumbac, croşetatul, împletitul.  
În s. Caracuşenii Vechi, Cotiujeni, Tabani se practică confesţionarea măturilor. 
 
In casele de cultura activeaza 22 formatii artistice cu titlul onorific „model” 
1. Formajii folclorice - 4 
2. Ansambluri vocale - 6 
3. Fanfare - 2 
4. Orchestre de muzica populara - 4 
5. Formatii de dans popular - 5 
6. Formatii de dans sportiv (modern) - 1 
7. Formatii de teatru - 2 
8. Formajii de muzica ușoara – 1 
Orchestra de muzica populara „Cimbrisor” - colectiv cu titlul onorific „model”, activeaza pe 
linga Casa de Cultura Briceni de peste 20 ani. Dirijor - Semion Banciu. Este laureat a mai multor 
concursuri raionale și republicane. 
Orchestra de muzica populara „Frunze de dor ” a Secției de Cultură și Turism Briceni 
Taraful „Busuioc de la Coteala” de pe linga Caminul de Cultura Coteala, conducator Marin 
Bajurean, activeaza de 4 ani. Din componenta tarafului fac parte muzicanji profesioni§ti. Adeseori 
participa la diferite concursuri atit in republica, raion cit și peste hotare. Este vorba de sarbatorile 
„Limba romana”, or.Cernauji, Ucraina, Festivalul - concurs „Hora de la Costiceni” Ucraina ș.a. 
Formația folclorica „Cununița” de la Caminul de Cultura Colicauti a fost fondata in anul 2000. 
Conducator - dna Maria Rusnac. De nenumarate ori acest colectiv a aparat cinstea raionului la 
diferite festivaluri republicane și internatio-nale. Este premiant și laureat al Festivalului republican 
al Cintecului Folcloric - editțile 2007 - 2009. Componenta formatiei este mixta. Repertoriul il 
constituie cintecele culese din folclorul de baștina. 
Formajia folclorica „Miorița” de la Casa de Cultura Briceni este compusa din elevi de la Liceul 
Teoretic „Grigore Vieru”. Conducatori - Gheorghe Storoj și Svetlana Minzatu se staruie sa educe 
§ș sa altoiasca la copii dragostea de folclorul național, arta populara, tradijii și obiceiuri. Formația 
„Miorița” are deja peste 10 ani de activitate și se bucura de succes in intreaga republica. 
. 
De 10 ani  activeaza formația folclorica „Vatra strabuna” de la Caminul de Cultura Cotiujeni, 
conducator - Vitalie Balan. Repertoriul insereaza cintece de dragoste și dor fața de baștina, 
mama, copii etc. Membrii colectivului - oameni de diferite virste și profesii, gasesc timp pentru a 
studia folclorul, a invaja și cinta melodiile stramoșilor cu care au trait parinjii și buneii lor.  
 
Formația folclorica „Țarancuța” (conducator Marcel Bucila) de la Caminul de Cultura Criva 
activeaza de mai bine de 8 ani. „Țarancufa”este prezenta la orice manifestare culturala, 
organizata in cadrul satului Criva. Cintecele folclorice culese din Lunca Prutului sunt dulci, line și 
curate ca apa cristalina. De dor Și de veselie, de nunta ori de jale, melodiile din repertoriul 
formajiei aduc bucurie consatenilor, altoindu-le dragoste fața de tezaurul nostru național. 
 
 
Fanfare 
Cele două fanfare - colective cu titlul onorific „model” activeaza pe linga școlile de Muzica și Arta 
din raion. Ele sunt dirijate de conducatori profesioni§ti: 
- Dumitru Lisii - fanfara școlii de Arte Colicauji, colectiv al Secției raionale Cultura 
- Ion Birsan - fanfara școlii de Muzica Briceni 
      Fanfara Secției raionale Cultura este premianta a Festivalului republican „Fanfara argintie” - 
anii 2007-2008-2010. Repertoriul colectivelor de fanfara este bine pregatit și insușit de 
instrumentiști 
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Cultura și traditiile populare 
Cultura populara și traditiile sunt o parte componenta a Patrimoniului cultural imaterial, care 
constituie forma de manifestare și exprimare a poporului, intruchipind modul de viata a 
moldovenilor . Nuntile foarte bogate cindva in datini și obiceiuri azi mai pastreaza scoaterea 
dansului, legarea turcului, jucarea zestrei, dezbracarea miresei, petrecere nunului. 
Principalele actiuni cultural - artistice sunt: 
Ciclu de manifistari consacrate Sfintelor sarbatori de Craciun și Anul Nou 
 
