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1.Întroducere 
 
Planul strategic de dezvoltare socio-economică a raionului Briceni este un document de politici 
publice care trasează direcțiile de dezvoltare strategice a raionului in perioada 2021-2025. În 
actualul context economic şi social din RM, autoritățile APL trebuie să ofere comunităţilor locale   
un PSDSE raional, care să reprezinte un document ce defineşte viziunea,misiunea și valorile  de 
dezvoltare pe termen mediu şi lung, care identifică priorităţile şi stabileşte măsurile de 
implementare necesare, ce se vor concretiza în propuneri de proiecte finanţate din fonduri 
naționale sau din fonduri ale UE și direrși donatori. Planul strategic   este orientat spre o 
dezvoltare armonioasă şi durabilă a comunităţilor locale din raion,spre dezvoltare a capacităților 
APL II și  este elaborat  în baza unui model unic, conform Legii Nr. 100 din 22-12-2017 cu privire 
la actele normative. 
Obiectivele generale ale Planului Strategic de dezvoltare socio-economică sunt:  

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

 Valorificarea creativă a potenţialului raionului; 
 Regenerarea şi dezvoltarea rolului teritorial al localităţilor din raion; 
 Structurarea şi consolidarea parteneriatelor  în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare 

comun agreate; 

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

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

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

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

 

2. Elaborarea Planului Strategic 

 Elaborarea planului  strategic a fost un proces ce s-a derulat de-a lungul a 4  luni, în cadrul  
unui   grup de lucru  (GL) format  prin decizia Consiliului Raional Briceni 6/29 din 23.10.2020 din 
20  persoane reprezentative din diferite domenii de activitate (educaţie,medicină,sectorul 
asociativ,business, APL,consilieri raionali, etc.).  Acesta a avut un caracter deschis şi democratic. 
Rezultatele obţinute au fost făcute publice, de-a lungul întregului proces, pentru a permite 
validarea acestora şi realizarea unui feed-back veritabil asupra calităţii acestora. 
 La procesul de elaborare a planului strategic au participat specialişti din cadrul aparatului 
președintelui , reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelui I și  II, instituţii de educaţie 
şi cultură,servicii descentralizate și desconcentrate din cadrul raionului, reprezentanţi ai mediului 
de afaceri,etc. 
 Elaborarea planului strategic au fost  realizate   în cadrul  şedinţelor  ale GL și în cadrul 
consultărilor individuale cu fiecare instituție, unde au fost  identificate direcţii strategice de 
dezvoltare, obiective şi măsuri de intervenţie necesare realizării acestora. Proiectul Planului 
strategic a fost publicat pe site-ul CR Briceni www.briceni.md, consultat și adus la cunoștința 
publicului   în cadrul audierii publice din 09.03.2021. 
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2.1. Principiile Planificării strategice 
Principiile utilizate in procesul de definire a metodologiei au fost in mare parte echivalente celor 
utilizate in  UE şi, in acelaşi timp, adaptate condiţiilor din Republica Moldova. Principiile de bază 
care au fost aplicate in elaborarea PSDSE au fost urmatoarele:  
1. Parteneriatul este o condiţie esentială pentru durabilitatea şi cerinţele unei schimbari 
accelerate a condiţiilor economice prin aplicarea instrumentelor dinamice de planificare. Din acest 
motiv, toţi factorii interesaţi, cum ar fi reprezentanţii autoritaţilor, instituţiilor educaţionale, asociaţii 
antreprenorilor,  întreprindelor respective,societaţii civile etc. sunt invitaţi să participe la procesul 
de luare a deciziilor şi la elaborarea direcţiilor strategice. 
2. Principiului sentimentului co-proprietate şi participare a principalilor actori din 
administraţiile publice şi sectorul privat asigură un consens social vast, precum şi un suport public 
evident.  
3. Durabilitate. Problema principală în legatură cu durabilitate se referă la un bun echilibru şi 
coerenţa elementelor interne ale PSDSE (obiective, măsuri, programe) susţinute prin aplicarea 
tuturor principiilor menţionate în documentul de faţă.  
4. Integrarea a fost implementată în urmatoarele două aspecte:   
-Integrarea necesitaţilor locale comune la nivel raional 
-Integrare pentru dezvoltarea sectoarelor prioritare şi a domeniilor de intervenţie care se susţin 
reciproc şi ignoră conflictele interne sau influenţe negative.  
5. Calitatea planului strategic este asigurată prin identificarea avantajelor comparative şi a 
domeniilor de intervenţie în baza  analizei socio-economice. 
6. Inovaţia este aplicată ca un principiu în procesul de identificare a  proiectelor, referindu-se în 
mare parte la abordarea propusă şi cel mai eficient   mod de utilizare a resurselor disponibile. 
7. Ierarhia planurilor strategice. Planurile strategice  la nivel mai superior sunt generale, 
asigurând cadrul pentru definiţii mai specifice la nivele mai inferioare. 
 

2.2. Etapele de elaborare a PSDSE 
       Proiectul planului strategic de dezvoltare socio-economică a raionului a fost elaborat în cadrul   
şedinţelor Grupului  de Lucru și în cadrul consultărilor individuale cu fiecare instituție, unde  au 
fost identificate în mod participativ factorii interesaţi, misiunea şi viziunea raionului, efectuate 
analize SWOT pe domenii, identificate problemele  şi propuse soluţii pentru depăşirea lor în cadrul 
domeniilor de intervenţie. De asemenea s-a propus modalităţi de realizare a oportunităţilor la nivel 
raional, care au fost integrate în cadrul PSDSE. Tot în cadrul acestor seminare s-au stabilit şi 
activităţile strategice care vor fi întreprinse. Aceste activităţi au fost grupate în direcţii de 
dezvoltare și  concretizați paşii ce vor fi întreprinşi pentru realizarea activităţilor propuse. De 
asemenea, au fost  delegate responsabilităţile şi termenele de implementare ale planului de 
acțiuni. 

 Evaluarea potenţialului socio-economic a fost realizat prin intermediul analizei socio-
economice a raionului. În procesul analizei socio-economice s-a avut în vedere faptul că factorul 
care determină dezvoltarea locală este baza economică şi capacitatea de dezvoltare a acesteia, 
ţinând cont atât de Strategia Naţională  de Dezvoltare „Moldova 2030”, Strategia de Dezvoltare 
Regională Nord 2016-2020”  , strategiile naţionale și regionale sectoriale. 
  În urma dezbaterilor realizate, s-au stabilit 5 domenii de analiză și intervenție : 
- Dezvoltarea infrastructurii  și amenajării teritoriului 
- Dezvoltarea economică locală 
- Consolidarea domeniilor de  educație,cultură,sport și protecție socială 
- Protecția mediului înconjurător,eficiență energetică și utilizarea energiilor regenerabile 
- Consolidarea APL și dezvoltarea parteneriatelor 
 Planurile de acţiune se vor elabora şi revizui anual în funcţie de obiectivele şi măsurile de 
intervenţie propuse,în funcţie de apariţia unor oportunităţi şi conjuncturi favorabile/nefavorabile. 
Orice modificare a planului  de acţiune va fi supusă validării de către Grupul  de Lucru .  
 
 Grupul de Lucru  va monitoriza activitatea de implementare şi va prezenta rapoarte de 
evaluare periodice publicului larg, APL,instituțiilor publice şi mass - media. 



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

6 

 

 

3.Contextul național  strategic 
Cunoașterea contextului național  de politici publice și planificare strategică la general și în 
domeniile relevante APL permite de a încadra planificarea strategică locală într-un tot întreg și 
integru. Abordarea de planificare de sus în jos cu luarea în considerare a specificului și 
necesităților locale  permite de a conjuga și a prioritiza eforturile APL eficient și  eficace . 

3.1. Strategiile naționale 

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

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

 

• economia durabilă și incluzivă: 

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

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

3) ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale; 

 

• capital uman și social robust: 

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

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

6) sistem de protecție socială solid și incluziv; 

7) asigurarea unui echilibru între muncă și familie; 

 

• instituții oneste și eficiente: 

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

9) promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive; 

 

• mediul ambiant sănătos: 

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

Viziune 

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

Scopul Strategiei  

Asigurarea unei administraţii publice locale care  

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

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

-  
Domenii de acţiune 

Au fost determinate şapte domenii de acţiune  

1. Descentralizarea serviciilor şi competenţelor 
 
2. Descentralizarea financiară  
 
3. Descentralizarea patrimonială 
 
4. Dezvoltarea economică, planificarea urbană şi teritorială 
 
5. Capacitate administrativă 
 
6. Capacitatea instituţională 
 
7. Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitatea de gen  

 

3.2.Programe și strategii  sectoriale 

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

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

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

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

b) previziunea schimbărilor care vor interveni datorită implementării strategiei; 



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

8 

 

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

  Scopul strategic în domeniul educației este oferirea oportunităților pentru toți cetățenii Republicii 
Moldova de a-și dezvolta, de la cea mai fragedă vârstă și pe tot parcursul vieții, competențe 
necesare, pentru a-și valorifica la maximum potențialul atât în viața personală și de familie, cât și 
în cea profesională și socială, precum și pentru a se adapta cât mai ușor la imperativele timpului, 
în special, la cele ce țin de dezvoltarea durabilă. 

 

3.2.2. Agricultură, Dezvoltare Regională și Mediu  : Strategia naţională de 
dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 

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

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

  Obiective generale şi specifice 

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

şi modernizarea pieţei. 

 Obiectivul specific 1.1. Modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE 

privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate. 

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

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

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

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

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

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

producţiei agricole. 

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

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

rural.  

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

Obiectivul specific 3.3. Stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală. 
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3.2.3. Economie: Conceptul Strategiei “Pentru  o economie incluzivă,durabilă și 
digital până în anul 2030” 

         Scopul SEIDD 2030 este de a asigura corelarea dintre SND 2030 și programele naționale 
pe termen mediu pentru domeniile vizate și/sau pentru programele de operaționalizare a unor 

politici focusate pe obiective/ținte concrete în contextul implementării primului din cei patru piloni 
ai dezvoltării durabile a Republicii Moldova, stabiliți de SND 2030 - dezvoltarea economică 
durabilă și incluzivă. Urmând constatările, principiile și obiectivele SND 2030 și Agendei globale 
2030, SEIDD 2030 va oferi opțiuni de politici, ținte și indicatori cu nivel mai avansat de detaliere, 
pentru următoarele 3 obiective strategice ale SND 2030: 

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

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

3.ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale. 

 

3.2.4. Sănătate:  Strategia Națională de Sănătate 2030 

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

- guvernarea sistemului de sănătate 

 -resursele umane în sănătate 

 -finanțarea sistemului de sănătate 

  -medicamente și dispozitive medicale 

  -prestarea serviciilor de sănătate 

  -sănătate publică 

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

Strategia urmărește mai multe obiective specifice, printre care: dezvoltarea și aplicarea unui 
proces decizional transparent, creșterea nivelului de responsabilizare a instituțiilor sistemului de 
sănătate, investirea în capacitatea de implementare a politicilor de sănătate și consolidare 
instituțională, combaterea fenomenului corupției și asigurarea integrității decidenților politici și 
funcționarilor publici din sistemul de sănătate, creșterea nivelului de implicare a părților interesate 
și cetățenilor în procesul decizional în sănătate. 
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3.2.5.Dezvoltare regională: Concept Strategia Națională pentru Dezvoltare 
Regională pentru perioada 2021-2027 

Strategia are obiectivul de a spori competitivitatea regiunilor și a integra aspectele de coeziune 
teritorială prin implementarea unui nou concept de dezvoltare regională, precum și prin integrarea 
relațiilor de dezvoltare urban-rural. 

