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V.Planul strategic 
 

5.1.Formularea obiectivelor strategice 

Obiectivele Strategice sunt formulate foarte general şi sunt valabile pentru o perioadă de  5  ani. Acest cadru temporal a fost ales pentru a oferi 

o planificare durabilă pe termen lung. Identifcarea Obiectivelor Strategice are la bază viziunea, orientarea strategică şi avantajele comparative 

ale localităţilor raionului. 

Obiectivele operaţionale (OO) stabilite urmăresc realizarea Obiectivului Strategic, constituind un scenariu pentru o perioadă de 5 ani. Deseori, 

OO reprezintă o combinaţie între intervenţii (proiecte), reforme şi formare de capacităţi. 

  În cadrul atelierului de planificare s-au trecut în evidenţă punctele slabe şi avantajele comparative, s-au depistat anumite pericole şi 

oportunităţi ale mediului extern pentru dezvoltarea raionului. 

Din prezentările participanţilor s-a stabilit lista problemelor care sunt prezente în raion, care au fost grupate pe probleme strategice 

majore fiind  transformate în 5 obiective strategice,având în vedere analiza socio –economică şi analiza SWOT a raionului: 

Obiectivul strategic OS.1- Dezvoltarea infrastructurii  și amenajării teritoriului 

Obiectivul strategic OS.2- Dezvoltarea economică locală 

Obiectivul strategic OS.3- Consolidarea domeniilor educație,cultură și protecție socială 

Obiectivul strategic OS.4- Protecția mediului înconjurător,eficiență energetică și utilizarea energiilor regenerabile 

Obiectivul strategic OS.5- Consolidarea  capacităților APL și dezvoltarea parteneriatelor 

          La rîndul său, fiecare obiectiv strategic a fost desecat în mai multe obiective operaţionale, care pe parcursul implementării PSDSE în 

dependenţă de condiţiile interne şi externe pot fi transformate în proiecte(unul sau mai multe). Metodologia dată permite de a folosi Planul 

Strategic dat  în cadrul altor instrumente moderne de gestiune: bugetul de performanţă,managementul de performanţă,etc 

. 
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                                                                                              VIZIUNEA 

          Viziunea raionului Briceni–– pol de creştere regional, 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 și durabil  resursele locale și amplasarea geografică favorabilă. 

Obiectivul strategic 

OS.1 

 Dezvoltarea infrastructurii  

și amenajării teritoriului 

Obiectivul strategic 

OS.2 

Dezvoltarea economică 

locală 

Obiectivul strategic OS.3 

Consolidarea domeniilor 

educație,cultură și 

protecție socială 

Obiectivul strategic OS.4 

Protecția mediului 

înconjurător,eficiență 

energetică și utilizarea 

energiilor regenerabile 

Obiectivul strategic OS.5 

Consolidarea  capacităților 

APL și dezvoltarea 

parteneriatelor 

Obiectivul operaţional 

OO.1.1. 

Modernizarea 

infrastructurii drumurilor 

publice 

 

Obiectivul operaţional 

OO.1.2.          

Modernizare  apeduct şi 

canalizare 

 

 

Obiectivul operaţional 

Obiectivul operaţional 

OO. 2.1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

afaceri(business 

incubatoare, Parcuri 

industriale,etc.) 

Obiectivul operaţional 

OO. 2.2.     

Consolidarea 

capacităţilor  Agenţilor 

Economici 

 

Obiectivul operaţional   

Obiectivul operaţional 

OO.3.1. 

Reabilitarea şi 

modernizarea unităţilor de 

învăţământ 

 

Obiectivul operaţional 

OO. 3.2.           

Reabilitarea si constructia  

salii si terenurilor de 

sport,edificiilor culturale 

 

Obiectivul operaţional 

Obiectivul operaţional 

OO.4.1. 

Amenajare spaţii verzi şi a 

unei zone de agrement 

 

Obiectivul operaţional    

OO. 4.2.               

Promovarea 

comportamentului prietenos 

mediului  şi conservarea 

resurselor naturale 

 

Obiectivul operaţional    

Obiectivul operaţional 

OO. 5.1. 

Întărirea capacităţii 

instituţionale APL 

 

Obiectivul operaţional 

OO. 5.2.       

Informatizarea și 

digitalizaarea instituţiei 

 

 

Obiectivul operaţional 
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OO.1.3. 

Înfiinţarea sistemului de 

colectare selectivă a 

deşeurilor 

Obiectivul operaţional 

OO.1.4. 

Construcţia şi renovarea  

sistemului de iluminare 

publică 

Obiectivul operaţional 

OO.1.5. 

Modernizarea sistemului 

de încălzire public 

Obiectivul operaţional 

OO. 1.6. 

Definitivarea PUG şi PUZ 

– managementul 

teritoriului 

OO. 2.3. 

Stimularea şi 

dezvoltarea agriculturii 

 

Obiectivul operaţional 

OO. 2.4. 

Dezvoltarea şi 

diversificarea serviciilor 

publice 

OO. 3.3. 

Consolidarea serviciului 

integrat  de asistenţă si 

protectie socială 

Obiectivul operaţional 

OO.3.4. 

Măsuri de îmbunătaţire a 

actului medical 

 

 

 

 

 

OO. 4.3. 

Combaterea eroziunii solului 

şi amenajări hidrotehnice 

Obiectivul operaţional 

OO.4.4. 

Împăduriri în zone afectate 

de defrişări 

Obiectivul operaţional 

OO.4.5 

Măsuri de EE si SER. 

 

OO. 5.3. 

Informarea 

populaţiei,creșterea 

transparenței 

Obiectivul operaţional 

OO. 5.4. 

Renovarea și dotarea APL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Plan de acţiuni de implementare a obiectivelor strategice 
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 Fiecare Obiectiv Strategic a fost divizat în proiecte şi activităţi,care sunt reflectate sub formă de tabel. 

O.S.1.Dezvoltarea infrastructurii  și amenajării teritoriului 

OO. Nr. Denumirea  acțiunii(proiectului) Perioada Sursele  
financiare 

Responsabil 

OO.1.1. 
Modernizarea 
infrastructurii 
drumurilor 
publice 

 
 
 
 
 

1. 

 
Elaborarea politicilor publice locale în domeniul 
drumurilor 

2021-2025 APL 

 
APL 

 
2. 

 
Elaborarea strategiei raionale în domeniul 
drumurilor 

2022 APL 

 
APL 
 

3. Elaborarea SF (prefezabilitate) a drumurilor 
intercomunale  

2021-2025 APL,BS APL 

4. Întreținerea drumurilor intercomunitare  2021-2025 

 
APL,BS,27 mln.MDL APL,APC 

 
5. Reabilitarea a 15 km de drum de acces către 

gunoiştile zonale 
2022-2025 APL,ADR Nord 

 
APL 

 
6. Construcţia și reabiltarea drumurilor 

intercomunale 
2021-2025 APL,BS, 63 mln MDL APL,ADR 

7. Elaborarea mecanismelor instituţionale şi 
financiare adecvate de reabilitare a drumurilor 

2021 

 
APL 

 
APL 

 
8. 

 
Reconstrucția și construcția drumurilor de 
acces a școlilor de circumscripție,procurarea 
mijloacelor de transport 

2021-2025 

 
APL 
Donatori 

APL 

 

9. Reconstrucția drumurilor intercomunale: 
Hlina-Larga-Cotiujeni-Briceni 

2022-2025 APL,APC,Donatori 
 

APL 
 

10. Reconstrucția drumurilor intercomunale: 
Lipcani-Corjeuți-Tabani-Briceni 

2023-2025 APL,APC,Donatori 
 

APL 
 

11. Reparația str.Tereșcova, Briceni 2021 BS,3,0 mln.MDL 
 

APL 
 

12. Reparația drumurilor locale Bălcăuți 2021 BS 200 mii MDL 
 

APL 
 

13. Reparația drumurilor locale din s.Bogdănești 2021 BS,200 mii Lei APL 

14. Reparația drumurilor locale din s.Colicăuți 2021 BS, 200 mii Lei APL 

15. Reparația drumurilor locale din s.Cotiujeni 2021 BS, 200 mii Lei APL 
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16. Construcția trotuarelor Cotiujeni 2021 BS, 200 mii Lei APL 

17. Reparația drumurilor locale din s.Halahora de 
sus 

2021 BS, 200 mii Lei APL 

18. Reabilitarea drumului de acces Larga 2021 BS, 206,6mii Lei APL 

19. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Lipcani 

2021 BS,250mii Lei APL 

20. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Marcauți 

2021 BS,200 mii Lei  APL 

21. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Medveja 

2021 BS,200 mii Lei APL 

22. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Mihăileni 

2021 BS,200 mii Lei APL 

23. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Slobozia Șirăuți 

2021 
BS,200 mii Lei APL 

24. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Trebisăuți 

2021 
BS,200 mii Lei APL 

25. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Briceni 

2021-2025 4,9mil Lei, FR APL 

26. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Lipcani 

2021-2025  2,9mil Le, FR APL 

27. Elaborarea strategiilor la nivel de APL I în 
domeniul infrastructurii drumurilor publice 
locale 

2021-2022  200 mii Lei,  APL APL 

28. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Criva 

2021-2025 0,9mil. Lei, FR APL 

29. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Drepcăuți 

2021-2025 
 1,3mil. Lei,FR 

APL 

30. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Șirăuți 

2021-2025  1,35mil. Lei, FR 
APL 

31. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Slobozia Șirăuți 

2021-2025 
0,58mil. Lei, FR 

APL 

32. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Pererîta 

2021-2025 1,0mil. Lei ,FR 
APL 

33. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Tețcani 

2021-2025 1,56mil. Lei, FR 
APL 

34. Infrastructura și reparația drumurilor publice 2021-2025 4,9mil. Lei, FR APL 
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Corjeuți 

35. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Caracușenii Vechi 

2021-2025 2,36mil. Lei, FR 
APL 

36. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Tabani 

2021-2025 
1,55mil. Lei, FR 

APL 

37. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Grimincăuți 

2021-2025 
2,4mil. Lei, FR 

APL 

38. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Colicăuți 

2021-2025 
1,73mil. Lei, FR 

APL 

39. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Trebisăuți 

2021-2025 1,16mil. Lei, FR 
APL 

40. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Bulboaca 

2021-2025 0,48mil. Lei, FR 
APL 

41. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Mărcăuți 

2021-2025 0,86mil. Lei, FR 
APL 

42. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Cotiujeni 

2021-2025 
2,06mil. Lei FR 

APL 

43. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Larga 

2021-2025 2,57mil. Lei, FR 
APL 

44. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Medveja 

2021-2025 
0,84mil. Lei, FR 

APL 

45. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Coteala 

2021-2025 
 1,11mil. Lei, FR 

APL 

46. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Hlina 

2021-2025 
0,55mil. Lei, FR 

APL 

47. Infrastructura și reparația drumurilor publice  
Beleavinți 

2021-2025 
1,3mil. Lei FR 

APL 

48. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Berlineț 

2021-2025 
1,14mil. Lei, FR 

APL 

49. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Mihăileni 

2021-2025 
0,4mil. Lei, FR 

APL 

50. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Halahora de Sus 

2021-2025 
0,9mil. Lei, FR 

APL 

51. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Balasinești 

2021-2025 
1,35mil. Lei, FR 

APL 

52. Infrastructura și reparația drumurilor publice 2021-2025 0,69 mil. Lei, FR APL 
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Bogdănești 

53. Infrastructura și reparația drumurilor publice 
Balcauți 

2021-2025 
0,4mil. Lei, FR 

APL 

54. Construcția oprire auto  Coteala 2021 70 mii. Lei ,APL APL 

55. Reparația și reconstrucția drumurilor publice 
locale în cadrul programului național Drumuri 
bune 

2021-2025 

Bugetul de stat 

APC,APL 

56. Construcția drumurilor locale către  obiectele 
AE din sectorul agricol(2 proiecte) 

2021-2025 APL, AE,IFAD, 7,0  
mln.Lei 

APL,AE 

57. Reabilitarea infrastructurii rutiere în cadrul 
programului DAR1+3(2 proiecte) 

2021-2025 APL,BS,Donatori, 
băștinași,1,0 mln.Lei 

APL 

58. Reabilitarea infrastructurii drumurilor publice 
din sursele FNADR(2 proiecte) 

2021-2025 
APL, AIPA,6,0mln.Lei    

APL 

59. Reabilitarea infrastructurii drumurilor publice 
regionale(1 proiect) 

2022-2025 APL, FNDR, 30,0 
mln.Lei  

APL,ADR Nord 

60. Reabilitarea infrastructurii drumurilor publice 
Lipcani 

2022-2023 APL, FNDAMR, 3,0 
mln.Lei 

APL 

     

OO.1.2. 
Modernizare  
apeduct şi 
canalizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60. Elaborarea politicilor publice raionale în 
domeniul asigurării cu apă şi canalizare 

2021 
 

APL 
 

APL 
 

61. Elaborarea studiilor de fezabilitate  sistemului 
irigare+apa potabila 

2021-2022 
 

APL 
 

APL 
 

62. Elaborarea proiectelor tehnice 2022-2023 APL APL 

59. Curăţirea fîntînilor şi bazinelor acvatice  Permanent 
 

APL 
 

APL 
 

63. Instalarea filtrelor de purificare (osmosul 
invers)a apei la instituțiile din subordinea CR 

2021-2025 
 

APL,Don. 
 