Festivalul International „Marțișor ”, cu participarea colectivelor de artiști și a colectivelor 
profesioniste din republica. 
Festival-concurs raional al dansului popular „Hangul” din Coteala 
Festival-concurs raional al formatiilor artistice de la școlile vocationale. 
Spectacole, actiuni complexe, sustinute de colectivele artistice cu titlul onorific „ model” in 
localitatile raionului 

 
Ziua orașului Briceni și Hramurile satelor. 
In dezvoltarea culturii populare și traditiilor in perspectiva, raionul Briceni devine o carte de vizita 
a tarii prin organizarea și desfașurarea actiunilor cultural-artistice in cadrul Sarbatorilor de iarna 
(varietate, diversitate, studiere, organizare, etc.). De mentionat ca aproape fiecare sat din raion 
se identifica intr-un fel aparte de sarbatorire a evenimentelor, traditiilor, obiceiurilor de iarna §i 
anume: 
s. Drepcauti, organizeaza „Seara Sfintului Andrei” 
s. Hlina - „Seara de Colinde” 
s. Colicauti - „V-am ura, V-am tot ura!”- program de uraturi 
s. Trebisauti - „Cu Malanca” 
s. Bulboaca - „Ursul” 
s. Halahora de Sus - „Cocostircul” 
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s. Corjeuti - „Ne-am porni t” 
s. Tabani - „Craii” 
s. Cotiujeni - „Caprita” 
s. Tetcani - „Trei crai” 
s. Caracu§enii Vechi - „Arnautii” 
c. Larga - „Cumpania” 
 

 
Meșteșugurile populare 
La moment in raionul Briceni sunt înregistra|i 99 meșteri populari. De veacuri, oamenii de aici au 
pastrat ocupajiile meșteășugarești și le-au transmis din generate in generate. 
Raionul Briceni este bogat și frumos prin arhitectura care predomina in localitajile satești. In 
aceasta privinja un merit deosebit il au meșterii populari. Este vorba de niște perle, care sunt 
specifice fiecarei localitaji in parte. Bunaoara in c. Larga, s. Tabani, Grimancauji, Coteala, 
Trebisauji este dezvoltat meșteșugaritul in lemn și tabla. In s.Berlinți, Beleavinți, Marcauți, 
Trebisauji și or. Lipcani predomina impletitul in paie și lozie. In c. Colicauți, or. Briceni, s. Criva, 
Drepcauji, Tabani, Hlina ș.a. este dezvoltata broderia artistica, țesutul, croșetatul, impletitul. 
In s. Caracușenii Vechi, Cotiujeni, Corjețji se practica legatul maturilor din malai. In s. Coteala 
meșterițele din sat au brodat costume najionale pentru formația folclorica de la Caminul de 
cultura. 
Meșterii infrumusejeaza nordul republicii cu garduri și porți de o frumuseje rara, ornamenteaza 
casele cu horboțica din tabla. 
In case o sa gasești colecții de perne, cearșafuri, fețe de masa, prosoape dupa modelul bunicilor. 
Vera Curtiș - una din puținele meșterițe care țese la stative prosoape tradiționale. Invața și elevele 
aceasta meserie. 
In or. Briceni Ion Rusnac confecjioneaza naiuri și fluiere, aici activeaza și un designer de draperii 
și ikebane. 
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In scopul suțjinerii, stimularii și promovarii artei meșteșugarești, se organizeaza in fiecare an 
expoziții și tirguri ale obiectelor confecționate de meșterii populari in cadrul unor manifestari de 
talie raionala și republicana. 
 