 

3.2.6.Programe sectoriale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (2017-2022) 

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

Dezvoltare Nord  

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

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

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

Regiunea de Dezvoltare Nord 

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

Nord 

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

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

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

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

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

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

-Dezvoltarea economică, care include profilul sectorial al raionului;  

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

-Capacitatea instituţională , care oferă profiluri ale partenerilor  principali .  

 
Tabelul 1. Date generale privind raionul Briceni 

Populaţia ,  persoane mii 
 

71447 

Ponderea RDN, % 
 

2,08 

Populaţia rurală, % 
 

79,3 

 
Populaţia urbană, % 

20,7 

Suprafaţa, km2 
 

814,44 

  Ponderea, % 
 

2,68 

 
Densitatea, loc/km2 

78 

 
Administraţii publice locale de nivelul 1, unităţi 

28 

 
Sursa. BNS 2020 
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4.2. Amplasarea geografică şi dezvoltarea spaţială 
4.2.1.Date generale 
       Raionul Briceni este amplasat în partea de nord-vest a Republicii Moldova la circa 250 km 
de Chişinău. La nord raionul are hotare administrative cu Ucraina, la nord-est cu raionul Ocniţa, 
la sud-est cu raionul Edineţ, la vest şi sud-vest cu România. Suprafaţa raionului este de circa 814 
km2, dintre care 28 km2 o constituie zonele urbane, iar 728 km2 zonele rurale. Raionul  este 
fondat în  luna decembrie anul 1964. Populaţia raionului la 01.01.2020 constituia 71477 de 
locuitori, ceia ce constituie o densitate a populaţiei egală cu 88  locuitori/km2. Administrativ raionul 
are in componența sa 28 UAT, 39 localități și  2 orașe. 

 
 
Conform datelor cadastrale de la 01.01.2020 suprafaţa totală a teritoriului raionului constituie 81,4 
mii ha, inclusiv terenuri cu destinaţie agricolă - 62,5mii ha (76,8,3%), fondul silvic - 9,4 mii ha 
(11,5 %), fondul apelor - 2,1 mii  ha (2,6%).  
Bonitatea medie a solului pe teritoriul raionului conform datelor din Cadastrul Funciar al Republicii 
Moldova este 72 puncte, bonitatea medie a solului pe teritoriul republicii este de 63 puncte. 
Total teritoriul localităţilor constituie 81,4 mii  ha, inclusiv teritoriul urban 2070,8 ha, teritoriul rural 
- 79373,7 ha.  
După forma de proprietate teritoriul raionului se clasifică: 
      proprietate privată - 70818 hа (87% din suprafaţa totală a terenurilor); 
      proprietate publica - 10626 hа (13%); 
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În componența raionului sunt 39 localități, inclusiv: 

 orașe 2 

 sate (comune) 26 

 localități din componența satelor (comunelor) 37 

În raion activează 24.071 agenți economici, inclusiv: 

- întreprinderi individuale -1895 

- gospodării țărănești - 15.766 

- societăți pe acțiuni -20 

- societăți cu răspundere limitată - 577 

- cooperative - 58 

- întreprinderi de comerț -19 

- întreprinderi de stat -22 

- asociații de asigurare - 19 

- asociații AEÎC -31 

- organizații bugetare, obștești -166. 

Raionul este traversat de traseul auto M-5 Brest-Odesa . 
   
 
Adresa juridică: MD-4700, Republica Moldova, raionul Briceni, or. Briceni,  
str.Independenței, nr. 48 
Adresa electronică (email): aplbriceni@rambler.ru 
Pagina web - www.briceni.md 
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         Tabel.1. Suprafața terenurilor din r.Briceni, 01.01.2020 
 

№ Total teritorii 

2020 

ha 
% din totalul 
teritoriului 

1 Total teritorii  81444 100 

2 Total terenuri în intravilanul localităţilor  9581 11,76 

  inclusiv: - mediul urban  1014 1,25 

               - mediul rural  8567 10,52 

3 Terenuri agricole 62400 76,6 

  inclusiv, - pe categorii de utilizare    

                - arabil 44620 54,78 

                - livezi, vii  6750 8,8 

                - terenuri cu altă destinaţie  11030 13,54 

4 Terenuri cu destinaţie industrială, transport etc.  1628 2,05 

5 Plantații forestiere 9784 12,01 

6 Suprafeţe acvatice   2100 3,57 

7 Terenuri destinate protecţiei naturii  54 0,07 

8 Drumuri   1816 2,58 

9 Terenuri degradate  840 1,03 

  din care - ravene  60 0,07 

               - alunecări de terenuri  780 0,96 

10 Alte terenuri  6488 7,97 

 
 
 
 

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

 Lunile 2018 2019 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Media anuală 9,8 10,6 10,7 

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

Nr. Cantitatea lunară 
de precipitații, mm 

2018 2019 2020 

1. Ianuarie 16 62 8 

2. Februarie 40 40 41 

3. Martie 69 23 25 

4. Aprilie 28 34 29 

5. Mai 31 109 72 

6. Iunie 217 205 91 

7. Iulie 65 196 61 

8. August 5 38 27 

9. Septembrie 33 76 89 

10. Octombrie 22 45 114 

11. Noiembrie 49 56 10 

12. Decembrie 42 76 47 

13. Cantitatea anualã 
de precipitaþii, 

mm 

617 960 439 

14. Umiditatea 
relativã a aerului, 

% 

70 75 71 

15. Viteza medie 
anualã a vîntului, 

m/s 

2,2 2,2 2,0 

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

Nr. Deţinătorul 
Denumirea  

obiectului/ 

complexului 

Amplasamentul  

Suprafaţa(ha) 

În lege 
În 
natură 

1 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Arbore secular – 
păr pădureţ 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 70, subparcela 
C1 

- - 

2 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

3 arbori seculari 
– stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 70, subparcela 
C1 

- - 

3 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

2 arbori seculari 
– stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 19, subparcela 
C1 

- - 

4 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 58, subparcela 
E 

- - 

5 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 21, subparcela 
C 

- - 

6 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Briceni, 
parcela 58, subparcela 
G 

- - 

7 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Lipcani 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Lipcani, 
parcela 9, subparcela C 

- - 

8 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Lipcani 

Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Ocolul Silvic Lipcani, 
parcela 47, subparcela 
F 

- - 

9 Primăria or. Lipcani Arbore secular –  
stejar 
pedunculat 

Parcul de cultură şi 
odihnă Lipcani 

- - 

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

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

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

50 50 

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

Complexul 
geologic şi 
paleontologic 
din bazinul rîului 
Lopatnic 

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

452 452 

12 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Rezervaţia de 
plante 
medicinale 
Rosoşeni 

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

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

13 Primăria Larga,  raionul 
Briceni 

Aleea de tei 
dintre satele 
Pavlovca şi 
Larga 

Şoseaua ce uneşte 
satele Larga şi 
Pavlovca 

3 3 

14 Primăria Criva, raionul 
Briceni 

Peştera carstică 
“Emil Racoviţă” 

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

80 80 

15 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Rezervaţii 
Naturale Silvice 
Rosoşeni 

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

149 149 

16 Gospodăria Silvică de 
Stat Edineţ, Ocolul Silvic 
Briceni 

Rezervaţie cu 
vegetaţie silvică 
Caracuşenii-
Vechi 

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

4,2 4,2 

17 Spitalul de psihiatrie din 
oraşul Bălţi 

Parcul din s. 
Pavlovca 

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

18,3 18,3 

18 Primăria Pererita, raionul 
Briceni 

Meandru de la 
Pererita 

La Sud de s. Pererita 5 5 

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

Rezervaţia 
peisagistică 
Teţcani 

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

164 164 

 TOTAL   1295,4 1295,4 

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



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

22 

 

 
 

        Apa lacurilor, după cum au arătat analizele hidro-chimice, are un conținut bogat de săruri 
minerale, care au un efect curativ asupra organismului uman. Sunt prezente și „fântâni” naturale 
cu adâncimea de 16–20 m. Fiecare sală și galerie subterană este căptușită cu argile fine de 
diverse nuanțe de culori, datorate mineralizării aleatorii: verde, albastru, roșu, negru, alb etc. 
Speologii amatori au plămădit din argilă, pe anumite trasee subterane, niște figurine, care 
folosesc drept indicatoare spre diferite săli și labirinturi. Remarcabile sunt stalactitele calcito-

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

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

        Peștera este relativ tânără, formându-se la sfârșitul perioadei pleistocene. După 
caracteristicile morfologice și morfometrice au fost identificate 15 regiuni ale peșterii. După 
geneza sa, peștera Emil Racoviță se datorează eroziunii de dizolvare (coroziune), tipul rețelelor 
ei fiind determinat de regimul de curgere al apei în subteran, un rol secundar avându-l prăbușirile 
și sedimentarea speleală. O asemenea proveniență o au cele mai importante și variate peșteri 
din lume. Dimensiunile (dezvoltarea) rețelei speologice depășind 50 km fac ca peștera, în 
conformitate cu clasificația adoptată, să fie considerată foarte mare sau chiar gigantică. Peștera 
se află la adîncimea de la 5 până la 50 m, distanța între punctele extreme ale rețelei speologice 
depășește 1.250 m. 
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   În anul 2019  a fost  elaborat Studiu de fezabilitate(ADR Nord în colaborare cu Primaria Criva): 
Deschiderea peșterii „Emil Racoviță” (Zolușka) și dezvoltarea turismului în Moldova. Studiul a fost 
realizat sub coordonarea și din sursele  Agenției Cehe pentru Dezvoltare . 

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

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

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

    Rezervația peisagistică Tețcani este o arie protejată, situată în cursul inferior al râului Vilia, 
la nord de satul Tețcani, raionul Briceni (ocolul silvic Lipcani, Tețcani, parcela 35). Are o suprafață 
de 164 ha. Obiectul este administrat de Gospodăria Silvică de Stat Edineț (114 ha) și de Primăria 
satului Tețcani (50 ha). Pe teritoriul sectorului landșaftic se află monumentul geologic „Secțiunea 
stratotipică tortonă”. Pantele văii sunt acoperite cu păduri de stejar pedunculat. Aici mai cresc și 
specii însoțitoare: arțar, plop și multe specii de arbuști. Ecosistemul silvic Tețcani cuprinde 

pădurea de luncă, dominată de stejarul obișnuit (Quercus robur), subdominant - frasinul înalt, cu 
o stare bună a arborilor și satisfăcătoare a tufarilor și ierburilor. 
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Complexul geologic și paleontologic din bazinul râului Lopatnic este o arie protejată situată 
de-a lungul râului Lopatnic, la sud-est de satul Caracușenii Vechi până la satul Corjeuți și defileul 
Caracușenii de Sud. Include defileele 1 și 2 (câte 94 ha) lângă satul Caracușenii Vechi; defileul 3 
(102 ha), ocolul silvic Briceni, Caracușenii Vechi; defileul 4 și 5 (58 ha și respectiv 43 ha); 
formațiunele tectonice de lângă satul Corjeuți. Are o suprafață totală de 452 ha. Obiectul este 
administrat de Gospodăria Silvică de Stat Edineț și primăriile satelor Caracușenii Vechi și Corjeuți. 
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Conacul  și parcul Rosetti-Roznovanu de la Lipcani este un monument de arhitectură de 
importanță națională din orașul Lipcani, raionul Briceni (Republica Moldova). Edificiul datează cu 
anii 1820. Anterior a fost secție de chirurgie a spitalului din orașul Lipcani. 