APL 
 

64. Petrecerea concursului raional Cea mai 
amenajată fîntînă 

Anual 
 

APL 
 

APL 
 

62. Întroducerea sistemului de monitoring a calității 
apei la nivel de raion 

2022 
 

APL 
 

APL 
 

63. Elaborarea ghidului de bune practici în 
domeniul asigurării cu apă potabilă și 
canalizării 

2022 APL, ONG 
Donatori 

APL,ONG 
 



103 

 

64. Construcția apeductului Trebisăuți 2021 BS,300 Mii Lei APL 

65. Extinderea sistemului de aprovizionare cu apă 
potabilă din s.Corjeuți 
Construcția  sondei arteziene str.Gr.Vieru 

2021-2025 BS,APL,Don. 1,3 
mln.Lei 

APL 

66. Extinderea sistemului de acumulare a apei din 
izvoare din s.Criva 

2022 APL,Don.150 mii Lei APL 

67. Extinderea sistemelor  de aprovizionare cu apă 
potabilă din s.Pererîta, 
Tețcani,Balasinești, 
Bogdănești,Grimești, 
Caracușeni vechi, 
Colicăuți,Mărcăuți, Halahora,Bulboaca, 
Trebisăuți,Grimincăuți,Berlineț, 
Beleavineț,Cotiujeni,Larga, Hlina, Medveja 

2021-2025 APL,Don.5,5 mln.Lei APL 

68. Elaborarea documentelor tehnice AAC 
Balasinești,Șirăuți,Slobodca-Șirăuți, 
Coteala. 

2021-2022 APL APL 

69. Construcția stației de epurare Briceni 2020-2022 APL,APC,Ambasada 
Cehiei,1,8 mln Euro 

APL, Ambasada 
Cehiei 

70. Reconstrucția și extinderea rețelei de 
canalizare în o.Lipcani și o.Briceni 
Lipcani-8,473 mln Lei FEN,(2021-2022) 
Lipcani canalizare-3,mln Lei,FEN 

2021-2025 APL,APC,FEN,Don.15,0
mln lei 

APL 

OO.1.3. 
Înfiinţarea 
sistemului de 
colectare 
selectivă a 
deşeurilor 
 
 
 

 

71. Elaborarea politicilor publice locale în domeniul  
colectării  selective a deşeurilor 

2021-2025 
 

APL 
 

APL 
 

72. Crearea unui sistem de colectare selectivă a 
deşeurilor şi a unei staţii de sortare în zona 
o.Lipcani  în cadrul Programului Regional Nord 

2022-2023 
 

APL, 25 mln Lei 
FNDR 
 

APL,ADR Nord 
 

73. Întărirea capacităţii  instituţionale a ÎM în 
domeniul tratării selective a deşeurilor 

2021-2025 
 

ÎM,Don. 
 

ÎM, APL 
 

74. Promovarea activităţilor de conştientizare a 
publicului şi formarea capacităţii de gestionare 
a deşeurilor. 

2020-2025 
 

ÎM ÎM,APL 
 

75. Elaborarea studiilor de fezabilitate 2022-2024 APL APL 

76. Elaborarea proiectelor tehnice 2022-2024 APL APL 

77. Elaborarea ghidului de bune practici în 2022 APL,Don. APL 
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domeniul gestionării deșeurilor   ONG 

78. Amenajarea a 4 gunoişti zonale 2021-2025 
 

APL,FEN 
 

APL 
 

79. Reabilitarea  a 15 km de drum de acces cătrea 
gunoiştile zonale 

2022-2025 APL 
 

APL 
 

80. Elaborarea schemei de amplasare a 
platformelor pentru deşeuri 

2022-2024 APL 
 

APL 
 

81. Amenajarea gunoiştilor existente pentru 
deşeuri biodegradabile 

2022-2023 APL,FEN 
 

APL 
 

82. Crearea Asociaţiei intercomunale raionale 
 

2023 
 

APL 
 

APL 
 

83. Construcţia fabricii de prelucrare a deşeurilor 2024 
 

APL,ADR 
 

APL,ADR 
 

84. Crearea sistemelor de selecate a deşeurilor la 
nivel de comunităţi,instituţii, cetăţeni 

2021-2025 APL,Don. 
 

APL,ONG 
 

85. Informare  populaţiei şi factorilor de decizie în 
domeniul gestionării deşeurilor 

Permanent 
 

APL,Don. 
 

APL,ONG 
 

86. Elaborarea  PS raional  în domeniul gestionării 
deşeurilor 

2022 
 

APL 
Don. 

APL 

87. Colectarea şi tratarea deşeurilor primejdioase 2021-2025 APL,Don. 
 

APL 
 

88. Crearea parteneriatelor APL1-APL2-AE-ONG 
în domeniul gestionării deşeurilor 

2022-2023 
 

APL 
 
 

APL 
 

89. Construcția platformei raionale de transfer a 
deșeurilor Briceni, fabrica de zahăr 

2023 APL,APC,Don. APL 

90. Elaborarea hărții a gunoiștilor neautorizate la 
nivel de UAT din raion 

2021-2022 APL APL 

     

 
OO.1.4. 
Construcţia şi 
renovarea  
sistemului de 
iluminare 
publică 

91. 
 

Aplicarea sistemelor regenerabile și eficiente 
energetic în domeniul iluminării publice 

2021-2025 
 

APL 
ÎM 
 

APL ÎM 
 

92. 
 

Construcția sistemelor de iluminare a 
drumurilor intercomunale 

2021-2025 
 

APL,Don. 
 

APL 
 

93. 
 

Reabilitarea și construcția sistemelor de 
iluminare a instituțiilor din subordinea CR 

2021-2025 
 

APL,Don. 
 

APL 
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94. 
 

Elaborarea ghidului de bune practici în 
domeniul iluminării publice 

2022 
 

APL,Don. 
 

APL,ONG 
 

95. 
 

Elaborarea politicilor publice în domeniu 2021-2025 APL APL 

96. Iluminare stradală Berlinți 2021 BS, 200 mii Lei APL 

97. Iluminare stradală  Briceni 2021 BS, 200 mii Lei APL 

98. Iluminare stradală Bulboaca 2021 BS, 200 mii Lei APL 

99. Iluminare stradală Caracușenii Vechi 2021 BS, 200 mii Lei APL 

100. Iluminare stradală Criva 2021 BS, 200 mii Lei APL 

101. Iluminare stradală Corjeuți 2021 BS, 200 mii Lei APL 

102. Iluminare stradală Drepcăuți 2021 BS, 200 mii Lei APL 

103. Iluminarea stradală Mărcăuți 2021 BS, 200 mii Lei APL 

104. Iluminare stradală Medveja 2021 BS, 200 mii Lei APL 

105. Iluminare stradală Pererâta 2021 BS, 200 mii Lei APL 

OO.1.5. 
Modernizarea 
sistemului de 
încălzire public 
 
 
 
 
 

106. 
 

Izolarea termică a clădirilor 
sociale 

2021-2025 
 

APL,BS 
 

APL 
 

107. 
 

Modernizarea sistemului de încălzire 
publică,inclusiv din resursele regenerabile 

2021-2025 
 

APL,Don. 
 

APL 
 

108. Gazificarea  instituțiilor din subordinea CR 2021-2025 APL,Don. 
 

APL 
 

109. Activități de conștientizare a cetățenilor privind 
incălzirea caselor cu resurse regenerabile și 
utilizarea soluțiilor de eficiență energetică 

2021-2025 
 

APL APL 
 

110. Înlocuirea cazanelor existente cu sisteme 
performante cu randament înalt 

2021-2025 APL,Donatori APL 

111. Editarea unui ghid de modernizare a 
sistemelor termice 

2025 APL APL,ONG 

OO. 1.6. 
Definitivarea 
PUG şi PUZ – 
managementul 
teritoriului 
 
 
 
 

112. 
 

Informarea actorilor interesaţi despre PUG Permanent 
 

APL 
 

APL 
 

113. 
 

Pregătirea registrului resurselor fizice şi 
naturale ale UAT 

2022 
 

APL 
 

APL 
 

114. 
 

Crearea bazei de date a resurselor funciare şi 
ariilor potenţiale pentru investiţii 

2022 
 

APL 
 

APL 
 

115. Elaborarea PUG  și PUZ a localităților  
raionului 

2023-2025 APL,Donatori APL 

116. Elaborarea studiului de fezabilitate de 2022-2023 APL APL 
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amenajare raional    

117. Elaborarea proiectelor tehnice de amenajare 2022-2023 
 

APL 
 

APL 
 

118. Amenajarea zonelor de agrement 
( potențiale rute turistice ): 
1.Peștera E.Racoviță-Lipcani-Șireuți-Pererăta 
2.Toltrele Prutului Corjeuți-Caracușenii Vechi 
3.Parcul Pavlovca-Cotiujeni 

2023-2024 
 

APL,Don. 
 

APL 
 

119. Construcția sistemelor comune de protecție și 
apărare împotriva inundațiilor (Criva, 
Drepcăuți,Lipcani,Șirăuți) 

2022-2024 APL,APC,Don. APL 

120. Cartogrfierea și identificarea resurselor locale 
pentru a putea fi utilizate la dezvoltarea 
teritorială integrată 

2022 APL APL 

121. Delimitarea terenurilor proprietate 
publică a unităţilor administrativ – 
teritoriale 

2021-2025 APL APL 

122. Înregistrarea masivă cadastrală a localităților 
din raion 

2020-2023 BM, BS,APL OCT Briceni 

123. Înregistrarea obiectelor de infrastructură la 
OCT 

2021-2025 APL APL 

124. Înregistrarea bunurilor imobile la OCT 2021-2025 APL APL 

125. Crearea registrelor a proprietîții UAT și 
delimitarea domeniilor de interes(public-privat) 

2021-2025 APL APL 

-PROGRAMUL DE STAT de creare a cadastrului bunurilor imobile pentru anii 2020-2023, Hotărârea Guvernului nr. 

1030/1998 

 

 

O.S.2. Dezvoltarea economică locala 

OO. Nr. Denumirea acțiunii( proiectului) Perioada Sursele  
Financiare 

Responsabil 
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Obiectivul 
operaţional 
OO. 2.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
de 
afaceri(busines
s incubatoare, 
Centre de 
Consultanţă, 
Parcuri 
industriale,etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Atragerea investitiţiilor prin proiecte Permanent 
 

APL,Donatori APL,ONG 
 

2. Crearea business incubatorului  Briceni în 
cladirea fostei Grădinițe 

2024 
 

APL,Donatori, ODIMM APL,ONG 
 

3. 
 

Amenajarea  pieţii Caracușenii vechi 2023 
 

300 mii Lei,APL 
 

APL 
 

4. 
 