 
Casa-muzeu “Grigore Vieru” din satul Pererîta, raionul Briceni 
Casa Muzeu a fost restaurată după proiectul arhitectului Eugen Bâzgu, iar aspectul interior al 
muzeului a fost conceput de specialiștii de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. 
Astăzi camerele casei sunt aranjate cu lucruri care au aparținut familiei poetului, dar și alte 
exponate autentice din anii 1930-1940. 
Casa-muzeu „Grigore Vieru” a fost inaugurată la 31 august 2015, anul în care poetul ar fi împlinit 
80 de ani. 
În interiorul casei s-a păstrat zugrăveala pereților și a tavanului făcută încă de mama marelui poet. 
Casa Muzeu “Grigore Vieru” mai conține o anexă cu expoziția creației poetului: volume de poezii, 
manuscrise, fotografii, volume de traduceri și critică literară. 
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Scoala de box din Grimancauti 
Școala specializată de box din Grimăncăuţi a fost fondată în a. 2000, în baza secţiei de box din 
sat. Ţinând cont de performanţele sportivilor din sat, Guvernul Republicii Moldova a găsit 
posibilitatea de alocare a banilor necesari construcţiei unui centru de box. Acesta a fost dat în 
exploatare în a. 2004. În prezent, este platforma principală de pregătire a selecţionatei republicii 
către competiţiile internaţionale. 
 
Centrul dispune de o sală specializată, în care este instalat un ring, echipament de box, alte utilaje 
; sală pentru pregătirea ficică generală, cu 12 aparate pentru antrenament ; o sală de odihnă a 
sportivilor ; cabine de duş, saună, bucătărie. Iarna clădirea este încălzită de un cazan, care 
funcţionează pe gaze naturale. 
 
În prezent, în Centru se antrenează circa 100 de tineri sportivi din satele republicii. 
 
Între anii 1997 – 2007la Grimăncăuţi au fost pregătiţi 46 campioni ai republicii dintre maturi şi 58 
– dintre juniori şi cadeţi. 
 

 
 
Discipolii şcolii din Grimăncăuţi au obţinut: 
 
-o medalie de bronz a Jocurilor Olimpice din Sidney, a.2000 – V.Gruşac; 
- o medalie de argint a Campionatului Europei în a.2002 – V.Gojan; 
- o medalie de argint a Campionatului Mondial al studenţilor în a. 2006 – M.Muntean; 
- două medalii de argint ale Cupei Europei în a. 1999 г. – V.Gruşac şi O.Ţîcu; 
- o medalie de bronz a Cupei Europei în a.1999 – O.Lesnic; 
- două medalii de bronz ale Campionatului Europei în a.1997 printre cadeţi – V.Bejenari şi 
T.Lavric; 
- patru medalii de bronz ale Campionatului Europei printre elevi: a.2004 – V.Mateiciuc, 
R.Todosciuc; a.2005 – I.Procopişin; a. 2006 – V.Berzoi; 
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- 95 medalii (31 de aur, 31 de argint şi 33 de bronz) – ale turneelor internaţionale, clasa А. 
 
Şcoala a mai pregătit: 1 maestru emerit în sport, 5 maeştri de clasă internaţională, 11 maeştri în 
sport, 2 antrenori emeriţi ai Republicii Moldova , 2 arbitri de categorie internaţională. 
 
Şcoala activează sub patronatul CSC «Dinamo». 
 
Anual, aici are loc turneul internaţional «În memoria lui P.Luşcevschi », şi turneul pentru copii 
«Tânărul dinamovist ». 
 
Director al şcolii este dna Svetlana Caduc. Antrenor superior – Petru Caduc 
 
Bibliotecile publice 
Colecțiile celor 32 biblioteci publice sunt  modeste. Rata medie de inoire a stocului este de 50 de 
ani. Se fac achizijii de carte neinsemnate.Bugetele dedicate BP sunt austere.  
Din cele 32 biblioteci - 20 sunt amplasate in casele de cultura. Personalul de specialitate este in 
mare parte calificat.In cadrul BP activează 52 de bibliotecari.În ultimii ani BP au fost modernizate 
și  dotate cu echipament din cadrul programului Novateca, iar bibliotecarii au consolidat 
capacitățile in utilizarea IT,fiind  instruiți la cele 38 de Centre Naționale și Regionale de Formare 
Profesională, beneficiind de cursuri de educație formală, non-formală și informală.Bibliotecile din 
raion sunt dotate cu 110 calculatoare, 
Biblioteca raionala Briceni (Casa Carții) este unica biblioteca din țara care a ciștigat proiectul 
guvernamental pentru reparajie capitala (in anul 2009). Un alt punct forte  al acestei biblioteci 
este spațiul incapator (500 m.p.), atractiv și cald in sezonul rece. Sala multimedia aduna cel mai 
mare numar de beneficiari. Evenimentele culturale de anvergura de nivel local și național sunt 
desfașurate in salile bibliotecii raionale.În a.2020 BP au fost vizitate de 16040 de vizitatori,care 
au imprumutat 309629 titluri de carți. 
În Programul Național NOVATECA sunt incluse 27 biblioteci publice din raion, care au 
primit echipament de 1 700 000 lei. E de menționat activitatea Centrului Informațional 
Public din Biblioteca Publică Briceni.În bibliotecile publice din rețea sunt implimentate 
37 servicii moderne noi de bibliotecă  