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

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

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

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

În acest loc, pe malul stâng (al Republicii Moldova), au fost identificate depozite cretacice 
(cenomaniene), neogene (badeniene și volhiniene) și cuaternare.Formațiunile cenomaniene, cu 
grosimea de 22 m, au fost cercetate de geologul Theodor Văscăuțeanu, care a identificat resturi 
scheletice de arici-de-mare (Holaster laevis Ag.). Argilele și calcarele badeniene conțin resturi de 
alge (Picten elegans, Litotamnium sp.) și foraminifere (Polystomella indigena). Prundișul și 
argilele loessoide ale terasei pleistocene conțin oase de mamut (Mammuthus primigenius Blum.) 
și cabalină (Equus caballus fossilis L.), tot aici au fost descoperite unelte de silex datând din 

paleoliticul superior. 

Meandrul prezintă interes din punct de vedere paleontologic, datorită secvenței stratigrafice în 
ordine cronologică a depozitelor. Zona prezintă și importanță turistică datorită unicității 
peisajului.Consiliul raional  Briceni în parteneriat cu Primaria Pererâta a înaintat la FNDRM  

un proiect de amenajare turistică a zonei respective” Amenajarea  traseului eco-turistică Zamca”. 
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Tabel 5.Dezvoltarea teritorială și resurse naturale.Analiza SWOT  

Puncte tari 

 prezenţa resurselor acvatice 

 îmbunătățirea infrastructurii rutiere și 
iluminatului public stradal  

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

 cresterea suprafetelor plantate cu paduri 

 prezenta terenurilor sub constructii 

 prezenţa luncii r.Prut 
 bonitate sporită a solurilor 

 prezenta și exploatarea  resurselor 
considerabile  de gips si calcar 

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

 condiţii agro-climaterice favorabile 

 aşezare geografică favorabilă (nordul 
Republicii Moldova) 

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

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

România şi Ucraina  

 prezența zonelor umede 
 

Puncte slabe 

 păşuni degradate 

 procent sub media națională  de terenuri 
cu plantaţii forestiere 

 terenuri insuficiente  amenajate pentru 
irigare 

 insuficiența utilităţilor şi serviciilor publice 

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

 lipsa Planului Local de Acţiuni de Mediu 

 implicare slabă a populaţiei în domeniul  
 insuficiența serviciilor de colectare și 

tratare a deşeurilor menajere 

 folosirea practicilor neprietenoase 
mediului în agricultură 

  mijloace bugetare insuficiente  pentru 
realizarea măsurilor de amenajare ;i 
protec’ie a mediului 

 grad înalt de poluare a apelor 
 lipsa Planurilor  Urbanistice Generale 

 lipsa planurilor de amenajare a teritoriilor 

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

 deteriorarea infrastructurii de bază. 
 existenţa unor zone predispuse la 

dezastre naturale (inundaţii). 
 Insuficiența  proiectelor intercomunitare.  

 nivel de amenajare teritorială  redus.  

 utilizare neraţională a resurselor . 

 disparităţi privind dezvoltarea  teritoriului. 

Oportunităţi 

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

 acces la granturi şi fonduri externe 

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord 

 utilizarea raţională a resurselor locale  
 utilizarea raţională a  resurselor forestiere 

 participare la proiecte transfrontaliere 

 realizare de proiecte intercomunale 

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

Riscuri 

 agricultură supusă riscurilor  şi 
cataclismelor naturale 

 crize sanitare pandemice globale 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

 instabilitate politică 

 depopulare masivă 

 abandonarea activităţilor agricole 

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

 2017 2018 2019 

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

110 120 125 

Solide 46 33 33 

Gazoase si lichide 64 87 92 

Dioxid de sulf 1 7 7 

Oxid de carbon 19 23 28 

Oxid de azot 7 9 9 

 
                      Volumul de emisii în anul 2019 de la sursele staţionare  a constituit – 125 tone, în 
comparaţie cu anul 2017 s-a majorat cu 15 tone(12%). Volumul cel mai mare de poluanţi evacuat 
în aerul atmosferic – 17 tone sînt emişi în urma activităţii de extragere a zăcămintelor minerale 
de S.A.,,Calcar” amplasată în s. Beleavinţi, r-nul Briceni. Cu regret, foarte puţine întreprinderi 
dispun de instalaţii de purificare. Se pune problema de a fi instalate dispozitive de purificare a 
emisiilor, modernizarea utilajului, implementarea, tehnologiilor performante cu emisii de poluanţi 
reduse. 
           Conform rapoartelor statistice, cantitatea totală a poluanţilor emişi de la sursele staţionare 
pe parcursul anului 2019 a constituit 125 tone, inclusiv: poluanţi solizi – 33 tone; dioxid de sulf – 
7 tone; oxizi de azot – 9 tone; oxid de carbon – 28 tone. 
           Sectorul termoenergetic este format din 119 cazangerii, 52 cazangerii activează pe bază 
de carbune, 67 activează pe bază de gaz. În anul 2019 volumul total de emisii nocive în urma 
funcţionării cazangeriilor constituie 70,223 tone în comporaţie  cu anul 2015, volumul emisiilor s-
a micşorat. O notă pozitivă la ceea ce ţine de diminuarea volumului de emisiile de poluanţi de la 
cazangeriile este trecerea de la folosirea cărbunelui la gaze naturale şi modernizarea cazanelor 
de ardere.                                                                                                             
        O altă sursă de poluare a aerului atmosferic sînt staţiile de alimentare cu carburanţi. În 
raionul Briceni sînt amplasate 20 staţii de alimentare cu produse petroliere, dintre care 5 staţii sînt 
mixte (petrol, motorină, gaz), 8 staţii (benzin, motorină), 7staţii de alimentare cu gaz.  
. 
         De asemenea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor îl au 
deşeurile acumulate, determinate de emisiile substanţelor poluante formate în urma 
descompunerii lor în atmosferă, ape şi sol.  
           
 
     Relieful accidentat, caracterul torenţial al precipitaţiilor în perioada caldă a anului, gradul 
scăzut de împădurite sunt factori care favoreziază procesele de eroziune a solului. Însă elementul 
cheie în extinderea acestui fenomen sunt activităţile umane prin organizarea, prelucrarea 
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iraţională şi gestionarea defectuoasă a terenurilor agricole. Eroziunea afectează, în primul rînd, 
stratul arabil. Solurile erodate în raionul Briceni ocupă circa 9917,23 ha, inclusiv slab erodate  - 
7510,04 ha şi mediu erodate – 2407,19 ha; suprafaţa rîpilor constituie 59,89 ha şi terenurile cu 
alunecări cu suprafaţa de 546,08 ha. 
         
            Pădurea constituie una din principalele bogăţii naturale regenerabile şi o importanţă 
stategică deosebită, fiind o parte componentă a patrimonului natural naţional. Suprafaţa acoperită 
cu păduri în raza teritorial administrativă Briceni constituie 8653,27 ha, cea mai mare suprafaţă 
de împădurire 7790,4 ha aparţine Gospodăriei Silvice de Stat Edineţ, care monitorizează 
schimbările ce apar în acest domeniu. Restul suprafeţii  împădurite în mărime 853,57 ha deţin 
primăriile raionului Briceni. 
      O atenţie deosebită se acordă măsurilor efectuate în cadrul lunarului de înverzire a plaiului 
,,Un arbore pentru dăinuirea noastră” ce are loc în perioada de toamnă, dar activităţile de plantare 
a arborilor continua şi în perioada de primăvară 
         
Protecţia resurselor funciare. 
        Resursele naturale reprezintă o componentă esenţială a patrimoniului naţional. Un potenţial 
regenerabil de valoare reprezintă resursele funciare, suprafaţa cărora constituie 81444,23 ha.  
          Relieful accidentat, caracterul scăzut al precipitaţiilor în perioada caldă a anului, gradul 
scăzut de împădurire sînr factorii care favorizează procesele de eroziune a solului. Însă elementul 
cheie în extinderea acestui fenomen sunt activităţile umane prin organizarea, prelucrarea 
iraţională şi gestionarea defectuoasă a terenurilor agricole. Eroziunea afectează, în primul rînd 
stratul arabil. Solurile erodate în raionul Briceni ocupă circa 9917,23 ha, inclusiv slab erodate – 
7510,04 ha şi mediu erodate – 2407,19 ha.  
           O daună colosală cauzată resurselor funciare sunt alunecările de teren. Suprafaţa lor, 
conform cadastrului funciar la 01.01.2020, constituie – 546,08 ha. O influienţă negativă o au şi 
procesele de dehumificare a solului. Conţinutul de humus în majoritatea solurilor de pe terenurile 
agricole rămîne a fi de 1,8-2%, iar în unele varietăţi de soluri şi mai puţin de 1,8%. Ameliorarea 
acestor soluri poate fi efectuată prin utilizarea îngrăşămintelor  organice și utilizarea masurilor 
agrotehnice prietenoase mediului.   
           Degradarea solurilor are loc şi în rezultatul arderii miriştii şi alte resturi vegetale uscate. 
În anul 2020 suprafaţa terenurilor asanate constituie – 10588,94 ha, iar suprafaţa terenurilor 
irigate constituie – 3503 ha, activînd 3 sisteme de irigare: în s. Teţcani, s. Colicăuţi, s. Corjeuţi. 
 Totodată , majoritatea păşunelor au o productivitate scăzută, pentru păşuni fiind, de regulă, 
alocate terenurile degradate sau nepotrivite pentru culturi agricole (erodate, situate în pantă, 
supraumede, sărăturate). Nu se întreprind măsuri de ameliorare a păşunelor.  
 

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

№ 

Primăria 

Suprafaţa terenurilor agricole erodate, 
ha 

Suprafaţa 
râpelor, ha 

Suprafaţa 
alunecărilor 
de teren, ha slab mediu puternic 

1 or. Briceni 0,61   0,95 7 

2 or.Lipcani 0,43   15 42,47 

3 s.Balasinești 215 70,9  1,93 21,85 

4 com.Bălcăuți 161 53,3  1,26 16,47 

5 s.Berlinți 259 85,5  0,96 2,19 

6 com. Bogdănești 208 68,8  1.17 - 

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

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

9 com.Colicăuți 359 116,47  0,14 44,34 
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10 s.Corjeuți 503 165,78  4,09 64,67 

11 s.Coteala 251 82  0,08 21.05 

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

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

14 s.Drepcăuți 515 169,73  2,95 30,7 

15 s.Beleavinți 279 92,11  0,28 1,62 

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

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

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

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

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

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

22 s.Pererita 239 78,98  2,45  

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

24 s.Tabani 229 75,53  0,08  

25 s.Tețcani 289 95,26  2,87 62,52 

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

27 com.Medveja 453 82,94  1.1 9.6 

28 s.Șireuți 239 78,78  7,1 5,25 

 Total 7510,04 2407,19  59,89 546,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În scopul redresării situaţiei ecologice considerăm oportune următoarele realizări: 
   -        Informarea și conștientizarea populației și factorilor interesați privind protecția mediului 
   -        Împădurirea solurilor afectate de ravene şi de alunecări; 
   - Excluderea din fondul arabil solurile puternic şi moderat erodate, care ar putea fi înţelenite 
şi transferate într-un fond special „de vindecare”; 
   - Implementarea procedeelor de minimizare a prelucrării fizico-mecanice a solului, de 
păstrare a resturilor vegetale cu scopul îmbogăţirii solurilor cu humus, reţinerii umidităţii şi 
diminuării eroziunii, folosirii cît mai completă a îngrăşămintelor organice(utilizarea tehnologiilor 
no-till, mini-till).                                                                                                                                                            
   - Organizarea teritorială şi reglementarea exploatării păşunelor; 
   - Implementarea măsurilor de protecţie a păşunelor. 
 