Organizarea diferitor seminare, întruniri, 
mese rotunde, traininguri pentru AE 

Permanent 
 

AE,Donatori, ODIMM 
 

APL 
 

5. 
 

Deschiderea unui Centru regional de 
marketing a produselor agricole  

2023 
 

AE,CCE,Don 
 

ONG 
 

6. 
 

Crearea platformei multifuncționale 
industriale Briceni 
Profilurile de producere în cadrul Platformei 
industriale Briceni 
1.Producerea semifabricatelor din cartofi 
congelaţi, cartofi praf, cartofi crocanţi şi 
ingrediente biologice uscate; 
2.Fabricarea produselor de panificaţie şi 
patiserie. 
3.Fabricarea sucurilor naturale din fructe şi 
legume. 
4.Confecţionarea ambalajului ecologic. 
5.Prestarea serviciilor pentru păstrarea 
fructelor în frigidere industriale. 
6.Uscarea/deshidratarea fructelor şi 
legumelor 
7.Congelarea ambalată a pomuşoarelor, 
fructelor şi legumelor 
8.Confecţionarea articolelor din textile şi a 
încălţămintei 

2020-2025 
 

APL,Don., ODIMM 
 

APL 
 

7. 
 

Crearea Centrelor de consultanță în  afaceri 2022-2024 
 

Don. 
 

APL,ONG 

8. Crearea platformei regionale suport AE în 
cadrul inițiativei UE M4EG 

2021-2022 100 mii Euro,APL,UE APL Criva, Briceni 

9.  Aderarea CR Briceni la inițiativa UE 
„Primarii pentru creșterea economică” 

2021 APL APL 
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10. 
 

Editarea unui catalog pentru investitori 2022 
 

APL 
 

APL 
 

11. 
 

Promovarea formării de asociaţii pe produse Permanent APL 
 

APL,ONG 
 

12. 
 

Instruirea antreprenorilor în domeniul 
afacerilor 

Permanent 
 

Donatori,ODIMM 
 

ONG 
 

13. 
 

Folosirea resurselor naturale locale în DEL Permanent AE 
 

AE,APL 
 

14. 
 

Participarea la expoziţiile tematice : 
seminare de instruire, proiecte de 
infrastructură economică  

Anual 
 

AE,CC Edineț 
 

CC Edineț 
 

15. 
 

Plasarea informaţiilor  cu caracter economic 
pe site-ul CR 

Permanent APL APL 

16. 
 

Crearea unui consiliu economic  consultativ 
pe lăngă Președintele raionului 

2021 APL APL 

17. Editarea unui prospect investițional a 
r.Briceni 

2023 APL APL 

18. Elaborarea unui plan strategic  în domeniul 
Dezvoltării  Economice  Locale 

2022 APL 
 

APL 
 

19. Crearea GAL Prutul de 
sus(Criva,Drepcăuți,Lipcani, Șirăuți,Sl-
Șirăuți,Pererîta,Hlina,Coteala,Larga) 

2021 
 

APL,Solidarity fund 
 

APL 
 

20. Construcția pieții Cotiujeni 2020-2021 APL, BS, Asociația 
băștinași, 300 mii Lei 

APL 

21. Crearea unui film despre oportunitățile 
investiționale ale r.Briceni 

2022 APL APL 

Obiectivul 
operaţional 
OO. 2.2. 
Consolidarea 
capacităţilor  
Agenţilor 
Economici 
 

     

22. Construcția și utilarea cu echipament 
tehnologic a caselor de sortare și ambalare 
a fructelor(Colicăuți, Grimincăuți) 

2021-2025 AE AE 

23. Construcția și reutilarea cu echipament 
tehnologic și frigorific a depozitelor pentru 
păstrarea producției agricole 

2021-2025 AE AE 

24. Crearea unui grup de producători agricoli în 
creșterea cartofului 

2022 AE, AIPA AIPA 

25. Deschiderea Centrului de recreiere copii 2020-2023 AE AE 
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Briceni 

26. Construcția unei secții de bricheți și peleți în 
s.Larga 

2023 AE AE 

27. Crearea  grupurilor  de producători agricoli 
în domeniul pomicol 

2023 AE, AIPA AIPA 

28. Promovarea asocierii în grupuri  pe produse 
și transfer de bune practici 

2021-2025 APL,AE APL 

OO. 2.3. 
Stimularea şi 
dezvoltarea 
agriculturii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 
 

Elaborarea strategiei raionale  în domeniul 
agriculturii 

2021 
 

APL 
 

APL 
 

30. 
 

Construcția Frigiderelor de păstrare a 
produselor agricole(Larga ,Grimincăuți, 
Șirăuți,Colicăuți.) 

2021-2025 
 

AE,BS 
 

AE 

31. 
 

Construcția fabricii de prelucrare a nucilor în 
s.Pererîta 

2022-2023 
 

SRL Pimpinela SRL Pimpinela 

32. 
 

Utilizarea deşeurilor în brichetare şi peleţi  2020-2025 
 

AE,BS 
 

AE 
 

33. 
 

Plantarea salciei energetice în lunca 
Prutului  și pe terenuri 
mlădștinoase(Corjeuți,Drepcăuți,Lipcani,  
Șirăuți,Pererîta,Tețcani) 

2022-2025 
 

APL,AE 
 

AE 
 

34. Dezvoltarea apiculturii  Permanent AE AE,APL 

35. 
 

Plantarea livezilor de prune,prăsade, nuci  2021-2025 
 

AE,BS 
 

AE 
 

36. 
 

Construcţia uscătoriilor de fructe  2021-2025 
 

AE,BS 
 

AE 
 

37. 
 

Instalarea cazanelor de biomasa la sere 2021-2025 AE,BS 
 

AE 

38. 
 

Instalarea colectoarelor de căldură la 
uscarea produselor 

2021-2025 
 

AE 
 

AE 
 

39. 
 

Localizarea de afaceri în raion 2021-2025 AE 
 

AE 
APL 

40. Creşterea ciupercilor (Corjeuți,Caracușenii 
Vechi,Larga) 

2021-2025 AE AE 

41. Creşterea iepurilor  2021-2025 AE AE 

42. Prelucrarea legumelor si fructelor 2021-2025 AE,BS AE 

43. Crearea minifermelor de bovine 2021-2025 AE,BS AE 
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(Drepcăuți,Criva, Balasinești,  Trebisăuți) 

44. Construcţia unui abator – frigider  2023-2025 AE,BS AE 

45. Utilizarea tehnologiilor performante No till Permanent AE,BS AE 

46. Cultivarea imaşelor şi trecerea la păşunatul 
controlat  

2021-2025 APL,BS 
 

APL 

47. Trecerea la agricultura ecologică pînă la 
500 ha 

2021-2025 APL,BS 
 

AE 

48. Trecerea la metode conservative de 
prelucrare a solului No-till și Mini-till în 
gospodăriile agicole pînă la  10000 ha(25% 
din suprafața agricolă) și dotarea cu tehnică 
modernă respectivă 

2021-2025 APL,BS 
 

AE 

49. Renovarea sistemelor de irigare,pîna la 
6000 ha  

2021-2025 
 

APL,BS,AE,Don. APL 

50. Construcția unui sistem de asigurare cu apă 
pentru irigare din r.Prut(Criva)  

2022-2025 
 

APL,BS,SRL Duval,IFAD, 
4,0 mln Lei 

APL 

51. Construcția elevatoarelor pentru prelucrarea 
și păstrarea cerealelor 

2021-2025 AE, BS AE 

52. Extinderea suprafețelor de plantare : 
Căpsunului-20ha, 
Agrișului-5ha 
Zmeură-5ha 
Mure-5 ha 

2021-2025 AE AE 

53. Menținerea suprafețelor de cultivare a 
grîului în mărime de 5500 ha pentru 
asigurarea securității alimentare a raionului 

2021-2025 APL APL 

54. Consolidarea punctelor complexe de 
deservire zooveterinară a animalelor 

2021-2025 APL APL 

55. Plantarea livezilor intensive și 
superintensive de 700 ha, inclusiv: 
Măr-600 
Nuci-30ha 
Prune-20ha 
Cires -40ha 
Cais-10ha 

2021-2025 AE AE 
 
 
 
 
 
 

56. Înființarea unei gospodării de creștere a 2023 AE,Don. AE 
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reginelor(apicultură) s.Criva 

57. Petrecerea Festivalului raional  Toamna de 
aur 

2021-2025 APL,RDN APL 

59. Inițierea tîrgurilor locale de produse agricole Anual APL APL 

60. Participarea AE la  tîrgurile tematice a 
produselor agricole 

2021-2025 AE,200 mii Lei AE,APL 

61. Promovarea structurilor asociative în 
antreprenoriatul rural 

2021-2025 APL,Don. APL 

62.  Informarea antreprenorilor în vederea 
dezvoltării activităţilor agricole în domeniul 
creşterii pomuşoarelor şi arbuştilor fructiferi, 

2021-2025 APL,Don. APL 

63. Campanii de informare în rândul fermierilor 
privind noile tehnici si tehnologii utilizate în 
agricultură 

2021-2025 APL,Don. APL 

64. Promovarea modelelor de succes şi de 
bună practici privind activităţile agricole şi 
afacerile care au beneficiat de finanțări 
interne și externe 

2021-2025 APL,Don. APL 

65. Campanii de informare în rândul fermierilor 
privind oportunităţile de finantare a 
dezvoltarii activităţilor agricole 

2021-2025 APL,Don. APL 

66. Stimularea creditării producătorilor agricoli 
de către instituţiile financiare, inclusiv de 
către asociaţiile de economii şi împrumut 

2021-2025 AE,AIPA AE 

67. Stimularea asigurării riscurilor de producţie 
în agricultură; 

2021-2025 AE,AIPA AE 

68. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea 
plantaţiilor multianuale, inclusiv sisteme 
antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, 
defrişarea plantaţiilor multianuale supuse 
casării  

2021-2025 AE,AIPA AE 

69. Stimularea investiţiilor pentru producerea 
legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, 
solarii, tuneluri); 

2021-2025 AE,AIPA AE 

70. Stimularea investiţiilor pentru procurarea 
tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a 

2214-2025 AE,AIPA AE 
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echipamentului ce formează sisteme de 
irigare 

71. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi 
renovarea tehnologică a fermelor 
zootehnice 

2021-2025 AE,AIPA AE 

72. Stimularea procurării animalelor de prăsilă 
şi menţinerii fondului genetic al acestora 

2021-2025 AE,AIPA AE 

73. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea 
infrastructurii postrecoltare şi procesare; 

2021-2025 AE,AIPA AE 

74. Stimularea consolidării terenurilor agricole; 2021-2025 AE,AIPA AE  
75. Promovarea digitalizarii agriculturii 2021-2025 APL APL 

76. Suport AE la certificarea  standartelor de 
calitate a producției agricole 

2021-2025 APL,ONG APL,ONG 

77. Crearea grup producători apicoli 2022 AE AE 

78. Extindere producției apicole ecologice pînă 
la 350 familii 

2021-2025 GȚ Ceancansciuc GȚ Ceancansciuc 

79. Promovarea utilizării stupilor verticali în 
apicultură 

2021-2025 AO Albina Nord AO Albina Nord 

80. Utilizarea soluțiilot IT în apicultură 2021-2025 AE, AO Albina Nord AO Albina Nord 

81. Petrecerea seminarelor in apicultură 2021-2025 AO Albina Nord AO Albina Nord 

82. Procurare laborator apicol de testare 2022 AO Albina Nord AO Albina Nord 

83. Promavarea agriculturii de precizie 2021-2025 APL APL 

OO. 2.4. 
Dezvoltarea 
ÎMM,turismului  
şi diversificarea 
serviciilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84. Crearea unei baze de date a asociaţiilor de 
afaceri 

2022 APL APL 

85. 
 

Inventarierea patrimoniului public al APL şi 
identificarea obiectelor ce ar putea fi 
pasibile unor proiecte de PPP 

2021 
 

APL 
 

APL 
 

86. 
 