 



 

Tabelul Date statistice a bibliotecilor publice din raionul Briceni pe anul 2020         

          

Nr 
Denumirea 

bibliotecii 

Nr 

bib-ri 

 

Utilizatori 

activi 

Fond de 

carte 
Vizite 

Împru 

mut 

Nr de 

calcula 

toare 

Nr 

SMB 

Participanți 
(utilizatori) 

Nr ore 

de 

instruiri 

Participanți 
(utilizatori) 

Nr ore 

instruiri 

p/u 

bibliotecari 

Personalul 

bib-cii 

1 BPR Briceni 18 2438 105104 21059 90700 18 9 205 36 123 188 14 

2 BPO Lipcani 3 995 26748 10624 24759 0 4 24 0 0 8 1 

3 BPO p/u copii Lipcani 2 601 11784 9578 22399 4 6 113 7 19 18 2 

4 BP Balasinești 1 152 6863 826 4584 4 4 40 26 60 12 1 

5 BP Bălcăuți 1 328 2864 2106 4344 2 3 16 61 105 10 1 

6 BP Beleavinți 1 411 10821 2450 7343 3 2 20 12 7 18 1 

7 BP Berlinți 1 288 4957 2123 5102 2 1 15 0 0 18 1 

8 BP Bogdănești 1 463 8790 2326 2818 3 4 40 0 0 18 1 

9 BP Bulboaca 1 405 4092 1678 4429 2 3 36 0 0 10 1 

10 BP Caracușenii Noi 1 163 2061 467 1446 0 0 0 0 0 6 1 

11 BP Caracușenii Vechi 1 512 3562 3337 9906 5 4 79 45 118 12 1 

12 BP Colicăuți 1 400 3899 2000 5100 3 2 37 0 0 12 1 

13 BP Corjeuți 1 628 9169 3985 9562 4 5 209 42 149 20 1 

14 BP Coteala 1 415 3865 3633 6107 3 4 61 15 25 12 1 

15 BP Cotiujeni 1 540 6602 4460 8005 6 7 270 78 339 18 1 

16 BP Criva 1 161 5483 500 2050 2 5 54 26 65 8 1 

17 BP Drepcăuți 1 487 4846 3763 4852 2 5 131 48 21 18 1 

18 BP Grimăncăuți 1 498 10049 1992 6327 5 2 10 18 30 6 1 

19 BP Halahora de Sus 1 239 5540 1261 3500 2 0 0 7 47 6 1 

20 BP Hlina 1 326 4180 1098 2780 2 3 45 12 25 8 1 

21 BP Larga p/u maturi 1 420 6990 3050 9521 0 0 0 0 0 25 1 

22 BP Larga p/u copii 1 514 5938 6359 12790 6 4 519 94 125 75 1 

23 BP Marcăuți 1 460 12003 1325 7480 4 3 40 0 0 6 1 

24 BP Medveja 1 445 5678 2490 6335 3 3 43 24 64 6 1 

25 BP Mihăileni 1 319 5344 1780 5220 2 5 52 127 170 22 1 

26 BP Pererita 1 318 6126 3860 7500 3 4 62 22 31 20 1 

27 BP Slobozia-Șirăuți 1 508 5813 4041 7950 4 12 157 78 94 20 1 

28 BP Șirăuți 1 364 4797 1277 4286 4 5 55 0 0 18 1 

29 BP Tabani 1 441 3663 2560 6672 6 4 108 36 96 180 1 
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30 BP Tețcani 1 1165 6160 3972 4603 3 5 48 15 79 16 1 

31 BP Trebisăuți 1 511 2633 4334 8286 2 4 119 16 28 8 1 

32 BP Trestieni 1 168 2277 987 2883 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 
52 16074 311701 

11530

1 
309629 110 122 2611 845 1820 822 45 

BPR  – Biblioteca Publică Raională  
BPO – Biblioteca Publică Orășenească;  BP – Bibliotecă Publică;  SMB – Servicii Moderne de Bibliotecă 