Deşeurile. 
Dezvoltarea urbană şi industrială a localităţilor, precum şi cerşterea generală a nivelului de trai al 
populaţiei, antrenează producerea unor cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri. Prin varietatea 
substanţelor organice şi anorganice conţinute, acestea fac ca procesul degradării aerobe şi 
anaerobe să fie dificil de condus, provocînd în cazul evacuării şi depozitării necontrolate, atît 
poluarea solului cît şi aerului şi apei. Sînt afectate de asemenea ecosistemele din vecinătatea 
acestor depozite, creîndu-se mari dezechilibre în cadrul lanţurilor trofice. 
Formarea deşeurilor este în mare măsură rezultatul folosirii ineficiente a materiei prime şi energiei 
în procesele de producţie, ce duce la pierderi economice, după care sunt necesare cheltuieli 
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suplimentare pentru colectarea, prelucrarea şi lichidarea deşeurilor. Problema administrării 
deşeurilor în R.Moldova s-a conturat ca domeniu odată cu apariţia spectrului larg al mărfurilor de 
consum curent, inclusiv a ambalajului. 
Rolul principal în administrarea deşeurilor la nivel local revine revine autorităţilor administraţiei 
publice locale, iar rezultatele depind în mare măsură de capacitatea acestora de a organiza lucrul 
şi de modalitatea de implicare a agenţilor economici şi a societăţii civile în acumularea resurselor 
financiare. În localităţile raionului Briceni sînt formate următoarele întreprinderi municipale care 
se ocupă de gestionarea deşeurilor menagere:ÎM Servcom(Corjeuți) ÎM”Prestservicii-Nord” com. 
Larga; ÎM”Cricom-Servicii” s. Criva; ÎM”Teţcani-Servicii” s. Teţcani; Gospodăria Locativ  
Comunală Brceni; ÎM”Comprod-Lipcani 
 
Tabel 8.Deșeuri municipale colectate de la populație, instituții și agenți economici în 
r.Briceni 

Nr. Indicator 2017 2018 2019 

1. Numarul vehiculelor utilizate la 
lucrari de salubrizare, unitati 

14 15 69 

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

20,9 19,6 32,2 

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

8,3 6,5 14,9 

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

0,12 0,09 0,2 

 
Deşeurile acumulate au un impact negativ mare asupra mediului înconjurător şi sănătăţii 
oamenilor, determinat de emisiile substanţelor poluante din componenţa lor în atmosferă, apă şi 
sol. Volumul deşeurilor formate pe teritoriul raionului în anul 2019 a constituit 32,2 mii m3  , dintre 
care deşeurili menagere  în cantitate de 14,9 mii m3 au fost depozitate   în 28 rampe care au o 
suprafaţă de 39,5 ha, dintre care doar 2 rampe sînt autorizate, 26 rampe de depozitare a 
deşeurilor nu corespund cerinţelor ecologice şi nu sînt autorizate. Aceste rampe de depozitare 
sînt supraîncărcate şi nu sunt păzite. Din această cauză, o parte din deşeuri se depozitează în 
afara perimetrilor admişi, iar gunoiştile au tendinţa să se extindă. Majoritatea poligoanelor de 
deşeuri sunt amplasate în zonele de protecţie a bazinelor acvatice, care în urma ploilor abundente 
duc la poluarea bazinelor acvatice.  
Flora şi fauna. 
Pădurea constituie una din principalele bogăţii naturale regenerabile şi o importanţă strategică 
deosebită, fiind o parte componentă a patrimoniului natural naţional. Pe lîngă beneficiul adus 
economiei naţionale în urma valorificării produselor lemnoase şi nelemnoase, pădurile constituie 
un factor de primă importanţă în echilibrul ecologic. Pădurile contribuie la stabilizarea continuă a 
pînzei freatice, menţinerea resurselor acvatice, echilibrul dioxidului de carbon, azotului, fosforului, 
la emisia oxigenului etc. şi menţnerea unui climat sănătos pentru om, lumen animală şi lumea 
vegetală. Pădurile din R.Moldova conform art.14 al Codului Silvic sînt încadrate în grupa I 
funcţională, avînd funcţii de protecţie a mediului înconjurător şi se împart în următoarele categorii 
funcţionale – protecţia contra factorilor climatici, protecţia apelor, protecţia terenurilor şi solului, 
păduri de conservare a genofondului, pădure de recreare. 
Suprafaţa acoperită cu păduri în raza teritorial - administrativă Briceni  constituie 8653,27 ha, cea 
mai mare suprafaţă de înpădurire 7790,7 ha aparţine Gospodăriei Silvice de Stat Edineţ – (Ocolul 
Silvic Lipcani S-3598,6 ha, Ocolul Silvic Briceni S-4192,10 ha), care monitorizează schimbările 
ce apar în acest domeniu. 9 ha de padure este proprietate  privată a SRL ,,Pimpinella”  amplasată 
în satul Pererita r-ul Briceni, restul suprafeţelor împădurite în mărime de 853,57 ha deţin primăriile 
raionului Briceni. Conform strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, în fiecare 
an se extinde şi se regenerează suprafele împădurite.  
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În ceea ce priveşte fauna e în dependenţă de amplasarea biotopului şi e foarte variată. Ea este 
reprezentată de mamifere, păsări, reptile, amfibii şi nevertebrate. Factorii antropici şi climaterici 
au acţionat nefavorabil asupra faunei autohtone. Multe  specii faunistice au devenit rare, relativ 
unele sînt pe cale de dispariţie şi necesită măsuri speciale de protecţie. Pădurile sînt populate de 
mistreţi - 51, iepuri – 3150, vulpi – 632, căprioare – 215, diferite specii de păsări: porumbei -2400, 
potîrnichi – 800. 
Toate aceste animale constituie o bogăţie cinetică. Resursele de vînat cuprind 8 specii de 
mamifere şi circa 35 specii de păsări. Ultimile, mai ales, speciile acvatice şi de baltă, sunt păsări 
călătoare, vînate în special în timpul pasajului de toamnă. Printre speciile de animale de vînătoare 
un  loc deosebit îl ocupă mamiferele paracopitate: căpriorul (Capreolus capreolus) şi mistreţul 
(Suis scrofa). 
Vînatul cu pene, în special de păsări acvatice (lebede, gîşte, raţe), se găseşte într-o stare dificilă, 
în primul rînd din cauza degradării habitatelor de cuibărit şi hrană, o stare mai bună e în lacul de 
la Caracuşenii Vechi. Dintre speciile de păsări terestre mai vulnerabile sunt fazanul şi potîrnichea. 
Componenţa specifică a ihtiofaunei este reprezentată de carp, plătică, biban şi şalău. În anul 2012 
în raionul Briceni au fost dobîndite următoarele specii de animale şi păsări: mistreţi-13, vulpi-269, 
iepure de cîmp-160, lişiţe şi raţe-296 porumbei-313.  
Pe teritoriul raionului Briceni este înregistrată o gospodărie cinetică din fondul Silvic, suprafaţa 
constituind 1370 ha şi este gestionată de către Societatea Vînătorilor şi pescarilor din R.Moldova. 
Varietatea categoriilor de arii naturale protejate de Stat: geologice şi paleontologice, botanice, 
rezervaţia peisagistică, monumente de arhitectură peisagistică, rezervaţii de resurse cu vegetaţie 
silvică , rezervaţii de plante medicinale denotă bogăţiua acestei zone, în total raionul Briceni 
include 21 de arii naturale protejate de stat cu o suprafaţă de 1295,4 ha. 
 
Tabel 9. Calitatea factorilor de mediu. Analiza SWOT  

Puncte tari 

 aşezare geografică reuşită 

 capacităţi satisfăcătoare ale factorilor 
interesaţi  în domeniul atragerii fondurilor. 

 prezenţa instituţiilor publice locale cu 
capacităţi. 

 condiţii climaterice favorabile dezvoltării 
florei, faunei şi culturilor agricole. 

 cotă satisfăcătoare  de terenuri împădurite 

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

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

a ariilor protejate de stat 

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

Puncte slabe 

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

protecţiei mediului. 
 lipsa serviciilor de tratare  selectivă a 

deşeurilor menajere. 
 folosirea practicilor neprietenoase 

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

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

canalizare 

 domeniu turistic slab dezvoltat 

 poluare pronunțată  a aerului 
atmosferic(auto) 

 grad sporit al ravenelor și alunecărilor de 
teren 

 prezența factorilor nocivi cu influenţă 
permanentă de degradare a mediului. 
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 presiune antropogenă nocivă constantă 
asupra spaţiilor verzi. 

Oportunităţi 

 accesare de fonduri extrabugetare în 
domeniul protecţiei mediului. 

 finanţare acţiuni de mediu prin programe 

Regiunii de Dezvoltare Nord  şi 
programelor de cooperare transfrontalieră. 

 participare la proiecte naţionale  şi 
internaţionale de protecţie a râurilor  

 dezvoltarea turismului rural şi ecologic la 
nivel local. 

 participare la proiecte de agricultură 
ecologică. 

 utilizarea resurselor regenerabile 

 utilizarea măsurilor de EE și ER 

 crearea unui parc natural național Criva-

Lunca Prutului-Pădurea Domnească 

Riscuri 

 durabilitate insuficientă a măsurilor de 
protecţie a mediului. 

 trend demografic negativ. 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale. 

 probabilitate ridicată de cataclisme 
naturale. 

 relief accidentat. 

 criza sanitară 

 creşterea şi instabilitatea preţurilor la 
resurse energetice.  

 
 
 
 
 
Propuneri: 
      -      informarea și conștientizarea populației și factorilor interesați privind gestionarea deșeurlor 
solide 

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

-   utilizarea măsurilor de EE și ER în domeniile relevante 
- elaborarea proiectelor zonelor de protecţie sanitară a apelor pentru toate rîurile;  
- modernizarea reţelelor şi instalaţiilor  de alimentare cu apă existente în raion şi a staţiei 

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

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

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

mediului înconjurător 
- crearea unui parc natural național Criva-Lunca Prutului-Pădurea Domnească 
- implementarea proiectului interraional a  MDS, zona 5 
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4.4.Conectivitate, accesibilitate şi infrastructură 
 
4.4.1.Infrastructura drumurilor 
 

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

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

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

suficiente. 

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

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

lungimea totală 321 km. La drumurile de importanţă internaţională se referă segmentul de drum M5 

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

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

satisfăcătoare.   