Sporirea capacităţii serviciilor de 
consultanţă în domeniul afacerilor 

Permanent 
 

DONATORI,AE 
 

APL,ONG 
 

87. 
 

Introducerea localităţilor din raion  în 
circuitul turistic naţional 

2021-2025 
 

DONATORI, 
APL 
 

APL 
 

88. 
 

Participarea la proiecte transfrontaliere  2021-2025 
 

Don.,AE 
 

APL,AE 
 

89. 
 

Crearea centrelor de prestare a serviciilor 
sociale (frizerie, atelier de croitorie, atelier 

2021-2025 
 

AE 
 

AE,APL 
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de reparaţie a încălţămintei, autoservice)  

90. Editare prospect turistic 2022 APL,Don. APL 

91. Elaborarea strategiei de turism raionale 2022 APL,Don. APL 

92. 
 

Elaborarea rutelor turistice și conectarea lor 
la cele naționale 

2022 
 

APL 
 

APL 
 

93. 
 

Conectare la circuitele turistice din Ucraina 
si Romania 

2021-2025 
 

APL,AE 
 

APL 
 

94. 
 

Promovarea produselor naţionale 
locale(bucate) 

Permanent 
 

APL,cet. 
 

APL,ONG 
 

95. 
 

Dezvoltarea meşteşuguriilor locale 
(măşti,împletit în lozie) 

Permanent 
 

APL,cet. 
 

APL,ONG 
 

96. 
 

Deschiderea rutei turistice Criva-Pererita-
Corjeuti-Pavlovca 

2024 
 

APL,Don. 
 

APL 
 

97. Amenajarea unui loc de odihnă in lunca 
r.Prut,Criva 

2023-2024 AE APL,AE 
 

98. Amenajarea traseului ecoturistic Zamca din 
s.Perer]ta 

2022-2024 APL,FNDR, 16,24 mln.Lei APL, ADR Nord 

99. Amenajarea zonei de agrement Lacul 
Comsomolist Briceni 

2021-2023 APL,AE,Don. APL 

100. Participarea GALPrutul de sus  în cadrul 
programului LEADER la diferite proiecte 
pentru APL, AE și ONG 

2021-2025 Donatori GAL  

101. Amenajarea ariilor protejate de stat din 
raion 

2021-2025 APL,FEN APL 

 

 

OS.3 Consolidarea domeniilor educație,cultură și protecție socială 

OO. Nr. Denumirea acțiunii (proiectului) Perioada Sursele  
financiare 

Responsabil 
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Obiectivul 
operaţional 
OO.3.1. 
Reabilitarea şi 
modernizarea 
unităţilor de 
învăţământ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Consolidarea  Serviciului raional de asistenţă 
psihopedagogică (SAPP) în cadrul Direcţiei 
Învăţămînt 

Permanent 
 

APL,Don. 
 

APL,   DITS  
Briceni      

2. Elaborarea strategiei raionale în domeniul 
educației 

2021 DIST DIST 

3. Utilizarea eficientă a resurselor media în 
informarea publicului și a actorilor interesați 

Permanent 
 

APL 
 

APL, DITS  Briceni 
 

6. Implementarea eficientă a actelor normative 
ce asigură funcţionalitatea instituţiilor de 
învăţămînt preuniversitar  

Permanent APL APL, DITS  Briceni 

7. Asigurarea asistenţei metodice a cadrelor 
manageriale şi didactice  

Permanent APL,APC,Don. DITS  Briceni 

8. Instalarea terenurilor de joacă în școli și 
gradinițe 

2021-2025 2,0 mln.Lei 
APL,APC 

APL 

9. Reparația acoperișului școala de muzică 
Larga 

2021 BS, 360,9 mii Lei APL 

10. Termoizolarea pereților gradiniță Bogdănești 2021 BS, 200 mii  Lei APL 

11. Reparația Grădiniței de copii Colicăuți 2021 BS, 500 mii  Lei APL 

12. Amenajare teritoriu Grădinița de copii Cotiujeni 2021 BS, 200 mii  Lei APL 

13. Reparația capitală Grădiniței de copii  
Grimincăuți 

2021 BS,1431mii  Lei APL 

14. Reparația  capitală a Grădiniței de copii  
Șirăuți 

2021 BS, 300 mii  Lei APL 

15. Instalarea în Grădinițele din raion a sistemelor 
de purificare a apei potabile 

2021-2025 APL,APC,Don. 
1,5 mln Lei 

APL 

16. Instalarea în Grădinițele din raion a sistemelor 
de încălzire a apei menajere  pe bază de 
colectoare solare 

2021-2025 APL,APC,Don. 
2 mln Lei 

APL 

17. Instalarea în școlile  din raion a sistemelor de 
purificare a apei potabile 

2021-2025 APL,APC,Don. 
2 mln Lei 

APL 

18. Instalarea în școlile  din raion a sistemelor de 
încălzire a apei menajere pe bază de 
colectoare solare 

2021-2025 APL,APC,Don. 
2,5 mln Lei 

APL 

19. Reconstrucția magazinului nefinisat în  2021-2023 APC,APL, 3,62 APL 
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Grădiniță Berlinți mln.Lei 

26. Reparația capitală a Grădiniței Tețcani 2021-2025 APL,APC, 1,3 
mln.Lei 

APL 

27. Finisarea construcției anexe Gimnaziu Coteala 2021 APL APL 

28. Reparație capitală a Gimnaziului Cotiujeni 2014 APL,250 mii Lei. APL 

29. Construcția anexă Grădinița de copii 
Caracușenii Vechi 

2023-2025 BS, FISM, APL 12,0 
mln.Lei 

APL 

30. Conectarea Grădiniței Coteala la gaze 
naturale 

2021 APL APL 

Obiectivul 
operaţional  
OO. 3.2. 
Reabilitarea si 
constructia  
salilor si 
terenurilor de 
sport,edificiilor 
culturale, 
biblitecilor 
publice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Reactualizarea  PS în domeniul culturii 2021 
 

APL 
 

APL, Secția Cultură 
 

32. Suport la reparaţiile capitale a caselor de 
cultură locale(acoperiş, încălzire, uşi, ferestre, 
etc.)  

2021-2025 
 

APL,Don. 
 

APL 
 

33. Schimb de relaţii în domeniul culturii cu 
localități înfrățite 

Permanent 
 

APL 
 

APL, Secția Cultură 
 

34. Asigurarea   cu costume naţionale(Orchestra 
Frunză de dor,fanfară)-40 costume 

2022-2023 
 

APL APL 

35. Deschiderea cameră muzeu etnografic în 
biblioteca publică raională 

2023 APL APL 

36. Deschiderea  cameră muzeu  în fiecare CC 
din raion(la moment sunt deschise 8) 

2021-2025 APL,Cet. APL 

37. Dotarea cu costume naţionale  a CC din raion 2014-2018 APL APL 

38. Asistare metodică  în  realizarea programelor 
de activitate ale instituţiilor de cultură raionale 

Permanent APL APL, Secția Cultură 

39. Realizarea programelor de conservare şi 
dezvoltare  a culturii şi artei în teritoriu prin 
organizarea diverselor activităţi culturale: 
festivaluri,concursuri, acţiuni de conservare şi 
valorificare a creaţiei populare, etc; 

2021-2025 APL,Don. APL, Secția Cultură 

40. Reconstrucţia complexului de sport şi 
agrement din or. Briceni. 

2021-2022 APL,Don. APL 

41. Reparație fațadă CC Bălcăuți 2021 BS,200 mii Lei APL 

42. Renovarea galerie  Casei de Cultură Halahora 
de sus 

2021 BS,200 mii Lei APL 

43. Reconstrucție biserica de lemn Larga 2021 BS,100mii Lei APL 
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44. Construcția CC Groznița 2021 BS,200 mii Lei APL 

45. Reparația CC Slobozia-Șirăuți 2021 BS,500 mii Lei APL 

46. Reparația CC Tețcani 2021 BS,200 mii Lei APL 

47. Instalare teren de joacă copii Lipcani 2021 BS,200 mii Lei APL 

48. Construcţia miniterenurilor de fotbal 2021-2025 APL,Don. APL 

49. Organizarea unor cursuri de instruire în 
instituţiile culturale  şi dezvoltarea unor 
programe manageriale performante; 

Anual APL APL, Secția Cultură 
 

50. Dezvoltarea sectorului turism cultural ca parte 
a programelor economice raionale. 

Permanent APL APL 
 

51. Crearea unei baze de date a patimoniului 
cultural la nivel de raion 

2021 APL APL, Secția Cultură 

52. Crearea condiţiilor necesare pentru 
dezvoltarea creaţiei populare şi a 
meşteşugurilor  tradiţionale, activităţilor 
culturale şi de agrement; 

Permanent APL,Don. APL, Secția Cultură 
 

53. Dotare cu carte a bibliotecii raionale 2021-2025 APL APL,BPR 

54. Renovarea echipamentului IT BP 2021-2025 APL, 100 mii Lei APL 

55. Procurare mobilier BP 2021 APL, 120 mii Lei APL 

56. Amenajare teren exterior 2024 APL, 200 mii Lei APL 

57. Schimbare sistem încălzire et.2 2025 APL, 100 mii Lei APL 

58. Reparație porțiune acoperiș 2024 APL, 100 mii Lei APL 

59. Dezvoltarea și continuitatea Clubului de șah 2021 APL BPR 

60. Crearea în parteneriat cu clubul fitnes 
(Ecaterina Chetruș) a serviciului-Sănătatea o 
prioritate pentru toți 

2021 BPR,Clubul  fitnes BPR 

61. Petrecerea seratelor tematice Periodic APL BPR 

62. Participare la diferite seminare Periodic BPR BPR 

63. Actualizarea planului strategic a BPR 2024 BPR,Don. BPR 

64. Construcția complexului sportiv multifuncțional 2021-2023 APL,BS, Don., 8 mln 
Lei 

CR Briceni 

65. Construcția taberei de odihna pentru copii , 80 
locuri 

2021-2024 APL,BS, Don., 50 
mln Lei 

CR Briceni 

66. Reparație serviciu informațional 2021 APL, 100 mii lei APL 

Obiectivul 
operaţional 

67. Crearea  Centrelor comunitare pentru 
persoane defavorizate 

2021-2025 
 

APL,Don. 
 

APL 
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OO. 3.3. 
Consolidarea 
serviciului 
integrat  de 
asistenţă si 
protectie 
socială 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Elaborare de politici publice locale în domeniul 
social 

2021-2025 
 

APL 
 

APL 
 

60. Crearea unei baze de date raionale în 
domeniul social 

2021 
 

APL 
 

APL 
 

69. Elaborarea strategiei raionale în domeniul 
social 

2022 
 

APL 
 

APL 
 

70. Crearea  Centru de zi pentru bătrîni  2023 
 

APL.Don. 
 

APL 

71. Crearea unui centru pentru copii aflaţi în 
dificultate 

2024 
 

APL.Don. 
 