 

 
 
Propuneri: 
-Reactualizarea PS a BP Briceni 
-Suport la reparatjiile capitale a caselor de culture locale(acoperiș, incalzire, uși, ferestre, etc.)  
-Dotarea bibliotecilor publice cu calculatoare conectate la internet, procurare literature 
-Asigurarea ansamblului cu instrumente muzicale, costume nationale și dotarea cu transport  
-Schimb de relații in domeniul culturii cu localitati Tnfra|ite 
-Deschiderea  muzeu camera in fiecare CC 
-Dotarea cu costume nationale 
-Deschidere camera muzeu in BP Briceni 
-Constructia  Centrului Multifuncțional sport Briceni 
-Reconstructia complexului de sport și agrement din or. Briceni. 
-Renovarea Caselor de culture din localitatjile raionului 
-Renovarea complexului sportiv Larga 
-Constructia miniterenurilor de fotbal 
-Organizarea unor cursuri de instruire in institutjile culturale și dezvoltarea unor programe manageriale performante; 
-Dezvoltarea sectorului turism cultural ca parte a programelor economice raionale. 
-Crearea unei baze de date a patimoniului cultural la nivel de raion 
-Crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea creației populare și a meșteșugurilor traditionale, agrement; 
-Realizarea programelor de conservare și dezvoltare a culturii și artei in teritoriu prin organizarea diverselor activitati culturale: 
festivaluri,concursuri, actiuni de conservare si valorificare a creatiei populare, etc. 
- Suport metodic a SCTBriceni  specialistilor CC din localitățile  raionului 
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9.Sănătate  publică 
 
Obiectele de ocrotire a sănătăţii ocupă o poziţie prioritară în infrastructura socială. Conform 
datelor prezentate de instituţiile ocrotirii sănătăţii locale în or. Briceni funcţionează IMSP-SR 
Spitalul Raional Briceni – 185 paturi, şi în or. Lipcani "Filiala Lipcani" cu 30 paturi, ceea ce 
constituie 9,8 paturi la 1000 locuitori ţâinînd cont de populaţia din localităţile rurale ale raionului.  
IMSP - Spital Raional Briceni are fondul general de 185 paturi , inclusiv: 
-Secția terapie - 60 paturi 
-Secția boli cronice - 30 paturi 
-Secția chirurgie - 50 paturi 
-Secția obstetrico - ginecologie - 15 patruri 
-Secția pediatrie - 15 paturi 
-Secția boli contagioase - 15 paturi 
-Secția reanimare - 6 paturi 
Pentru obiectivele din sfera ocrotirii sănătăţii a fost calculată capacitatea fondului de paturi pentru 
perspectivă, ţinînd cont de deservirea populaţiei urbane precum şi populaţia rurală din zona de 
deservire. Normativul acceptat constituie 12 paturi la 1000 locuitori în mediul urban şi 1 pat / 1000 
locuitori din mediul rural.  
Capacitatea spitalului raional corespunde normelor în vigoare atît pentru perioada existentă cît şi 
pentru perspectivă, ţinînd cont asigurarea asistenţei medicale în spitalul regional din or. Bălţi şi 
spitalul republican din or. Chişinău. 
Gradul de asigurare a populaţiei cu medici constituie 20,2% la 10,0 mii locuitori din raion . 
Pentru perspectivă este necesară reconstrucţia şi modernizarea spitalului raional în 
corespundere cu exigenţele în vigoare. 
Instituţiile medicale de tip ambulator, reieşind din normativul 24 vizite/schimb la 1000 locuitori, 
pentru perioada de proiect, în localităţile rurale este necesară sporirea capacităţii obiectivelor 
până la 770 vizite/schimb, inclusiv pentru I etapă (anul 2020) - cu 350 vizite/schimb. Concomitent, 
obiectivele existente în localităţile rurale necesită reconstrucţie, modernizare, dotare edilitară în 
conformitate cu exigenţele în vigoare. 
Asistenţa medicală este asigurată de Staţia Zonală de Asistenţă Medicală de Urgenţă Nord cu 
substaţia dislocată în oraşul Briceni şi Punctele de Asistenţă Medicală de Urgenţă care se află în 
oraşul Lipcani şi comuna Larga. 
Asistența medicală primară în raion este asigurată de către 4 instituții medico-Sanitare Publice 
denumite ”Centre de Sănătate” (Briceni, Lipcani, Corjeuți, Larga) și un Centru de Sănătate privat 
(în satul Grimăncăuți, care activează din anul 2014). Centrul de Sănătate Briceni include 20 
subdiviziuni, dintre care 13 Oficii ale Medicilor de Familie (OMF) și 7 Oficii de Sănătate (OS). 
Centrul de Sănătate Larga: OMF Coteala, OMF Medveja În cadrul CS Larga activează:- 4 medici 
de familie -19 asistente medicale Centrul de Sănătate Corjeuți: OMF Balasinești: - 4 medici de 
familie - 23 asistente medicale Centrul de Sănătate Lipcani: OMF Criva, Drepcăuți, Hlina, Șireuți, 
Slobozia-Șireuți, Pererîta: - 9 medici de familie - 33 asistente medicale. 
 