Drumurile locale raionale  cu lungimea 126,65 km suplimentează reţeaua de drumuri naţionale, 

prin intermediul cărora se stabilesc legături între localităţile raionului, 70 % din aceste drumuri 

necesită lucrări de reconstrucţie. Densitatea drumurilor per raion  constituie 39 km/100 km2. Raionul 

Briceni are cea mai mare densitate a drumurilor din cadrul RDN, media acestui indicator este mai 

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

Sectorul rutier   are mai multe probleme care necesită soluţionare şi anume: 

-standardele şi normele tehnice nu corespund cerinţelor actuale; 

-sistemul de întreţinere a drumurilor este ineficient şi necesită reformare; 

-numărul accidentelor rutiere, persoanelor rănite şi decedate depăşeşte esenţial media din 

comunitatea europeană; 

-reţeaua de drumuri naţionale şi locale necesită optimizare, inclusiv prin construcţia drumurilor  

de ocolire a localităţilor; 

-lipseşte metodologia transparentă de identificare şi prioritizare a proiectelor de infrastructură 

rutieră; 

-parcul de vehicule antrenat în transportul de pasageri pe rutele locale nu corespunde 

standardelor stabilite 

Pe teritoriul raionului, prin tronsonul Criva- Lipcani-Larga trece segmentul de cale ferată cu ieşire 

spre Ucraina. Lungimea reţelei feroviare  - 33 km.  

Pe teritoriul raionului este o singură arteră  potențial navigabilă - r. Prut, râu transfrontalier la hotar 

cu România. Actualmente, acesta reprezintă o rută de apă neregulată cu scurgere liberă, care poate 

fi utilizat pe viitor  pentru transportarea pasagerilor, turiștilor  şi a mărfurilor.  Conform Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-2022,  e preconizat elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 

navigarea pe r.Prut și Nistru. 
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Punctele de traversare a frontierei de stat, din raionul Briceni sunt divizate după statut și după tip 

în trei categorii: 

 

Tabel 10. Puncte de trecere şi control. 
 

Nr. Denumirea Statutul Tipul 
Stat de 
frontieră 

1 Lipcani-Rădăuţi Prut Internaţional Auto România 

2 Criva-Mămăliga Internaţional Auto / Feroviar Ucraina 

3 Larga - Kelimenţi Internaţional Auto / Feroviar Ucraina 

4 Briceni - Rosoşeni Internaţional Auto Ucraina 

5 Grimăncăuţi-Văscăuţi Interstatal Auto Ucraina 

6 Lipcani - Podvorievca Local Auto Ucraina 

7. Medveja – Zelena  Local Auto  Ucraina 

 

Conform Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022 aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului la 04 septembrie 2013, se propune reabilitarea drumului M5 Brest-Briceni –Chişinău-

Tiraspol-Odesa (Criva –Edineţ, km 591 – km 655)  

Dezvoltarea comunicaţiilor de transport prevede îmbunătăţirea şi reconstrucţia continue a 

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

nejustificate de timp pentru transport şi pietoni.  

Propuneri: 
- alocarea prioritară a resurselor disponibile celor mai fezabile proiecte pentru reparaţia drumurilor 
locale 
- elaborarea metodologiei  transparente de identificare şi prioritizare a proiectelor de infrastructură 
rutieră 
- implementarea tehnologiilor moderne pentru întreţinerea drumurilor şi achiziţionarea 
echipamentului necesare 
- consolidarea capacităţii şi formarea managerială a personalului implicat în întreţinerea 
drumurilor 
- implementarea prevederilor Strategiei naţionale de siguranţă rutieră 
- includerea îmbunătăţirilor de siguranţă rutieră în proiectele de drumuri 
- Includerea îmbunătăţirilor de siguranţă în activităţile de întreţinere a drumurilor 
- desfăşurarea campaniilor de siguranţă rutieră, regulilor de conduită la volan şi programelor de 
aplicare a legilor 
- reactivarea transportului naval pe râul  Prut 
-reabilitarea drumului  R11 Ocniţa – Briceni 
-reabilitarea drumului național M14 Criva-Edineț 
-reabilitarea drumurilor raionale Lipcani-Pererita-Corjeuți- Briceni 
-reabilitarea drumurilor raionale Hlina-Larga-Briceni 
-elaborarea unui master plan raional în domeniu drumurilor locale 
-aplicarea la proiectele din fondurile naționale în domeniu 
-consolidarea capacităților instituționale în domeniu 
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 4.4.2.Alimentarea cu apă şi canalizare 
Alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă în raion este efectuată preponderent din captările de 
apă subterană și din fîntîni. La începutul anului 2019, ponderea localităţilor, care dispun de reţele 
de alimentare cu apă potabilă, a fost de 40%, crescînd nesemnificativ faţă de anul 2018. 70% din 
apa consumată este extrasă din fîntînile arteziene.La data de 01.02.2020 la rețelele centralizate 
erau conectate 17919 persoane sau 24,35 % , iar la sistemul de canalizare 4807 persoane sau 
6,5% din totalul de populație. În acelaşi timp, 80% din resursele de apă nu corespund standardelor 
de calitate a apei potabile. Acest fapt se datorează reţelei învechite de apeduct şi standardelor şi 
condiţiilor tehnice învechite de tratare a apei. Majoritatea populaţiei din localităţile rurale se 
alimentează cu apă din  fîntîni de mină şi  izvoare. După seceta din ultimii ani, nivelul apelor din 
fîntînile de mină au scăzut cu circa 2 m.În raion sunt 12589 de fântâni de mină, ce asigură 38,2% 
din totalul de gospodării casnice. 
Conform datelor statistice, densitatea reţelelor de apeduct în anul 2019 a constituit 23,9 
km/100km2.  
       Pe teritoriul raionului Briceni sunt 83 fîntîni arteziene, dintre care 43 funcţionează, iar 50 sunt 
conservate. Cu regret, nu toate fîntînile arteziene dispun de paşaport tehnic, nu se cunoaşte anul 
forării sondelor. Autorizări de folosinţă separată a apei au fost emise la 10 beneficiari care 
gestionează fîntîni arteziene. Se ţine evidenţa volumului de apă captată. Starea sondelor 
arteziene care funcţionează este satisfăcătoare, se respectă zonele de protecţie sanitară, în 
preajma lor nu s-au depistat surse de poluare. 
       În anul 2019 a fost captată apă în volum de 4,6mln. m³ din sursele subterane, dintre care 1,6  
mln. m³ a fost utilizată . 



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

37 

 

      În or. Briceni, în care locuesc peste 8 mii persoane, cu regret, de 10 ani nu funcţionează staţia 
de epurare a apelor uzate. Din acest motiv conducerea primăriei or. Briceni cu susţinerea 
donatorilor externi a proiectat şi construiește  o staţie de purificare modernă, care va di dată în 
exploatare în a.2022, fapt care ar stimula curăţirea apelor reziduale. 
Din 33 localităţi ale raionului sunt conectate la reţeaua de apeduct centralizat - 13 localităţi. 
Lungimea totală a conductelor şi reţelei de apeduct constituie aproximativ 195 km.  
Pentru alimentarea cu apă a oraşului Briceni se efectuează captarea apei din 6 sonde, 
capacitatea sondelor 1,6 mii m3/zi (construită în 1965). Din capacitatea totală a prizei este 
utilizată circa  30%.  
Captarea apei pentru or. Lipcani se efectuează din 2 sonde cu capacitatea 1,5 mii m3/zi. 
Lungimea reţelei de apeduct constituie 29,2 km, capacitatea rezervorului 1000 m3. Sistemul de 
apeduct a fost construit în perioada anilor 1965-1968. Gradul uzurii constituie aproximativ 90 %.  
Zăcămintele de ape subterane potabile sunt localizate în apropierea or. Lipcani şi s. Caracuşenii 
Noi. Rezervele estimate ale apelor subterane, calitatea cărora nu corespunde normelor sanitare, 
sunt insuficiente pentru alimentarea tuturor localităţilor din cadrul raionului cu apă. În celelalte 
localităţi a raionului apele subterane pot fi utilizate numai în scopuri tehnice. 
 
Tabelul 11. Asigurarea cu apa potabilă și canalizare a r.Briceni în profil teritorial, 2020 

Nr. Localitatea Nr. total de 
locuitori 

Nr. de 
personae 
conectate 

Rata de 
asigurare,% Nr.de 

gospodarii 
conectate la 
canalizare 

Rata de 
asigurare, 
% 

Nr. de 
fântâni 

1. o.Briceni 8400 6376 75,9 4685 55,8 389 
2. o.Lipcani 5400 912 16,9 122 2,3 458 

3. Criva 1520 1520 100 - - 20 

4. Drepcauti 2257 300 13,3 - - 396 

5. Șirăuți 2370 - - - - 422 

6. Pererita 1700 8 0,5 - - 688 

7. Tetcani 2706 388 14,3 - - 776 
8. Corjeuti 7561 1487 19,7 - - 783 

9. Caracușenii Vechi 4026 1100 27,3 - 
- 

551 

10. Tabani 2839 171 6 - - 597 
11. Balasinești 2301 2 0,01 - - 581 
12. Beleavinti 2292 - - - - 1024 

13. Berlinti 1505 25 1,7 - - 431 

14. Coteala 1925 - - - - 521 

15. Medveja 1504 1200 79,8 - - 384 

16. Larga 4028 3515 87,3 - - 817 
17. Cotiujeni 3508 652 18,6 - - 605 

18. Grimancauti 4100 110 2,7 - - 1050 

19. Trebisauti 1976 - - - - 483 

20. Colicauti 2445   - - 667 

21. Marcauti 1450   - - 531 
22. Halahora de Sus 1532 - - - - 236 

23. Bulboaca 1200 20 1,7 - - 252 

24. Balcauti 704 - - - - 176 

25. Mihaileni 600 - - - - 169 
26. Bogdanești 1152 73 6,3 - - 336 

27. Slobozia Șireuti 1005 - - - - 230 

28. Hlina 920 62 6,7 - - 279 

29. Total pe raion 73602 17919 24,35 4807 6,5 

 

12589(38,2
%) 
(38,2%) 
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          Sistemele de canalizare în raion  sînt slab dezvoltate, situaţia fiind similară cu situaţia pe 
ţară. Sistemele de canalizare funcţionează, în mare parte, doar în localităţile urbane. Densitatea 
reţelelor de canalizare este de aproximativ 20 km /100 km2 ceea ce este sub media naţională de 
22,. Subdezvoltarea reţelelor de canalizare este agravată de starea tehnică a staţiilor de epurare 
a apelor reziduale, care, în majoritatea localităţilor, lipsesc cu desăvîrşire, precum şi de reţeaua 
de canalizare învechită.  
Sistemul de evacuare şi epurare a apelor uzate din raion se află în stare critică. Sarcina principală 
al dezvoltării sistemului de evacuare a apelor uzate va fi axată pe canalizarea localităţilor din 
cadrul raionului.  
            Actualmente, or. Briceni şi Lipcani dispun de un sistem de canalizare parţial separativ al 
obiectivelor infrastructurii sociale şi blocuri multietajate. Toate blocurile multietajate, sunt 
conectate la reţeaua centralizată de canalizată,  sectorul locativ individual nu este racordat la 
reţeaua de canalizare. Este necesară construcţia staţiilor de epurare compacte cu randament 
corespunzător scurgerilor apelor reziduale.  
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În celelalte localităţile rurale sistemul centralizat de canalizare lipseşte. Din 37 localităţi rurale ale 
raionului, instalaţii de epurare sunt doar în 4 localităţi  (s. Corjeuţi, s. Șireuţi, s. Teţcani, 
Balaşineşti), care actualmente nu funcţionează. 
 