APL 
 

72. Elaborarea unui ghid în domeniul social 2022 APL,Don. ONG 

73. Întroducerea componentei sociale la 
elaborarea și implementarea proiectelor 

Permanent APL APL 

74. Întroducerea componentei gender la 
elaborarea și implementarea proiectelor 

Permanent APL APL 

75. Întroducerea analizei procesului bugetar prin 
prisma dimensiunii de gen 

Permanent APL,Don. APL,ONG 

76. Transfer de bune practici între echipele 
multidisciplinare în domeniul prevenirii 
violenței domestice 

Periodic APL APL 

77. Alocarea apartamente pentru familii social 
vulnerabile 

2021-2025 APL APL 

78. Lărgirea serviciului de îngrijire socială la 
domiciliu a bătrînilor singuratici în toate 
localitățile raionului 

2021-2025 APL, APL 

79. Organizarea campaniilor de informare şi 
conştientizare pentru publicul larg, în particular 
in zonele rurale, privind dreptul femeilor şi 
bărbaţilor la tratament egal pe piaţa muncii şi 
în viaţa economică 

Permanent APL APL 

80. Crearea serviciului social pentru bătrâni în 
s.Grimești și com.Bogdănești(azil zi+cantină 
socială) 

2022-2023 APL,APC,Don. APL 

81. Crearea și majorarea locurilor  cantinelor 
sociale în s.Grimincăuți,Tabani,Cotiujeni 
,Tețcani,Trebisăuți,Colicăuți,Șireuți, 

2021-2025 APL APL 
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Balasinești,Criva, Beleavineț,Caracușenii Noi, 
Corjeuți 

82. Deschiderea serviciului pentu copii Casei de 
tip familial în s.Larga și Balasinești 

2014-2016 APL,Don. APL 

83. Deschiderea centru menaj persoanelor în 
vârstă singuratice Bulboaca 

2021-2022 APL,Don., 150 mii lei APL 

84. Construcția azil bătrâni Corjeuți 2021-2025 APL, Don., 3 mln. Lei APL 

85. Crearea serviciului social „Echipă mobilă” 2021-2022 APL, Don., 60 mii 
Euro 

APL, ONG 

86. Consolidarea capacităților instituționale a 
Centrelor  comunitare multifuncționale 
sociale(Briceni, Larga, Drepcăuți,Caracușenii 
Vechi) inclusiv prestarea serviciilor 
intercomunitare 

2021-2025 APL, Don. APL, ONG 

87. Obţinere unei specialităţi şi recalificarea  
şomerilor, inclusiv prin serviciile Oficiului Forţei 
de muncă 

2021-2025 BS OFM Briceni 

88. Incadrarea șomerilor, persoanelor vulnerabile  
în cîmpul muncii prin subvenționarea 
angajatorului 

2021-2025 BS OFM  Briceni 

89. Subvenționarea afacerilor deschise de șomeri 2021-2025 BS OFM  Briceni 

OO.3.4. 
Măsuri de 
îmbunătaţire a 
actului 
medical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90. Promovarea politicilor publice pentru un mod 
sănătos de viaţă 

Permanent APL 
 

APL 
 

91. Programul  Naţional de ftiziopulmonologie 2021-2025 APL, 50 mii Lei 
 

APL 

92. Programul Naţional de Hepatite Virale B, C , 
D, Delta 

2021-2025 APL, 50 mii Lei APL, 
APC 

93. Programul Naţional de Diabet  Zaharat 2021-2025 APL, 50 mii Lei APL 

94. Alocarea mijloacelor financiare pentru 
donatorii  de  sînge 

2021-2025 APL, 15 mii Lei APL 

82. Aprovizionarea cu echipamente de protecţie a 
personalului meduical din  secţiile COVID-19 

2021-2025 APL, 400 mii Lei APL 

83. Procurarea aparatului radiologic digital mobil 2021-2025 APL, 1200000 mii Lei APL 

84. Procurarea aparatului UZI 2021-2025 APL, 600000 mii Lei APL 

85. Procurarea maşinei de anestezie dotată cu 
monitor 

2021-2025 APL, 400000 mii Lei APL 
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86. Reparaţie capitală în secţia de boli infectioase 2021-2025 APL, 3500000 mii Lei APL 

87. Reparaţie capitală în secţia chirurgie 2021-2025 APL, 800000 mii Lei APL 

88. Reparaţie capitală a  fasadei blocului 
chirurgical nr.1 

2021-2025 APL, 1500000 mii Lei APL 

89. Termoizolarea blocului terapeutic 2021-2025 APL, 1500000 mii Lei APL 

90. Reparaţie capitală  secţia patamorfologie 2021-2025 APL, 600000 mii Lei APL 

91. Reparaţie capitală  la spălătorie 2021-2025 APL, 500000 mii Lei APL 

92. Reparaţie capitală în secţia consultativă 2021-2025 APL, 800000 mii Lei APL 

97. Renovarea Centrelor de Sanatate  din raion 2021-2025 BS,APL APL 

98. Reparatia blocului CS Briceni 2021-2025 APL APL 

99. OMF Bulboaca 
1. Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile; 
2. A construi încălzirea autonomă pe gaze 
naturale; 
3.Schimbarea acoperişului. 
 

2021-2025 APL 
25 mii Lei 

 
115mii Lei 
 
60  mii Lei 

 

100. OMF Colicăuţi 
-Schimbarea ferestrelor şi uşilor din termopan  
-A construi gard pe perimetru 
-Schimbarea acoperişului 
-Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 

2021-2025 APL 
 
2 mln.Lei 

APL 

101. OMF Trebisăuţi 
1.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile; 
2.Constructia  gardului  pe perimetru 
3.Schimbarea acoperişului 

2021-2025 APL 
30 mii Lei 

 
31, 5 mii Lei 
60 mii Lei 

APL 

102. OMF Halahora de Sus 
1.A construi încălzirea autonomă   pe gaze 
naturale.  
2.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 

2021-2025 APL 
85 mii Lei 
 
30 miiLei 
 
55 mii Lei 

APL 

103. OS  Halahora de Jos 
1. Construcţia sistemului de canalizare şi 

2021-2025  
30 mii Lei 

APL 
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apeductul şi haznalei impermiabile; 
2.Schimbarea ferestrelor şi uşilor din 
termopan; 

 
20 mii Lei 

104. OMF Tabani 
Reparație capitală sau 
1.Schimbarea ferestrelor şi uşilor din termopan  
2.A construi gard pe perimetru 
3.Schimbarea acoperişului 
4.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 

2021-2025 2,0 mln Lei APL 

105. OMF Caracuşenii Vechi 
1.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 
2.Construcţia garajului pentru automobilul 
sanitar 

2021-2025  
30 mii Lei 
 
 
60 mii Lei 

APL 

106. OMF Teţcani 
1.Schimbarea acoperişului 
2.Construcţia garajului pentru automobilul 
sanitar 

2021-2025  
300 mii Lei 
60 mii Lei 

APL 

107. OMF Bezeda 
-construcție gard pe perimetru 
-Schimbarea acoperișului 
-Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 
-Construcţia viceului 

2021-2025 10 mii Lei 
50 mii Lei 
 
30 mii Lei 
 
5 mii Lei 

APL 

108. OS Grimeşti 
1.Schimbarea ferestrelor şi uşilor din termopan  
2.A construi gard pe perimetru 
3.Schimbarea acoperişului 
4.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 

2021-2025 APL 
10 mii Lei 
 
15 mii Lei 
 
30 mii Lei 

APL 

109. OS Bogdaneşti  
1.A construi gard pe perimetru 
2.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 
3.Construcţia viceului 

2021-2025 15 mii Lei 
30 mii Lei 
 
 
5 mii Lei 

APL 



121 

 

110. OMF Beleavineţ 
1.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 
2.Reparaţia garajului pentru automobilul 
sanitar 
3.Sistemul de încălzire al conecta la gaze 
naturale 

2021-2025  
50  mii Lei 
 
25 mii Lei 
 
Proiect + Deviz 

APL 

111. OMF Berlineţ 
1.A construi gard pe perimetru 
2.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 
3.A construi încălzirea autonomă   pe gaze 
naturale 
4.Reparaţie capitală interioară 

2021-2025  
50 mii Lei 
 
35 mii Lei 
 
Proiect + Dev. 
Proiect + Dev. 

APL 

112. OMF Mărcăuţi 
1.A construi încălzirea autonomă   pe gaze 
naturale.  
2.A construi gard pe perimetru 
3.Schimbarea acoperişului 
4.Construcţia garajului pentru automobilul 
sanitar 
5.Reparaţia fasadei cu termoizolare 

2021-2025 Proiect + Dev. 
 
150 mii Lei 
 
50 mii Lei 
200 mii Lei 
 
60 mii Lei 

APL 

113. OS Balcauţi 
1.A construi gard pe perimetru 
2.Schimbarea acoperişului 
3.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 
4.Construcţia viceului 

2021-2025  
35 mii Lei 
70 mii Lei 
 
35 mii Lei 
5 mii Lei 

APL 

114. OS Grozniţa 
1.A construi gard pe perimetru 
2.Schimbarea acoperişului 
3.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile 
4.Construcţia viceului 

2021-2025 35 mii Lei 
70 mii Lei 
35 mii Lei 
 
5 mii Lei 

APL 

115. OS Mihaileni 
1.A construi încălzirea autonomă   pe gaze 

2021-2025  
20 mii Lei 

APL 
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naturale.   

116. OS Caracuşenii Noi 
1.Construcţia sistemului de canalizare şi 
apeductul şi haznalei impermiabile. 

2021-2025  
20 mii Lei 

APL 

117. OS Trestieni 
1.Construcţia oficiului de sănătate. 

2021-2025  
800 mii Lei 

APL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS.4 Protecția mediului înconjurător,eficiență energetică și utilizarea energiilor regenerabile  

OO. Nr. Denumirea acțiunii (proiectului) Perioada Sursele  
financiare 

Responsab
il 

Obiectivul 
operaţional 
OO.4.1. 
Amenajare 

1. Elaborarea cadastrului raional a zonelor 
necesare de împădurire 

2022 

 
APL 

 
APL 

 
2. Elaborarea unui plan raional de înverzire și 

amenajare a spațiilor verzi  
2022 APL APL 
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spaţii verzi şi 
a unei zone 
de agrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
3. Sădirea fîşiilor vierzi, reabilitarea fîșiilor de 

protecție a drumurilor publice  
Anual 

 
APL APL 

 
4. Crearea spaţiilor vierzi pe teritoriul 

localităţilor raionului 
2021-2025 

 
APL, ,Ocolul silvic 

 
APL,ONG 

 
5. Crearea zonelor de recreere 2021-2025 APL,AE APL 

6. Plantarea fîşiilor verzi în locurile unde au 
loc alunecări de teren  

2021-2025 

 
APL,Don. 

 
APL 

 
7. Proiecte de regenerare şi conservare a 

biodiversităţii  în parteneriat cu ocolul silvic  
2021-2025 

 
APL, ,Ocolul silvic 

 
APL 

 
8. Utilizarea terenurilor din fondul de rezervă 

proprietate publică a UAT în scopuri de 
conservare şi protecţie a biodiversităţii, 
inclusiv pentru împădurire 

2021-2025 

 
APL,Don. 

 
APL 

9. Realizarea lunarului ecologic Anual APL APL 
10. Curăţirea izvoarelor, fîntînilor, 

afluenților r.Prut 
Anual APL, 

 
APL 

 
11. Amenajarea parcurilor din 

s.Criva,Beleavinți,Corjeuți,Briceni, 
etc. 

2022 APL,300 mii Lei APL 

12. Editare ghid buna practici inverzirea 
terenurilor 

2023 Don,10 mii Lei AO Dor de 
casa 

13. Construcția parcului Tabani 2021 BS, 200 mii Lei APL 

14. Amenajare parc Lipcani 2022-2025 FEN, DAR 1+3,APL, 1,0 
mln.Lei 

APL 

15. Investiţii de conservare a solului şi a 
zonelor umede 

2021-2025 APL,Don. APL 

16. Reabilitarea fîșiilor forestiere în toate 
UAT din raion 

2021-2025 APL, Moldsilva APL 

Obiectivul 
operaţional 
OO. 4.2. 
Promovarea 
comportame

16. Informarea şi instruirea populaţiei în 
domeniul ecologic 

2021-2025 

 
APL,Don. 

 
APL,ONG 

 
17. Elaborarea și implementarea proiectelor în 

domeniul conștientizării populației în 
păstrărea unui mediu sănătos. (seminare, 

2021-2025 

 
APL 

 
APL,ONG 
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ntului 
prietenos 
faţă de 
mediu şi 
conservarea  
resurselor 
naturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conferințe, focus grupuri, chestionare, 
ședințe în teritoriu, utilizarea mass media, 
pagina WEB, ș.a.)  

18. Editarea pliantelor, ziarelor cu scopul 
oglindirii problemelor ecologice. 

2022 

 
APL,Don. 