 
Propuneri: 
-Asigurarea acoperirii cu cadre medicale a institutiilor medicale, in special in localitatile rurale --
Asigurarea creșterii ponderii medicilor și a personalului mediu medical de categorie inalta, mai 
ales in localitatile rurale. 
-Dotarea SR Briceni cu echipament 
-Reparații curente și capitale conform necesităților 
-Efectuarea reprofilarii paturilor de profil in paturi pentru ingrijire de lunga durata a bolnavilor cu 
boli cronice 
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-Crearea in institujiile medicale a conditiilor de lucru decente pentru personalul medical și a 
conditiilor normale pentru tratarea pacientilor 
-Promovarea politicilor publice pentru un mod sanatos de viata 
-Efectuarea politicii de descentralizare a administratiei publice, transferarea la nivel local (raional) 
rezolvarea problemelor de sanatate a populajiei și a resurselor financiare și materiale 
corespunzatoare. 
-Majorarea acoperirii cu asigurare medicala obligatorie a populatiei raionului. 
-Utilizarea proiectelor investitionale pentru modernizarea infrastructurii medicale a raionului. 
-Deschiderea farmaciilor  în  localități 
- Renovarea Centrelor de Sanatate din raion 
 

Tabel Finanţele publice.Analiza SWOT  

Puncte tari 

 trend de creştere a veniturilor bugetare 

 condiţii bune pentru dezvoltarea 
agriculturii (climă, potenţial de 
irigare,bonitate ridicată a solului) 

 personal calificat 

 climat instituțional favorabil 
 creșterea valorii adăugate în agricultură 

 prezența AE consolidați și capitalizați în 
agricultură 

 creșterea suprafețelor și randamentelor  în 
pomicultură  

 

Puncte slabe 

 stare demografică critică 

 economie nediversificată 

 bază fiscală insuficientă 

 prezenţa insuficiăentă a  agenţilor  
economici cu o bază fiscală satisfăcătoare 

 lipsa instituţiilor care a-r dezvolta 
economia locală 

 capacităţi reduse ale APL de a stimula 
DEL 

  autonomie financiară insuficientă ale APL 

 pondere mare în buget a transferurilor 
 evaziune fiscală, procent ridicat a 

economiei tenebre 

 munca la negru a angajaţilor în sectorul 
privat 

Oportunităţi 

 dezvoltarea economiei locale prin 
utilizarea resurselor locale şi atragerea 
investiţiilor. 

 accesare de fonduri extrabugetare. 

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord. 

 deschidere de afaceri noi în sfera 
serviciilor. 

 dezvoltarea turismului rural. 

 acces la fonduri externe.  

 diversificarea activităţilor economice. 
 Elaborarea CCTM 

 Crearea platfomei industriale 
multifuncționale 

Riscuri 

 erodarea bazei fiscale şi, respectiv, 
reducerea considerabilă a veniturilor 
fiscale. 

 trend  demografic negativ. 

 noi valuri de migraţiune.  
 impactul crizei economice globale şi 

naţionale. 
 pandemii globale 
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Tabelul  Administraţia locală şi sectorul asociativ.Analiza SWOT 