       Tendinţa de viitor este regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare, în scopul asigurării 
sănătăţii populaţiei şi ridicării nivelului de trai în regiune. Politica privind  dezvoltarea sistemului 
de evacuare a apelor uzate în or. Briceni şi Lipcani  este axată pe  modernizarea şi reconstrucţia 
sistemului existent, precum şi construcţia staţiilor de epurare noi cu implementarea tehnologiilor 
moderne de epurare a apelor uzate. Primaria o.Briceni implementează proiectul cu suportul 
Ambasadei Cehe de construcție a sistemului de epurare a apelor menagere utilizate în sumă de 
1,8 mln.Euro, care va fi dată în exploatare în a.2022. 
       Canalizarea pluvială de tip închis în raion lipseşte, apele de suprafaţă sunt infiltrate în grund 
sau în cazul debitului excedentar sunt transportate pe relief în obiectivele acvatice fără epurare.  
       În scopul evacuării debitului de suprafaţă este necesară elaborarea complexului de măsuri 
pentru construcţia sistemului de canalizare pluvială. 
 
Propuneri: 
-regionalizarea serviciilor de AAPC 
-construcția și reabilitarea sondelor arteziene 
-crearea parteneriatelor publice-private 
-elaborarea unui master-plan raional în domeniu AAPC 
-consolidarea capacităților tehnologice, manageriale,financiare ale ÎM 
-participare la proiectele regionale în domeniu 
-eficientizarea serviciilor AAPC(reducerea consumului energetic în tarif,aplicare noilor 
tehnologii,etc.) 
-reabilitarea reţelelor de apă şi extinderea acestora în întreg raionul 
-crearea de noi întreprinderi care vor gestiona sistemele AAPC 
-conectarea prioritară a instituțiilor sociale la sistemele de AAPC 
-instalarea sistemelor de epurare a apei în instituțiile sociale(filtre osmos-revers, etc.) 
-informarea și conștientizarea populației și a factorilor interesați în domeniu 
-aplicare  la proiectele din fondurile naționale în domeniu 
-consolidarea capacităților instituționale în domeniu 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.3.Gestionarea deşeurilor 
În raion  infrastructura şi managementul de gestionare a deşeurilor menajere solide sunt slab 
dezvoltate.Situația la nivel de raion este similară cu cea din RDN și din țară. La nivel raional  se 
atestă un grad înalt de poluare a solurilor, apelor şi aerului, poluare cauzată preponderent de 
lipsa sistemelor de management integrat al deşeurilor şi infrastructura slab dezvoltată de 
colectare a deşeurilor solide şi lichide, inclusiv a celor toxice. Zilnic se produc zeci  de tone  de 
deşeuri menajere solide, care sînt colectate şi stocate în peste 39 de depozite mici, amplasate, 
de regulă, la marginea localităţilor, dintre care 24 sunt autorizate.  
   În localităţile raionului Briceni activează  următoarele întreprinderi municipale care se ocupă de 
gestionarea deşeurilor menagere: ÎM”Prestservicii-Nord” com. Larga; ÎM”Cricom-Servicii” s. 
Criva; ÎM”Teţcani-Servicii” s. Teţcani; Gospodăria Comunală Brceni; ÎM”Comprod-Lipcani. 
    Pe teritoriul r-nului Briceni autorităţile publice locale sunt responsabile pentru organizarea 
sistemului de colectare şi evacuare a deşeurilor. În or. Briceni şi Lipcani colectarea, transportarea 
şi stocarea DMS este asigurată de ÎM GLC Briceni” şi Î.M. „Comprod-Lipcani.Colectarea 



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

40 

 

deşeurilor de producere şi consum de la populaţiei din blocurile multietjate se efectuează pe 
platformele pentru tomberoane.  
    De la sectorul privat, colectarea DMS se efectuează prin metoda  manuală şi în bază de 
contract semnat cu întreprinderile municipale.  
Cantitatea totală de DMS evacuate de la populaţie în anul 2019 a constituit:  
- or. Briceni – 13,2 mii m3;  
- or. Lipcani – 16,9 mii m3 
-           com.Larga –15,1 mii m3 
 
 
 
 
Tabelul 12.Principalii indicatori privind poligoanele DMS pe teritoriul r-nului Briceni 
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Propuneri: 
-          regionalizarea serviciilor de salubrizare în cadrul zonei 8 
- tratarea selectivă a deșeurilor,sortarea DMS;  
- construcția  staţiei  raionale de transfer Briceni  a deşeurilor;  
- crearea punctelor regionale pentru sortarea finală şi utilizarea DMS;  
- utilizarea deşeurilor periculoase şi nocive;  
- diminuarea CO2, şi obţinerea biogazului;  
- recultivarea poligoanelor DMS 
-          informarea și conștientizarea populației și a factorilor interesați în domeniu 
-          consolidarea capacităților instituționale ale intreprinderilor municipale 
-          crearea parteneriatelor publice-private în domeniu 
-          aplicarea la proiectele din fondurile naționale în domeniu 
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Tabelul13. Servicii de utilităţi Analiza SWOT 

Puncte tari 

 aşezare geografică favorabilă 

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

 proiecte atrase în asigurarea instituţiilor 
publice şi a populaţiei cu utilităţi 

 transfer anual pentru APL din FR pentru 
infrastructura drumurilor locale 

 ÎM dotate cu tehnică 

 Prezența infrastructurii rutiere și feroviare 
internaționale internaționale  

Puncte slabe 

 cotă mică a  sistemului de iluminare 
publică 

 serviciile de salubrizare nu sunt create în 
majoritatea localităţilor raionului 

 gunoiştele autorizate nu sunt amenajate 
corespunzător 

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

 costuri mari de încălzire a unităţilor publice 

 majoritatea localităţilr nu au sisteme de 
apă şi canalizare  

 lipsa Planurilor Urbanistice Generale şi a 
Planurilor Urbanistice Zonale 

Oportunităţi 

 accesarea fondurilor extrabugetare pentru 
renovarea infrastructurii 

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

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

Dezvoltare Nord 

 participare la proiecte intercomunale 

Riscuri 

 teren accidentat 

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

 zonă supusă cataclismelor naturale 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

 pandemii și crize sanitare 
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4.4.4.Asigurarea cu gaze naturale 
Asigurarea cu gaze naturale a localităţilor raionului  este prevăzută de la conductele de gaze 
magistrale cu presiune înaltă, ce vin din Ucraina:  conducta Moghiliov-Podolski- Ocniţa-
Bogorodceni. Cea mai mare pondere a localităţilor conectate la reţeaua de gaz  din RDN o au 
municipiul Bălţi, raioanele Ocniţa şi Briceni.

 
Alimentarea cu gaze naturale este asigurată de filiala SRL "Briceni-Gaz" - filiala întreprinderii de 
stat SA "Moldova - Gaz", care efectuează tot complexul de lucrări de transport, repartizare, 
evidenţă şi menţinere în stare funcţională a reţelelor de gaze şi instalaţii.  
Din 39 localităţi a raionului Briceni la conducta magistrală de gaze naturale sunt racordate 29 
comune, inclusiv or. Briceni şi or. Lipcani, doar s. Şirăuţi nu este racordat la conducta de gaze, 
din cauza lipsei reţelelor interne pe teritoriul localităţii.  
Lungimea totală a reţelelor de alimentare cu gaze naturale pe teritoriul raionului constituie 474 
km, inclusiv lungimea reţelelor cu presiune înaltă - 133 km, reţelelor cu presiune medie - 203 km, 
presiunea joasă - 138 km. Asigurarea cu gaz lichefiat (în butelii) a consumatorilor pentru 
necesităţile comunale este asigurată de agenţii economici privaţi prin intermediul staţiilor de 
alimentare cu gaze.  
Pentru perioada de proiect, până în anul 2025 se prevede racordarea la conducta magistrală 
celorlalte a 10 localităţi - (satele Bocicăuţi, Bezeda, Grimeşti, Chirilovca, Pavlovca, Marcăuţii Noi, 
Medveja, Slobozia-Medveja, Mihăileni, Grozniţa), care actualmente nu sunt asigurate cu gaze 
naturale. Concomitent, se prevede construcţia conductelor cu presiune înaltă şi medie, lungimea 
orientativă 50 km cu amenajarea staţiilor de distribuire gaze. 
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Tabelul 14.Asigurarea cu gaz a localităților din r.Briceni, 01.01.2020 

Nr
. 
d/
o 

Denumirea 
orașului și 
comunei 

 Denumirea 
localităților 
sătești care 

intră în 
componența 

comunei  

Consumatori 
casnici 

 Consumatori, 
agenți 

economici,  socia
li (școli, grădinițe, 

etc.) 

Consumatori, 
agenți economici, 

industriali 

Potențiali 
(case 
apartame
nte) Total 
unități 

Inclusi
v gazi 
ficate 
(unităț
i) 

Potențial
i   
Total 
unități 

Inclusi
v gazi 
ficate 
(unităț
i) 

Potențial
i   
Total 
unități 

Inclusi
v gazi 
ficate 
(unităț
i) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 or.Briceni 
 

5415 3409 42 29 220 133 

2 or. Lipcani 
 

4309 357 11 7 60 15 

3 Balasinești Balasinești 964 9 8 3 2 0 

4 Beleavinți  Beleavinți  1010  53  4  1  5  zero 

5 Bălcăuți Bălcăuți  389  8  3  1  0  0 

6 
 

Bocicăuți  5  0  0  0 0 0 

7 Berlinți Berlinți  857  162   3  2  3  1 

8 
 

Caracușenii  
Noi 

204 45 0 0 0 1 

9 Bogdănești Bogdănești 444 3 3 2 0 0  

10 
 

Bezeda 54 3 0 0 0 0 

11 
 

Grimești 20 0 0 0 0 0 

12 Bulboaca Bulboacă 452 54 3 0 0 0 

13 Caracușenii 
Vechi  

Caracușenii 
Vechi  

1715 1012 6 5 12 10 

14 Colicăuți Colicăuți 996 642 7 5 7 2 

15 
 

Trestieni 315 85 0 1 2 1 

16 Corjeuți Corjeuți 2282 1186 6 6 15 15 

17 Coteala Coteala 1059 4 3 2 3 0 

18 Cotiujeni Cotiujeni 1301 585 3 4 5 4 

19 Criva Criva 834 99 3 2 3 0 
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20 Drepcăuți Drepcăuți 1206 5 4 3 3 1 

21 Grimăncăuț
i 

Grimăncăuți 1710 986 5 4 9 3 

22 Halahora 
de Sus 

Halahora de 
Sus 

709 41 3 2 1 1 

23 
 

Chirilovca 10 0 0 0 0 0 

24 
 

Halahora de 
Jos 

30 6 0 0 0 0 

25 Hlina Hlina 501 120 3 1 2 0 

26 Larga Larga 2288 406 10 9 4 7 

27 
 

Pavlovca 7 0 0 0 0 0 

28 Mărcăuți 
 

Mărcăuți 950 4 3 1 0 0 

29 
 

Mărcăuții Noi 30 0 0 0 0 0 

30 Medveja Medveja 787 0 3 0 0 0 

31 
 

Slobozia- 
Medveja 

20 0 0 0 0 0 

32 Mihăileni Mihăileni 356 0 1 0 0 0 

33 
 

Groznița 60 0 0 0 0 0 

34 Pererita Pererita 1006 5 4 1 1 1 

35 Slobozia- 
Șirăuți 

Slobozia- 
Șirăuți 

509 142 3 1 2 0 

36 Șirăuți Șirăuți 999 0 4 1 0 0 

37 Tabani Tabani 572 6 4 7 6 
 

38 Tețcani Tețcani 1032 291 3 3 4 0 

39 Trebisăuți Trebisăuți 941 455 6 4 7 3 

 