 
APL,ONG 

 
19. Organizarea concursurilor pentru cea mai 

curată gospodărie la nivel raional 
Anual 

 
APL 

 
APL 

 
20. Crearea unei baze de date a potentialilor 

finantatori in domeniul mediului 
2021 

 
APL 

 
APL,ONG 

 
21. Elaborare cadastrului raional a 

resurselor naturale 
2021-2025 APL 

 
APL 

 
22. Regenerarea şi crearea fîşiilor de protecţie 

a terenurilor agricole 
2021-2025 

 
APL 

 
APL 

 
23. Elaborarea cadastrului fîşiilor de 

protecţie a terenurilor agricole 
2021-2025 APL 

 
APL 

 
24. Împădurirea terenurilor supuse alunecării 2021-2025 APL,Don. APL,ONG 

25. Elaborare de proiecte de protecţie şi de 
curăţire a apelor (plantare de 
copaci,stuf,etc. în zonele poluante ) 

2021-2022 
 

APL,Don. APL,ONG 

26. Amenajarea fântînilor publice  din raion Anual APL,Cet. APL 

27. Înfiinţarea gropiilor  Becari în localitățile din 
raion unde e necesar și gestionarea 
adecvată a lor 

2021-2025 
 

APL 
 

APL 
 

28. Elaborarea cadastrului digurilor de 
protecție din raion 

2024 APL 
 

APL 
 

29. Consolidarea digurilor de protecție 2021-2025 APL,APC,AE APL 

30. Utilizarea instrumentelor IT în domeniu 
protecției pădurilor 

2021-2025 APL APL 

Obiectivul 
operaţional 
OO.4.4. 
Împădu

31. Elaborarea planului Local de Acţiuni de 
Mediu 

2022 
 

APL 
 

APL,ONG 
 

32. Împăduriri în zone afectate de defrişări 2021-2025 
 

APL, Ocolul Silvic APL 
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riri în 
zone 
afectate 
de 
defrişări 

33. Curăţirea sanitară anuală a terenurilor 
tinere. 

Anual 
 

APL, Ocolul Silvic APL 

34. Impădurirea terenurilor degradate  Anual 
 

APL,Ocolul Silvic APL 

35. Raiduri de prevenire a tăirilor ilicite  Permanent 
 

APL, Ocolul Silvic APL,IE 

36. Petrecerea campaniilor de plantare a 
copacilor pe teritoriul raionului 

Anual 
 

APL, Ocolul Silvic APL,IE 

37. Amenajarea dendro – peisajeră a 
teritoriului adiacent sediului Consiliului 
raional  

2022 APL APL 

Obiectivul 
operaţional 

OO.4.5 
Masuri de EE 
si ER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Aderarea r.Briceni la Convenția  UE COMO 
Energie și Climă 

202021 APL APL 

39. Folosirea resurselor regenerabile în cadrul 
diferitor proiecte 

2021-2025 APL,Don. APL 

40. Izolarea termică, schimbarea geamurilor în 
clădirile instituţiilor publice 

2021-2025 
 

APL,Don. APL 

41. Instalarea  staţiilor de energie solară şi 
eoliene  

2021-2025 AE,Don. AE 

42. Instituirea funcției  managerului energetic 
în cadrul CR 

2021 APL,AEE APL 

43. Petrecerea instruirilor pentru factorii 
interesați în domeniul EE și ER 

Anual APL,Don. APL 

44. Crearea bazei de date a finanțatorilor și 
experților în domeniu EE și ER 

2021 APL APL 

45. Elaborarea planului raional în domeniu EE 
și ER 

2021 APL,Don. APL 

46. Crearea cadastrului raional a imobilelor 
administrate de CR din punct de vedere a 
EE 

2023-2024 APL APL 

47. Identificarea terenurilor pentru plantarea 
culturilor energetice(salcie energetică,stuf 
chinezesc,etc.) 

2021 APL APL 

48. Plantarea culturilor energetice 2021-2025 APL APL 

49. Editarea unui buletin informativ în domeniul 2022 APL,Don. APL,ONG 
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EE și ER 

50. Elaborarea pașapoartelor energetice a 
clădirilor CR 

2022-2025 APL,Don. APL 

51. Aplicarea proiectelor de EE în cadrul AEE 2021-2025 APL,FEE APL 

52. Aplicarea proiectelor de EE în cadrul ADR 
Nord 

2021-2025 APL,FNDR APL 

53. Elaborarea SECAP a raionului Briceni 2022 APL,Don. APL 

54.  Efectuarea  măsurilor de eficienţă 
energetică a clădirilor publice  

2021-2025 APL,AEE 
 

APL 

55. Instalarea centralelor termice pe biomasa  
în instituțiile publice 

2021-2025 APL, UNDP APL 

56. Informarea AE în domeniu utilizării EE și 
SER 

2021-2025 APL, UNDP APL 

57. Informarea cetățenilor și funcționarilor în 
domeniu utilizării EE și SER 

2021-2025 APL,AEE APL 

58. Implementarea unui proiect pilot in 
domeniul iluminării stradale inteligente 

2024 APL,AEE APL 

59. Crearea Asociației regionale în domeniu 
EE și ER 

2022 APL,Don.  AO Crio-inform 

60. Crearea unei pepiniere de salcie 
enegetice(Criva) 

2023-2025 APL,GEF,AE AO Crio-inform, 
AE 

61. Implementarea programelor cu costuri mici 
de eficienţă energetică în edificiile sociale 

2021-2025 APL APL 

62. Elaborarea auditurilor energetice ale 
sistemelor de iluminat stradal și clădirilor 
publice 

2014-2020 APL APL 

 

 

O.S.5 Consolidarea  instituțională APL și dezvoltarea parteneriatelor                                     

Obiectivul 
operaţional 
OO. 5.1. 

Nr. Denumirea  acțiunii(proiectului) Perioada Surse 
Financiare 

Responsabil 

1. Instruirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici şi Periodic APL APL 
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Consolidarea  
capacităţii 
instituţionale APL 

 
 
 
 
 

 aleşilor locali în domeniile de competență 
 

   

2. 

 
Instruirea funcţionarilor  în domeniul IT Permanent 

 
APL 

 
APL 

 
3. 

 
Gestionarea eficientă a bugetului local prin 
consolidarea sistemului de bugetare pe programe 

Permanent APL 

 
APL 

 
4. 

 
Arendarea imobililor publice Permanent APL 

 
APL 

 
5. 

 
Atragerea investitorilor prin asigurarea unui climat 
favorabil instituțional 

Permanent APL 

 
APL 

 
6. 

 
Fortificarea capacităților  specialistilor  în 
atragerea investiţiilor din cadrul CR. 

Permanent APL 

 
APL 

 
7. 

 
Dezvoltarea voluntariatului la nivel raional  2021-2025 APL 

 
APL 

 
8. Participare în cadrul Euroregiunilor la proiectele 

transfrontaliere(Prutul de Sus,Siret-Prut) 
2021-2025 APL,UE APL 

9. Încheiere acorduri de colaborare transfrontaliere 
cu APL din Ua și Ro 

2021-2025  APL APL 

10. 

 
Schimb de experienţă cu localităţile înfrăţite 2021-2025 APL 

 
APL 

 
11. 

 
Crearea Parteneriatelor de dezvoltare locală APL-
ONG-AE  

Permanent APL 

 
APL 

 
12. 

 
Încadrarea tineretului în activităţile 
raionale(Consiliul tinerilor) 

Permanent APL 

 
APL 

 
13. 

 
Utilizarea tehnologiilor  moderne  în activitatea CR 2021-2025 APL 

 
APL 

 
14. Modernizarea procesului decizional Permanent APL 

 
APL 

 
15. Organizarea şi desfăşurarea seminarelor tematice  Permanent APL,Don. 

 
APL 

 
16. Desemnarea  și capacitarea persoanei 

responsabilă de protecția datelor personale 
2021 APL,Don. 

 
APL 
 

17. Desemnarea și capacitarea  persoanei 2021 APL APL 
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responsabile de transparența decizională 

18. Desemnarea  și capacitarea persoanei în 
domeniul migrație și dezvoltare locală 

2021 APL APL 

19. Consolidarea capacitâții  în domeniul elaborării  
CCTM la nivel de raion(inclusiv a APL I) 

2022 
 

APL APL 

20. Consolidarea capacităților în domeniul bugetării de 
performanță 

2021-2025 APL,Don. APL 

21. Instruirea angajaţilor în domeniul managementului 
proiectelor și atragerii de fonduri 

2021-2025 APL,Don. APL 

22. Dezvoltare de capacităţi în domeniul 
managementului ONG şi accesării de fonduri 

2021-2025 APL,Don. APL 

23. Crearea unui fond raional de susținere a 
proiectelor APL I, instituțiilor publice  și ONG(ca 
contribuție) 

2021-2025 APL,Don. APL 

24. Instruirea angajaţilor în domeniul procesului 
decizional și transparenței 

2021-2025 APL,Don. APL 

25. Instruirea specialiștilor în planificarea strategică 2021-2025 APL,Don. APL 

26. Inființarea echipei de planificare strategică 2021 APL APL 

27. Crearea și dotarea unei biblioteci la nivel de 
instituție, inclusiv digitale și  IT  

2021-2025 APL. 30 mii Lei APL 

28. Aderarea funcționarilor publici la rețelele 
profesionale(CALM, etc.) 

2021-2025 APL APL 

29. Cartografierea situației la nivel de raion pentru 
instituire de servicii   intercomunitare(atragere de 
fonduri, consultații juridice, etc.) 

2021-2025 APL APL 

Obiectivul 
operaţional 
OO. 5.2. 
Informatizarea și 
digitalizarea 
instituţiei 

30. Procurarea de softuri  specializate pentru APL 202021-2025 APL,Don. APL 

31. Digitalizarea actelor și documentelor  conform 
necesităților 

2021-2025 APL 
 

APL 
 

32. Digitalizarea arhivelor 2021-2025 APL APL 

33. Integrarea calculatoarelor APL în reţea Intranet 2022 
 

APL 
 

APL 
 

34. Editarea unui prospect  informaţional despre raion 2023 APL APL 

35. Perfecționarea site-lui raionului 2021-2022 APL APL 

36. Instalare sistem online de petrecere a ședințelor 
CR 

2022 APL APL 

37. Conectarea la rețelele naționale  informaționale Permanent APL APL 
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38. Fortificarea capacităților specialist PR, instruiri, 
schimb de experiență, etc. 

Periodic APL APL 

39. Editarea ghidului de comunicare 2022 APL,Don. APL 

40. Evidenţa unui registru raional a iniţiativelor 
comunitare 

2021 APL APL 

41. Promovarea și implementarea sistemului 
EGuvernare la nivel de instituție 

Permanent APL APL 

42. Petrecerea ședințelor online și a WERinarelor 
pentru funționarii CR 

Periodic APL APL 

43. Editarea posterilor informaționale tematice în 
format electronic 

2021-2025 APL,Don. APL 

Obiectivul 
operaţional 
OO. 5.4. 
Informarea 
populaţiei,crester
ea transparentei 
decizionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Editarea unei broșuri info  despre r.Briceni 
 

2022 APL,Don. 
 

APL 
 

45. Plasarea periodică a informaţiei pe pagina WEB a 
raionului și în rețelele de socializare 

Permanent APL 
 

APL 
 

46. Plasarea info pe  panourilor informative în locuri 
publice 

Permanent APL 
 

APL 
 

47. Realizarea unui film promoțional despre r.Briceni 2023 APL, Don.- APL 

48. Elaborarea unei strategii raionale de  informare și 
comunicare 

2021 APL APL 

49. Editarea istoriei r.Briceni 2025 APL APL 

50. Elaborarea stemei și heraldicii r.Briceni 2022 APL APL 

51. Participarea reprezentanților APL la diferite 
emisiuni tematice 

2014-2020 APL APL 

52. Participarea permanentă a cetăţenilor în procesul 
decizonal al APL 

Permanent APL APL 

53. Promovarea și practicarea instrumentelor de 
transparență decizională 
-consultarea cetățenilor 
-solicitarea opiniei experților 
-crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-
hoc 
-audierile publice 
-dezbaterile publice 
-sondaje de opinie 

Permanent APL APL 

54. Scrierea articolelor și plasare info în mass-media Periodic APL APL 
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regională și națională 