Puncte tari 

 aşezare geografică reuşită 

 relaţii de parteneriat cu APC şi APL 

 relaţii bune de colaborare  cu agenţii 
economici şi alţi actori locali; 

 existenţa pentru fiecare funcţionar a fişelor 
de post  

 participarea unor funcţionari la cursuri de 
instruire 

 îmbunătățirea stabilă a infrastructurii locale 

 fluctuaţia redusă de cadre 

 prezenţa paginii WEB a raionului 
www.briceni .md 

 stabilitate și relații de colaborare CR –
aparatul președintelui 

 E-guvernare și digitalizarea instituției 

Puncte slabe 

 stare demografică critică 

 infrastructură relativ slab dezvoltată 

 capacitate instituţională redusă a 
Consiliului local în domeniul dezvoltării 
intercomunale 

 capacitati reduse  ale  ONG la nivel local 

 lipsa contribuţiilor statului pentru funcţiile 
delegate; 

 venituri proprii mici pentru planificare; 

  capacităţi reduse de acumulare a 
veniturilor la bugetul local  

 lipsa Regulamentului intern privind 
auditul; 

 lipsa personalului specializat pentru 
efectuarea auditului intern; 

 supraîncărcarea funcţionarilor; 
 motivaţia insuficientă a consilierilor, 

funcţionarilor ; 
 salarizare redusă, care nu corespunde 

funcţiilor exercitate; 
 existenţa funcţiilor neacoperite financiar; 
 necesitatea suplinirii anumitor activităţi cu 

personal din alte direcţii decât cele 
competente; 

 slaba conlucrare cu ONG-le naţionale 
pentru elaborarea proiectelor şi atragerea 
investiţiilor; 

 circulaţia şi schimbul de informaţii se 
efectuează preponderent pe suport de 
hârtie; 

 sector asociativ slab dezvoltat 

Oportunităţi 

 accesare de fonduri extrabugetare 
 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 

Dezvoltare Nord.  
 acces la granturi şi fonduri externe 
 utilizarea raţională a resurselor locale 
  participare la proiecte transfrontaliere 
 realizare de proiecte intercomunale 
 crearea și dezvoltarea  a 4 poli de creștere 

teritoriali(Briceni,Lipcani,Corjeuți,Larga) 

Riscuri 

 trend  demografic negativ.  
 impactul crizei economice globale şi 

naţională. 
 erodarea bazei fiscale şi, respectiv, 

reducerea considerabilă a veniturilor 
fiscale. 

 noi valuri de migraţiune 

 criza pandemică globală 

 

 

http://www.briceni/
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V.Misiunea, viziunea , valorile şi principiile dezvoltării durabile 
În cadrul seminarelor în mod participativ au fost elaborate misiunea, viziunea,  valorile  şi 

principiile dezvoltării durabile. 

5.1.Misiunea raionului Briceni-  este de a crea condiții de dezvoltare cetățenilor și APL de nivelul 
I prin  prestarea serviciilor publice calitative intercomunale,coordonînd activitățile APL și  
valorificînd potențialul local, dezvoltînd avantajele competitive și păstrînd tradițiile și obiceiurile 
locale. 

5.2.Viziunea raionului Briceni– pol de creştere regional,cu o dezvoltare integrata, multinational si 

multicultural al RDN amplasat pe arterele de transport regionale, naţionale şi internaționale cu 

infrastructură dezvoltată,condiţii de trai decente,cu reţele administrative,educaţionale,social-
culturale, turistice, economice optimizate care utilizează eficient amplasarea geografică 
favorabilă si resursele proprii. 

5.3. Valorile raionului Briceni 

Participanții atelierilor de planificare strategică consideră că cetăţenii raionului  împărtăşesc 
anumite valori comune, prin urmare activitatea şi dezvoltarea ei strategică trebuie să fie guvernată 
de: 

 

5.3.1. Valorile dezvoltării durabile 

1. Echitate socială 

2. Încredere  

3. Responsabilitate  

4. Profesionalism 

5. Transparenţă 

6. Deschidere  

7. Voluntariat  

8. Creativitate 

9.Eficienţă 
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5.3.2. Principiile dezvoltării durabile 

1. Participarea şi implicarea  cetățenilor 

2. Valorizarea resurselor locale  

3. Abordarea strategică a nevoilor locale  

4. Dezvoltare durabilă 

5. Promovarea voluntariatului  

6. Respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale  

7. Neapartenenţa politică şi/sau religioasă 

8. Învăţare permanentă 

9. Transparenţa procesului de dezvoltare  

10. Respectarea diversităţii  

11. Promovarea egalităţii şanselor  

12. Promovarea parteneriatului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