Total 
 

36963 10749 163 104 377 204 

 
  Propuneri: 
-gazificarea tuturor localităților din raion 
-instalarea de cazane performante cu un randament optim în clădirile publice 
-instalarea sistemelor de economisire a energiei (sisteme intiligente de reglare,etc.) 
- promovarea alternativelor la alimentarea centralizată cu energie termică 
-instruirea personalului care gestioneaza aceste sisteme 
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4.4.5.Asigurarea cu energie electrică şi termică  
       Alimentarea cu energie electrică. Sectorul energetic în Republica Moldova funcţionează 
aproape în totalitate (98%) pe baza resurselor energetice importate. Se importă atît electricitate, 
cît şi combustibil pentru producerea energiei electrice şi termice. Alimentarea cu energie electrică 
în raion  se efectuează prin intermediul reţelelor de distribuţie, care aparţin  Întreprinderii de 
distribuire a energiei electrice SA ,,RED Nord –Vest”, filiala Briceni, amplasată în or. Briceni care  
exploatează reţele 10/6,0/0,4 kW, substaţii de transformare, puncte de distribuire şi alte instalaţii.  
       Actualmente, toate localităţile raionului sunt racordate la reţelele 10/0,4 kW, iar necesitatea 
lor în energie electrică este asigurată în volum total, ţinînd cont de posibilitatea sporirii capacităţii 
cu 30-40%. În raion sunt exploatate 390 substaţii de transformare 10/0,4 kW cu capacitatea de la 
25-1000 kVa. Lungimea totală a reţelelor 0,4 kW - 1010 km, reţelelor 10 kW - 552 km. Consumul 
de energie electrică în anul 2019 pe teritoriu raionului a constituit 50,357 mln kW/oră. Fiecare 
consumator al energiei electrice are încheiat contract individual cu companiile de distribuţie. 
      Conform strategiilor naționale sarcina principală  constă în sporirea eficienţei utilizării energiei 
din contul reducerii capacităţii de consum a utilajului şi tehnologiilor prin înlocuirea reţelelor uzate 
şi montarea utilajului modern şi  utilizarea surselor de energie regenerabile (energia eoliană, 
solară, biocumbustibil) până la  10% către anul 2020 şi până la 20% către anul 2030.La moment  
uzura liniilor de transport a energiei electrice 10/6/0,4 kW şi substaţiilor de transformare care 
asigură alimentarea cu energie electrică a localităţilor raionului constituie 55%.  
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 Sistemul de alimentare cu energie termică în raion  este asigurat  din surse autonome de 
alimentare cu căldură care deservesc, în deosebi, clădirile administrative, instituţiile de învăţămînt 
preşcolar şi şcolar, instituţiile ocrotirea sănătăţii şi instituţiile de cultură. Alimentarea cu căldură a 
fondului locativ se efectuează cu cazane autonome de gaz,carbune,lemne, precum și cu sobe 
care au un randament scăzut și nu asigură un regim termic constant. Sistemul centralizat de 
alimentare cu căldură şi apă caldă lipseşte, iar întreprinderile de producere anterior racordate la 
sistemul centralizat de alimentare cu căldură, actualmente nu funcţionează.   
Alimentarea cu căldură a instituţiilor, întreprinderilor, caselor de locuit individuale şi cu regim mic 
de înălţime se prevede din contul construcţiei cazangeriilor individuale cu diversă capacitate, pe 
bază de gaze naturale, lemne,peleți și bricheți. Cazangeriile existente necesită reconstrucţie. În 
scopul economisirii resurselor energetice, este necesar de acordat prioritate utilizării surselor de 
energie regenerabile, energia eoliană, solară şi biocombustibilului, precum și cazanelor 
performante cu un randament înalt(de gazeificare, combinate, etc.) 
 

4.4.6.Iluminare stradală 
    Sistemele de iluminare stardală din localitățile raionului în ultimii ani au fost renovate 
considerabil,fiind instalate sisteme de iluminat energoeficiente pe baza de LED. În principal 
investițiile pentru renovarea iluminatului public au fost realizate din bugetele locale,bugetul de 
stat, precum și din sursele donatorilor externi. În majoritatea  localităților din raion  cheltuielile 
pentru întreţinerea serviciului de iluminare stradală sunt în creştere, datorită extinderii rețelelor 
stradale de iluminat.În mediu gradul de acoperire cu iluminare stradală a localităților din raion este 
de  circa 30-40%. 
    Dotarea medie a localităţilor cu reţele de iluminare stradală funcţionabile ( circa 40%), rata 
medie a cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului dat, precum şi numărul scăzut al proiectelor 
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investiţionale cu impact socio-economic  în domeniul dat, generează ideea utilizării surselor 
alternative de energie regenerabile, inclusiv şi pentru iluminarea stradală. 
 
 
Propuneri: 
-utilizarea surselor de energie regenerabilă 
-instalarea  performante cu un randament înalt(de gazeificare,etc.) 
-informarea și conltientizarea populației și factorilor interesați în domeniu 
-instalare de sisteme intiligente de economisire a energiei 
-Izolarea termică a clădiriulor 
-aplicare de proiecte de EE la AEE 
-elaborarea auditurilor energetice  
-aplicarea măsurilor de EE cu costuri mici, dar care au un impact vizibil(instalare 
termoregulatoare, folii reflectoare,etc.) 
- utilizarea sistemelor  LED  la iluminatul stradal și a măsurilor inteligente 
 

4.4.7.Comunicaţii 
Din punct de vedere al accesului gospodăriilor la reţeaua de telefonie fixă, în raion  se constată, 
că circa 82% din gospodării sunt conectate la acest serviciu. 
Telefonia fixă în raion  este asigurată de către filialele întreprinderii de stat SA „Moldtelecom”. 
Conform situaţiei la 01.01.2019, nivelul de asigurare cu posturi telefonice în regiune era de 22 
posturi telefonice la 100 locuitori şi 27 posturi telefonice la 100 locuitori în 2019, ceea ce este mai 
puţin, în comparaţie cu media pe republică, dar indicatorul este mai mare în comparaţie cu 
celelalte regiuni. Raionul are un grad mediu  de telefonizare în cadrul RDN. Reţeaua de 
telecomunicaţii pe parcursul ultimilor ani a înregistrat o dezvoltare ascendentă, exprimată atît în 
indicatori cantitativi, cît şi calitativi. 
Accesul la Internet  în ultima perioadă  a căpătat o tendință pozitivă. Conform datelor ultimelor 
studii, peste 80% din populaţia dispune de calculatoare conectate la internet. Ponderea 
persoanelor juridice, care dispun de calculatoare conectate la internet, este de circa 90% 
.Instituţiile publice sunt, în mare majoritate, conectate la rețeaua internet.În ultimii ani 
S.A.Moldtelecom a conectat majoritatea localităților la sistemul de fibră optică, care a îmbunătățit 
considerabil viteza și calitatea Internetului. 
 
Tabelul15. Transport şi comunicaţii.Analiza SWOT  

Puncte tari 

 prezenţa transportatorilor publici în raion 

 staţii telefonice digitale moderne 

 acces la telefonie mobilă 

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

 acces rapid la Internet 

Puncte slabe 

 starea precară a drumurilor publice 

 posturi locale radio și TV insuficiente  
 procent redus de drumuri asfaltate 

 lipsa Planurilor  Urbanistice Generae şi a 
Planurilor Urbanistice Zonale 

 număr insuficient de rute intercomunale 
 

Oportunităţi 

 aşezare geografică favorabilă 

 accesarea fondurilor extrabugetare pentru 
renovarea infrastructurii 

 folosirea resurselor financiare şi a 
experienţei şi abilităţilor gasterbaiterilor   

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord 

 participare la proiecte intercomunale 

Riscuri 

 relief accidentat 

 zonă supusă cataclismelor naturale 

 noi valuri de migraţie 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

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

Tabelul16..Fondul locativ.Analiza SWOT 

Puncte tari 

 creşterea gradului  de asigurare a 
gospodăriilor cu utilităţi 

 aşezare geografică favorabilă 

 proiecte implementate în domeniul 
infrastructurii de utilităţi 

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

 îmbunătățirea infrastructurii drumurilor 
locale 

Puncte slabe 

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

 mijloace financiare reduse disponibile 
pentru construcţii de locuinţe 

 acces limitat la mijloace creditare 
ipotecare la condiţii favorabile 

 lipsa Planurilor Urbanistice Generale şi a 
Planurilor Urbanistice Zonale 

 cotă insuficientă de acoperire a sistemului 
de iluminare stradală 

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

 insuficiență specialiști  calificați în 
construcție 

 creșterea prețurilor la materiale de 
construcție și a forței de muncă 

Oportunităţi 

 acces la fonduri şi granturi externe 

 folosirea resurselor interne la construcţii 
de locuinţe 

 folosirea resurselor regenerabile  

 folosirea tehnologiilor moderne în 
construcţii 

 folosirea resurselor financiare şi a 
experienţei şi abilităţilor gasterbaiterilor  în 
construcţii 

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord 

 participare la proiecte intercomunale 

Riscuri 

-relief accidentat 

-pandemii  

-zonă supusă cataclismelor naturale 

-noi valuri de migraţie 

-impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

-pandemii globale 
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Tabelul 17.Fondul locativ, la sfârşitul anului,r.Briceni 

Nr. Indicatori 2017 2018 2019 

1. Numărul locuințelor, mii 
unităţi 

33,4  33,4 33,5 

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

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

9  9 9 

4. Volumul de apă furnizată 
consumatorilor casnici, mii 
m3 

468,8  287,8 293,2 

 
 
 

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

Mediul 2017 2018 2019 

Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei 

Integral 72488 34710 37738 71928 34473 37455 71447 34241 37206 

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

Rural 57208 27460 29748 56791 27286 29505 56354 27060 29294 

 Datele BNS.             

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

 
 
Din perspectivă teritorială, raionul cu cea mai mare proporție a persoanelor de 60 de ani și peste, 
la recensământ, a fost Dondușeni cu 25,4%, iar în Ialoveni s-a înregistrat cea mai mica cotă a 
persoanelor de 60 de ani şi peste – 13,5%.Raionul Briceni are o rată de 22,5%. 
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Tabelul 20. 