55. Campanii de informare a cetăţenilor privind 
modalităţile de intervenţie în actul decizional 

Periodic APL APL 

56. Diseminarea cunoştinţelor despre procedurile 
legale de funcţionare a ONG 

2021 APL APL 

57. Crearea bazei de date cu caracter economic 
(pentru AE) 

2021 APL APL 

58. Utilizarea bugetării participative pentru realizarea 
activităților CR 

2021-2025 APL APL 

59. Participarea reprezentanților APL la diverse 
întruniri,ședințe, etc. 

2021-2025 APL APL 

60. Organizarea diferitor întruniri publice, 
conferințe,etc. 

2021-2025 APL APL 

Obiectivul 
operaţional 
OO. 5.3. 
Renovarea si 
dotarea APL 

61. Dotarea cu echipament  şi soft a CR 2021-2025 
 

APL 
 

APL 
 

62. Asigurarea APL mobilier , echipament 2021-2025 
 

APL 
 

APL 
 

63. Dotare sală de ședințe și instruire cu echipament 
performant  în cadrul CR 

2021 APL APL 

64. Reparaţia capitală a sediului CR 2024 
 

APL 
 

APL 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.Detalizarea proiectelor 
Pentru detalizarea concretă a proiectelor propunem următoarea schemă algoritmică de lucru: 

1. Înfiinţarea grupului de lucru. 
2. Identificarea problemelor. 
3. Identificarea soluţiilor de rezolvare a problemelor. 
4. Elaborarea unui plan de lucru. 
5. Coordonarea proiectului cu factorii interesaţi. 
6. În cazul proiectelor „hard”(construcţii,renovări,etc),elaborarea studiului de fezabilitate,proiectului tehnic şi devizului de cheltuieli. 
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7. Aprobarea bugetului proiectului,. 
8. Identificarea surselor de finanţare. 
9. Elaborarea cererii de finanţare conform cerinţelor finanţatorului. 
10. Petrecerea achiziţiilor de bunuri şi servicii 
11. Realizarea proiectului. 

      12.Monitorizarea şi evaluarea proiectului 

 
 

VI. Monitorizare și evaluare 
5.1. Sistemul de monitorizare al acțiunilor  
5.1.1 Importanța sistemului de monitorizare și de evaluare Un sistem de monitorizare și de evaluare eficient are o contribuție deosebit de 
importantă la atingerea obiectivelor și țintelor propuse în PSDSE. Baza pentru monitorizarea Planului de Actiuni (PA) și pentru cuantificarea 
rezultatelor este reprezentată de indicatori, care sunt legați direct de obiectivele și țintele stabilite în procesul de planificare pentru soluționarea 
problemelor/aspectelor energetice și schimbărilor climatice. Implementarea corespunzătoare a PA se va face folosind și contribuția elementelor 
ce rezultă din monitorizarea și evaluarea sa, pe baza cărora PA se va actualiza periodic. Procesul de evaluare și monitorizare furnizează 
informații curente, sistematice, care sprijină procesul de implementare. Procesul de monitorizare și evaluare oferă cadrul pentru:  
- compararea eforturilor de implementare cu scopul și obiectivele inițiale;  
- determinarea progresului făcut pentru obținerea rezultatelor scontate;  
- determinarea încadrării în schemele de timp propuse în proiect.  
 
Obiectivele esențiale ale sistemului de monitorizare sunt acelea de a:  
- verifica implementarea și revizuirea PA;  
- stabili Echipa de monitorizare (EM) și modalitatea de raportare a stadiului implementării PA;  
- identifică beneficiarul și beneficiile acțiunilor realizate;  
-stabili dacă acțiunile au fost realizate și dacă efectele sunt cele evaluate inițial.  
 
Toate aceste elemente au rolul de a corecta și preveni, astfel încât implementarea PA să se facă în condiții de eficiență.  
Echipa de monitorizare va fi alcătuită din experți în evaluarea proiectelor, reprezentanți ai ONG  și APL. Datele colectate de la fiecare 
responsabil cu implementarea vor fi folosite ca baza a evaluării eficienței eforturilor de implementare. În acest mod se va putea aprecia în ce 
măsură au fost atinse obiectivele fixate, care dintre acțiuni au fost realizate, iar în cazul unor disfuncționalități se poate decide ce interveneții 
sau ce modificări sunt necesare pentru a atinge scopul propus. 
 
6.1.2 Sistemul de Monitorizare Sistemul de monitorizare/evaluare a rezultatelor PA are trei funcții principale:  
- de a verifica faptul că Planul de Acțiuni este în curs de implementare, precum și de a furniza metodologia de revizuire a PA. Fiecare acțiune 
din PA este încredințată spre implementare unei instituții unde există o persoană nominalizată pentru realizare a acestei acțiuni. De asemenea, 
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pentru fiecare acțiune este desemnat un responsabil cu monitorizarea. Responsabilii pentru implementare și pentru monitorizare au sarcina 
prezentării rezultatelor, în vederea revizuirii periodice a stadiului de realizare a acțiunilor.  
- de a identifica efectul acțiunilor și impactul asupra problemei de rezolvat;  
- de a monitoriza atât problema cât si rezultatul punerii în practică a acțiunii, în vederea obținerii feedback-ului necesar pentru revizuirea și 
actualizarea PA.  
Activitatea de monitorizare este complexă, deoarece majoritatea aspectelor energetice și climatice se schimbă continuu, fiind influențate de 
factori sociali, economici, tehnologici, modificări legislative, aspecte fiscale și așa mai departe. Din aceste motive, se poate ivi situația în care 
acțiunile PA au fost corect implementate, dar una sau mai multe probleme au luat amploare cu mult mai repede decât s-a estimat, astfel încât 
este necesară prevederea de acțiuni suplimentare pentru soluționarea lor în următorul PA revizuit. De asemenea este posibil sa apară și 
situația inversă, în care o evoluție neasteptată a unui anumit serviciu, sector sau a pieței poate elimina cauza care a generat problema. În acest 
caz, acțiunile prevăzute în PA pentru a rezolva această problemă trebuie oprite, iar resursele alocate trebuie transferate pentru alte acțiuni. 
Deoarece unele dintre acțiunile prevăzute de PA nu vor conduce la soluționarea problemelor vizate în cursul celor doi ani prevăzuți ca perioadă 
de revizuire/actualizare, evaluarea cantitativă a efectelor acestor acțiuni este foarte importantă, pentru ca rezultatele acestei evaluări să fie luate 
în considerare la elaborarea următorului PA.  
 
 
6.1.3 Procedura de raportare Echipa desemnată pentru monitorizarea Planului de Acțiuni (EM), va întocmi la termenele prevăzute, pe baza 
datelor furnizate de responsabilii cu implementarea, rapoarte periodice conținând evaluarea efectelor acțiunilor realizate.  
Ca urmare a rapoartelor primite, GLC va informa constant  autoritățile administrației publice asupra progresului realizat în implementarea PA. 
Pentru a facilita urmărirea activităților de implementare a PA, EM întocmește Planul de Monitorizare care va urmări aspectele:  
 
-acțiunea care este subiectul monitorizării;  
- termenul de finalizare a acțiunii;  
- responsabilii pentru implementare;  
- termenul de monitorizare;  
- indicatorul monitorizat;  
- responsabilii pentru monitorizarea acțiunii;  
- structura căreia i se raportează rezultatele monitorizării 
 
6.1.4 Raportul de evaluare a rezultatelor implementării Procesul de evaluare a rezultatelor implementării PA va consta în esență în 
compararea rezultatelor obținute prin procesul de monitorizare, cu obiectivele și țintele stabilite în Planul de Acțiuni și în Planul de Monitorizare, 
incluzând și modul de respectare a termenelor propuse. Obiectivele procesului de evaluare sunt:  
 
- cunoașterea stadiului implementării acțiunilor;  
- cunoașterea efectelor acțiunilor asupra problemei căreia i-au fost adresate aceste acțiuni;  
- furnizarea elementelor pentru ajustarea acțiunilor în funcție de noile realități;  
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- furnizarea datelor și informațiilor pentru actualizarea și revizuirea PA.  
 
Procesul de evaluare este continuu, ca de altfel întregul proces de implementare a PSDSE. Datele și informațiile obținute prin analiza 
comparativă a rezultatelor monitorizării cu acțiunile propuse și cu efectele estimate privind soluționarea problemelor vor sta la baza unui Raport 
de Evaluare a rezultatelor PA. Responsabilitatea evaluării rezultatelor și a stabilirii măsurilor de corecție necesare revine GLC, în acest proces 
fiind însă implicate toate celelalte structuri organizatorice ale PA, precum și responsabilii direcți pentru implementarea și monitorizarea PA. De 
asemenea, GLC va decide, după caz, implicarea și altor persoane sau grupuri în acest proces. Instituțiile responsabile de implementare vor fi în 
mai mare masură capabile să utilizeze rezultatele evaluării dacă participă și își însușesc procesul de evaluare. 
 
 
 
6.1.5 Elaborarea Raportului de Evaluare a rezultatelor PA Periodicitatea întocmirii Raportului de Evaluare va fi anuală, începând cu anul 
2021. În anii în care este stabilită revizuirea PA se va elabora un Raport de Evaluare a rezultatelor implementării pentru întreaga perioadă 
anterioară revizuirii. 
 
La elaborarea Raportului de Evaluare vor fi luate în considerare atât elementele incluse în sistemul de monitorizare și evaluare prezentat în 
secțiunea anterioară, cât și alte elemente noi care pot apărea pe parcursul desfășurării activităților de implementare a PA. Întrucât procesul de 
evaluare va fi transparent, Planul de Monitorizare va putea fi folosit pentru prezentarea sintetică a rezultatelor comparative obținute în 
implementarea PA. În cadrul procedurii de evaluare vor fi considerate următoarele criterii:  
 
- eficiența acțiunii în atingerea efectelor estimate;  
- modul de respectare a termenelor, menționându-se corecțiile necesare;  
- modul de conformare a costurilor înregistrate cu cele planificate;  
- abilitatea de administrare a diferitilor factori din aria de responsabilitate;  
-dificultățile întâmpinate;  
- modul în care experiența acumulată în implementare servește la îmbunătățirea unor proiecte viitoare și sugestiile de îmbunătățire.  
 
Problemele cele mai importante care vor fi luate în considerare în utilizarea rezultatelor evaluării sunt:  
- identificarea acțiunilor pentru care se consideră necesare modificări ale politicilor și programelor;  
- identificarea responsabililor cu efectuarea acestor modificări;  
- identificarea instituțiilor de implementare care trebuie să facă modificări;  
- identificarea datei la care se vor efectua modificările. 
 
 
 
6.1.6 Informarea opiniei publice 
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Comitetul de Coordonare a implementării PSDSE are responsabilitatea organizării programului de informare permanentă a opiniei publice 
despre atingerea obiectivelor şi ţintelor din Planul de Acţiuni. Opinia publică va fi informată periodic asupra situației realizării PSDSEprin 
intermediul mass media,panourilor informative, pliantelor, întrunirilor,adunării generale,discuțiilor în cadrul ședințelor Consiliului 
Raional,Audierilor publice,www.briceni.md, etc. 
 
 
În procesul de monitorizare a PSDSE sunt utilizate următoarele tipuri de indicatori: 
 

Tip Scop Exemplu 
Indicator de progres Măsoară implementarea sub 

aspect financiar şi/sau a 
mijloacelor utilizate, sau 
progresul, sau executarea 
fizică a acţiunii. 

Financiar: costurile unui 
centru tehnologic  
etc.; Fizic: lungimea în km a 
drumului nou. 

Indicator de rezultat   Măsoară rezultatele, efectele 
directe sau imediate, calitatea 
şi performanţa. 

Financiar: investiţii productive; 
Fizic: numărul studenţilor care  
au obţinut rezultate bune. 

Indicator de impact Măsoară efectele specifice 
(sau imediate) ale acţiunii 
asupra obiectivelor specifice 
şi efectele generale (sau 
finale) asupra obiectivului 
general. 

Efectele asupra obiectivului 
strategic; Sporirea nivelului de 
angajare. 

 
Indicatorii de mai sus permit determinarea nivelului de eficienţă, dar şi eficacitatea implemen- 
tării, adică acţiunile îndeplinite şi rezultatele/impactul comparativ cu resursele alocate, în special  
resursele financiare.  
Funcţia de monitorizare  include, de asemenea, şi estimarea nivelului de gestionare.  
Aceasta se referă la următoarele aspecte operaţionale: mecanisme pentru gestionare administrativă şi financiară; funcţionarea sistemului de 
monitorizare; colectarea informaţiei necesare, măsura în care criteriile de selectare corespund realităţii; măsurile de promovare, participarea, 
utilizarea asistenţei tehnice; aspecte regulatorii sau legislative; concordanţa cu anumite politici. 
Monitorizare şi evaluarea PSDSE va fi efectuată în mod participativ de către APL şi GLC.Monitarizarea îndeplinirii acţiunilor din PSDSE va fi 
efectuată simestrial,iar evaluarea  va fi efectuată anual.Se recomandă ca la evaluarea PSDSE să fie organizată Audiere Publică. 
Patru mari obiective  ale ME: 

-Să evalueze stadiul privind implementarea prioritatilor/ acţiunior prevăzute de PSDSE şi să raporteze în legatura cu aceasta; 
-Să furnizeze informatii privind indicatorii stabiliţi pentru măsurarea atingerii obiectivelor din plan ; 
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-Să stabilească un cadru pentru realizarea întregului ciclu de planificare pentru PSDSE ; 

-Să promoveze consultarea cu grupurile implicate în procesul de planificare şi să propună măsuri de îmbunătăţire a planurilor  
 
6.2.Planul de Monitorizare şi Evaluare a PSDSE  pentru  anul 2021 
 

Nr.                         Activitatea             Responsabil Termen de 
executare limită  

1. Elaborarea şi adoptarea de către GLC a 
Regulamentului de monitorizare şi 
evaluare a PSDSE  cu concursul 
experţilor  

Conducătorul EM 
APL 

 01.04.2021 

2. Elaborarea modelelor raporturilor de 
monitorizare li evaluare cu concursul 
experţilor  

Conducătorul EM 01.04.2021 

3. Identificarea indicatorilor de 
monitorizare pentru proiectele şi 
activităţile din PSDSE pentru anul 2021 

Conducătorul EM 15.04.2021 

4. Elaborarea graficului de monitorizare şi 
evaluare pe anul 2021 

Conducătorul EM 15.04.2021 

5. Desemnarea grupelor de ME pe fiecare 
proiect separat 

Conducătorul EM 01.04.2021 

6. Efectuarea  monitorizărilor şi 
evaluărilor pe teren de către grupele de 
monitorizare conform graficului stabilit 

Conducătorul EM  

7. Prezenterea rapoartelor de ME GLC şi 
factorilor interesaţi 

Conducătorul EM  

8. Prezentarea raportului integral de 
monitorizare a PSDSE  pe  simestru I 

Conducătorul EM 20.07.2021 

9. Prezentarea raportului integral de 
evaluare pe anul 2021 în cadrul unei 
Audieri Publice 

Conducătorul EM 
Președintele raionuli 

20.07.2021 

10. Diseminarea informaţiei referitor la 
implementarea PSDSE prin diferite 
mijloace(mass media,schimb de 
experienţă,transfer de bune practici, 
etc.) 

Conducătorul EM 
Președintele raionului 
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6.3.Pericole şi Oportunităţi 

Participanţii la Atelierul de actualizare a Planului Strategic după elaborarea planului de acţiuni au menţionat că pot întâmpina anumite obstacole 

sau pericole de implementare a PS. Acestea au fost enunţate şi, de asemenea, pentru fiecare din Pericolele identificate au fost determinate 

Oportunităţi de depăşire a acestor pericole.  

 

Pericole Oportunităţi 

Neîncrederea în implementarea Planului 
Strategic 

 Informarea populaţiei 

 Mobilizarea și implicarea populaţiei 

 Stimularea populaţiei 

 Promovarea practicilor pozitive 

Lipsa de resurse financiare  Identificarea şi atragerea noilor resurse 
financiare (donatori, investirori) 

 Voluntariat 

 Contribuţia personală 

Pasivitatea comunităţii  Schimb de experienţă 

 Promovarea bunelor practici 

 Stimularea activiştilor 

 Menţionarea activiştilor 

Incompetenţa responsabililor  Atragerea de specialişti 

 Alegerea lor prin concurs 

 Instruirea permanentă a responsabililor 

Intransparenţa procesului de implementare a 
Planului Strategic 

 Asigurarea informării continue 

 Audieri publice 

 Dezbateri publice 

Nerespectarea termenilor  Grafic de lucru realizabil 

 Monitorizarea continuă 
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Anexa 1,Fişe de proiecte prioritare 

Fişa nr. 1 

Idee de proiect: 
 Încurajarea dezvoltării IMM-urilor prin creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă în Regiunea de dezvoltare Nord a Republicii 
Moldova 
 
Obiective 
-  Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice a IMM-urilor prin înființarea   
Centrului Regional de afaceri Briceni 
- Creşterea  nivelului de  informare, asistenţă şi consultanţă pentru ÎMM-uri 
- Dezvoltarea  abilităţilor  in elaborarea  şi promovarea proiectelor de afaceri. 
-Consolidatea şi îmbunătăţirea relaţiilor de afaceri  şi de cooperare ale  ÎMM-urilor în regiune şi 
UE 
-Promovarea practicilor şi istoriilor de succes  ale   ÎMM-urilor în regiune    
 
 

 

 

Fişa nr. 2 

Idee de proiect: 
 Susţinerea creării şi dezvoltării Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
 
 
Obiective 
-    Încurajarea creării şi dezvoltării IMM-urilor 
-    Creşter ea  nivelului de  informare, asistenţă şi consultanţă pentru ÎMM-uri 
-    D ezvoltarea  abilităţilor  in elaborarea  şi promovarea proiectelor de afaceri 
-     Promovarea in mediile de informare europene a ÎMM-urilor din regiune 
-     Consolidarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de afaceri  şi de cooperare ale  ÎMM-urilor 
-     Promovarea practicilor şi istoriilor de succes  ale   ÎMM-urilor în regiune 
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Fişa nr. 3 

Idee de proiect: 
 ''Dezvoltare turistică transfrontalieră ” 
 
Obiective 
- Identificarearea circuitelor turistice, a obiectivelor şi a staţionărilor turistice in regiune 
- Încurajarea şi susţinerea  producătorilor autentici de artă tradiţională din euroregiune 
- Promovarea  produselor turistice şi evenimentelor culturale  din regiunea transfrontalieră 
- Promovarea unor produse turistice specifice originale şi inedite pentru piaţa turistică din 
regiunea transfrontalieră 
- Dezvoltarea resurselor umane din turism 
- Dezvoltarea nivelului general de cunoaştere a limbii engleze de către  prestatorii de servicii 
turistice 
 

 

 

 

Fişa nr. 4 

Idee de proiect: 
 '' Dezvoltarea capacitatii de furnizare a serviciilor sociale  prin formarea  
 profesionala a personalului din sistemul de asistenta sociala ” 
 
Obiective 
•      Analiza nivelului actual de dezvoltare a serviciilor sociale in regiunile Ungheni, Iasi, Vaslui 
•      Aprobarea si organizarea modulelor de formare a personalului corespunzator lacunelor 
 din regiunile pilot 
•      Asigurarea canalelor de comunicare între beneficiarii proiectului (DASPF Botoșani, Briceni) 
şi fortificarea canalelor de comunicare ( crearea site ului DASP, forum social) 
•      Diseminarea informatiei utile catre beneficiarii de asistenţă şi protecţie socială 
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Fişa nr. 5 

Idee de proiect: 
 '' Dezvoltare/Reabilitarea/ extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare locale, in 
localitătile de frontiera din zona transfrontaliera Republica Moldova - Romania” 
 
Obiective: 
-Îmbunătățirea infrastructurii existente/ dezvoltarea unui sistem pentru alimentare cu apa şi/sau 
epurare a apei şi canalizare de fiecare parte a granitei prin construirea/ reabilitarea statiei de 
epurare/tratare şi/sau reabilitarea retelei existente 
-Cresterea capacitatii administrative prin implementarea unui sistem informatic inteligent de 
monitorizare a retelei de distributie, integrat cu un sistem de informatii geografice (GIS), în 
măsură să monitorizeze consumul în diverse puncte ale retelei, inclusiv la beneficiari, să 
monitorizeze calitatea apei în diverse puncte ale retelei, calitatea apei tratate si să semnaleze 
disfunctionalită tile si/sau avariile constatate pe reteaua de distribut ie 
- Protectia surselor de apa prin adoptarea de strategii comune de conservare a apei 
- Îmbunătătirea cooperării intre institu tiile vizate, prin realizare schimburilor de 
 experient a si bune practici 
-Campanii de constientizare și informare in ceea ce priveste importanta apei si economisirea  ei 
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Fişa nr. 6 

Idee de proiect: 
 '' Mini Parc – crearea de noi atractii turistice in zona transfrontalieră Romania – Ucraina – 
Republica Moldova ” 
Obiective: 
-      Dezvoltarea unei noi atracţii turistice, prin construirea unui Mini Parc turistic ce va 
reprezenta în miniatura principalele obiective turistice existente in zona transfrontaliera 
Romania – Ucraina – Republica Moldova, în vederea creării unui mediu atractiv turiștilor și 
vizitatorilor. 
-      Îmbunătătirea capacitatii de management a instituţiilor cu atribuţii în domeniul turismului 
 şi culturii prin implementarea unui sistem informatic pentru Mini Parc ce ar include un sistem 
de evidentă a exponatelor (obiectivele turistice din zona transfrontaliera), îmbogătit cu 
 materiale media despre fiecare obiectiv: imagini, filme, înregistrări sonore. 
-      Cresterea numărului de turişti si vizitatori prin promovarea online si offline a muzeului: 
-      Îmbunătăţirea cooperării intre instituţiile vizate, prin realizarea schimburilor de experienţa 
si bune practici, precum si prin vizite de studiu in tari cu experienţa relevantă in domeniu. 
 

 

Fişa nr. 7 

Idee de proiect: 
 '' Înfiinţarea unui Centru de consiliere si instruire a angajaţilor IMM-urilor  ” 
 
Obiective: 
-    Creşterea capacităţii transfrontaliere de dezvoltare a IMM-urilor prin înfiinţarea unui 
„Centru de Consiliere si Instruire a angajaţilor IMM-urilor”  care va consolida activitatea  
acestora; 
-    Dezvoltarea unei platforme IT care va genera creşterea capacităţii şi instruirii în domenii 
precum marketing, achiziţii publice, management şi limbi straine. 
-    Creşterea numărului de persoane instruite dintre angajaţii IMM-urilor care vor fi 
participanţi direcţi sau indirecţi in cadrul schimburilor comerciale internaţionale. 
-    Îmbunătăttirea cooperării intre instituţiile vizate, prin realizarea schimburilor de 
experienţă şi bune practici. 
-    Campanii  de conştientizare, informare si publicitate in zona transfrontalieră   
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Fişa nr. 8 

Idee de proiect: 
 '' Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul Briceni – Corjeuți-Lipcani, în vederea  
fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Lipcani ” 
 
Obiective: 
-     Îmbunătăţirea calităţii drumului regional Briceni – Corjeuți-Lipcani, ce duce la punctul de 
trecere a frontierei Lipcani (MD)-Rădăuți-Prut (RO), în vederea reducerii duratei de călătoriei, 
creşterea siguranţei şi a vitezei de circulaţie si promovarea dezvoltării relaţiilor transfrontaliere; 
-      Îmbunătăţirea cooperării intre instituţiile partenere, prin realizare vizitelor de studiu si a 
 schimburilor de experienţa si bune practici; 
-     Promovarea dezvoltării durabile comune, prin elaborarea unui ghid de bune practici; 
-     Creşterea gradului de conştientizare prin organizarea campaniilor de conştientizare si 
informare 
 

 