 
 
Ponderea gospodăriilor din 1 persoană vârstnică din total gospodării în profil teritorial 
 
Ponderea gospodăriilor ce constau din 1 persoană de 60 de ani şi peste în total gospodării la 
nivel de ţară este de 13,1%, raionul cu cea mai mare pondere a gospodăriilor de acest tip este 
Dondușeni - cu 21,8%, iar în Ialoveni, conform datelor RPL 2014, s-a înregistrat cea mai mică 
proporție a gospodăriilor constituite din 1 vârstnic – 8,8%. Raionul Briceni are o rată de circa 18% 
 
 
Tabelul 23.Dinamica numărului  deceselor, naşterilor şi sporului natural 
Perioada Naşteri Decese(bărbați) Spor natural 

2015 712  1104(526) -392 

2016 689 1038(507) -630 
2017 641 1038(498) -397 

2018 603 994(488) -391 

2019 559 1004(475) -445 

Datele BNS.2020 
 
Natalitatea. Sporul natural negativ în mare parte este condiţionat de scăderea semnificativă a 
natalităţii. În perioada respectivă numărul născuților a avut un caracter descrescător ,  a 
descrescut  stabil  de la 712 la 559 persoane.În ultimii ani în raionul Briceni  se înregistrează o 
tendinţă constantă de reducere a ratei totale de fertilitate (RTF), care s-a stabili la nivelul extrem 
de scăzut (mai jos de 1,5 copii per femeie de vârstă fertilă).  
Se înregistrează rata înaltă a naşterilor extraconjugale. O problemă socială constituie naşterea 
copilului la vârsta prematură (până la 18 ani). 
 
Mortalitatea.După rata mortalității r.Briceni are una din cele mai mari rate de mortalitate din țară 
și RDN,este întrecut numai de r.Dondușeni.Rata mortalității este în descreștere și în a.2019 
alcătuia 14,0(pentru comparație la nivel național rata constituia  10,5 
persoane/1000locuitori,RDN-12,2). În anii 2015-2019 în raionul Briceni  se înregistrează o 
tendinţă pozitivă în evoluţia mortalităţii, ratele de mortalitate fiind în scădere oscilantă. Atare 
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tendinţă este specifică şi pentru populaţia totală a Republicii Moldova. Speranţa de viaţă la 
naştere este în creştere, problema principală constituind decalajul în valoarea acestui indicator 
pe sexe. Astfel, în anul 2019 speranţa de viaţă la naştere a fost de 72,4 ani, la bărbaţi a constituit 
68,6 ani, iar la femei – 76,1ani (diferenţa circa 8 ani). Aceasta se datorează mortalităţii excesive 
a bărbaţilor în vârsta aptă de muncă. 
Scăderea populaţiei este determinată de sporul natural negativ. În ultimii ani numărul de decese 
prevalează numărul de naşteri. În anii 2015-2019 sporul natural a   fost oscilant, dar a avut o 

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

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

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

 

  

                                 2017-2019 

                                    Total 

      Ambele sexe         Femei                   Barbati 

Total pe republica 
RDN Nord 
 r.Briceni  

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

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

 

  

                                2017-2019 

                                      Total                      

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

Total pe republica 
RDN Nord 
 r.Briceni 

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

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

Puncte tari 

 aşezare geografică reuşită 

 prezenţa instituţiilor sociale dezvoltate 

 rata de divorţuri scăzută 

 trend descrescător a numărului 
persoanelor plecate oficial din raion 

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

 Caracușenii-vechi,Drepcăuți) 
 

Puncte slabe 

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

 densitate redusă a populaţiei 
 coeficient de îmbătrînire a populaţiei  mai 

mare ca media pe ţară 

 reducerea populaţiei tinere în structura pe 
vârste 

 infrastructură slab dezvoltată 

 instituţii insuficiente  care s-ar ocupa cu 
problemele tineretului 

 prevalarea mortalităţii asupra natalităţii 
 rata mortalităţii este superioară 

comparativ cu media pe ţară 

 rata natalitatii este mai mica comparativ cu 
media pe ţară  

 insuficiența locurilor de muncă bine plătite 

 insuficiența utilităţilor şi serviciilor publice 

 rată scăzută a mişcării naturale a 
populaţiei 

 trend crescător de persoane singuratice 

 trend ascendent de îmbătrânire 
demografică 

 rată scazuta  a nupţialităţii populaţiei 
 creştere uşoară a persoanelor singuratice 

Oportunităţi 

 crearea unui centru comunitar social 

 diversificarea activitatilor in cadrul 
centrelor sociale existente 

 consolidarea capacitailor Centrelor sociale 
existente  

 posibilitatea atragerilor granturilor şi 
investiţiilor 

 participare la proiecte în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Nord 

Riscuri 

 creşterea mai accentuată a disparităţii de 
gen. 

 noi valuri de migraţiune. 
 agricultură supusă riscurilor cataclismelor 

naturale. 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale. 

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

Puncte tari 

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

 aşezare geografică reuşită 

 prezenţa instituţiilor  dezvoltate 

Puncte slabe 

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

 creşterea persoanelor plecate la muncă în 
afara localităţilor din raion 

 infrastructură slab dezvoltată 

 insuficiența instituţiilor care s-ar ocupa cu 
problemele tineretului 

 linsuficiența  locurilor de muncă bine plătite 

 insuficiența utilităţilor şi serviciilor publice 

 copii rămaşi fără supravegherea părinţilor 
 pandemia globală 

 copii rămaşi fără supravegherea părinţilor 
Oportunităţi 

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

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

 participarea la proiectele în cadrul Regiunii 
de Dezvoltare Nord 

 creare de noi locuri de munca prin 
dezvoltarea economica locala 

 utilizarea remitențelor în DEL 

Riscuri 

  neîntoarcerea familiilor celor plecaţi din 
localitate. 

 stagnarea întreprinderilor locale. 
 diminuarea cererii la produsele locale. 

 noi valuri de migraţie. 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale 

 criza sanitară 

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

Nr. Indicatorul/1000 locuitori 2016 2017 2018 

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

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

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

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

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

6. Mortalitatea,r.Briceni 14,3 14,1 14,0 
7. Spor natural,RM -0,3 -0,8 -1,3 

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

9. Spor natural, r.Briceni -4,9 -5,5 -5,7 
10. Nuptialitate,RM 6,2 5,9 5,8 

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

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

14. Divortialitate,RM 3,0 2,6 3,0 
15. Divortialitate,RMN 2,7 2,5 2,9 

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

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

  

 
Tabelul 29.Statistica șomerilor înregistrați la DOFM Briceni. 
 

 
Nr. 
 d/o 

 
Denumirea  
primăriei 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

1. Briceni 233 217 307 

2. Lipcani 86 87 139 

3. Criva 11 17 22 

4. Drepcăuţi 24 18 33 

5. Şireuţi 23 40 65 

6. Pererita 13 13 50 

7. Teţcani 17 29 32 

8. Corjeuţi 3 0 7 

9. Caracuşenii Vechi 6 3 5 

10. Tabani 26 28 48   
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11. Balasineşti 7 21 62 

12. Beleavineţi 13 21 52 

13. Berlinţi 50 79 106 

14. Coteala 24 16 24 

15. Medveja 2 9 6 

16. Larga 23 27 33 

17. Cotiujeni 34 27 24 

18. Grimancăuţi 29 21 61 

19. Trebisăuţi 18 26 34 

 20. Colicăuţi 33 43 41 

21. Marcauţi 28 27 23 

22. Halahora de Sus 9 8 14 

23. Bulboaca 14 12 13 

24. Balcauţi 34 46 56 

25. Mihaileni 10 27 29 

26. Bogdaneşti 26 14 22 

27. Slobozia Şireuţi 47 46 61 

28. Hlina 19 8 6 

 T O T A L: 862 930 1375 

 

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



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

58 

 

 
 

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

Puncte tari 

 aşezare geografică reuşită 

 stabilitate a întreprinderilor în sfera 
serviciilor 

 prezenţa anumitor factori de producere 
(terenuri şi clădiri)  

 creşterea volumului de vînzări 

Puncte slabe 

 cota sectorului industrial în DEL este mică 

 sector de servicii slab dezvoltat 

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

 volum de vânzări foarte mic 

Oportunităţi 

 atragerea investiţiilor străine directe în 
sectorul industrial şi sectorul serviciilor.  

 acces la programele de stat pentru 
susţinerea IMM-urilor. 

 modernizarea sistemului autohton de 
management al calităţii, de inofensivitate a 

Riscuri 

 impactul crizei economice globale şi 
naţionale. 

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

susţinerea IMM-urilor.. 
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produselor alimentare şi sănătate a 
plantelor şi animalelor. 

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

 acces la pieţele agroalimentare  
 elaborarea unor strategii eficiente de 

marketing şi export. 
 Crearea platfomei industriale 

multifuncționale 

 conjuncturile nefavorabile pe pieţele 
internaţionale.  

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

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

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

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

Nr. Indicatori 
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 
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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 
 
 

4.6.3.Sectorul agricol 
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 76,6% din suprafaţa 
totală a raionului  (cca 62,4 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.  
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 
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                                            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 

 
Sectorul agricol  este specializat în cultivarea cerealelor şi culturilor tehnice, printre care se 
numără: grâu, boboasele, floarea soarelui, porumbul, ș.a.  
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Tabelul 34. Structura  suprafețelor 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  suprafețelor 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 

 
 
 
Totodată, raionul  are avantaje competitive semnificative în creşterea fructelor şi legumelor, 
datorită solurilor fertile şi climei favorabile din regiune, dar și factorului uman, tradiții și speciaaliști 
pregătiți. 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 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.  
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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 uman în 
agricultură 

•prezența 41 de frigidere de păstrare a 
fructelor și legumelor  cu capacitatea totală de 
35230 tone 

•prezența 10 magazine agricole 

•dotare satisfăcătoare cu tehnică și 
echipament agricol 

•forme de asociere în agricultură eficiente 

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 

 insuficiența brațelor de muncă  
 

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 
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. 

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.  

 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. 
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 utilizarea tehnologiilor moderne și 
adaptată la schimbările climatice 

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

 
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 

 pășuni 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 

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

Riscuri 

 lipsa de coerenţă în acţiunile statului în 
spaţiul rural. 

 conjuncturile nefavorabile pe pieţele 
internaţionale;  
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 sporirea investiţiilor în sector atât locale, 
cât şi străine, care ar spori competitivitatea 
şi inovaţia prin transfer de know-how  

 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.  

 elaborarea unor strategii eficiente de 
marketing şi export. 

 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4.6.4.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 tradiționale:                                      
-confecţionarea măturilor (Cotiujeni, Tabani, Caracuşenii Vechi) 
-împletitul în lozie (Lipcani, Berlinţi) 
-împletitul cu fibre naturale ,paie(Trebisăuţi, Berlinţi) 
-lucrul cu tabla   (Caracuşenii Vechi, Tabani, Grimăncăuţi, Larga) 
-ţesutul covoarelor  (Tabani, Trebisăuţi) 
-broderie, croşetare, împletitul cu andrele  (în majoritatea localităţilor) 
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     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 
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-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.)  
 

4.6.5.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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4.7.Asistență și Protecție socială 
Domeniu respectiv este asigurat de către Direcția de Asistență socială și Protecția Familiei Briceni 
subordonată CR Briceni.În cadrul Direcției 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. 
Total sunt angajați în direcție 183 de persoane. 
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. 
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.  
- 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. 
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- 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. 
 
 
 
 
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 

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 
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 Acord de parteneriat cu organizatii de 
binefavcere 

 Participare la schimb de experiență cu 
comunitațile infra/ite 

 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. 
-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. 
 

 
4.8.Învăţămînt şi educaţie 
 Structura sistemului de învăţământ  la nivel de raion este asigurată de următoarele instituții : 
Total instituţii de învăţământ – 67, inclusiv: 
- grădiniţe de copii – 32; 
- şcoli primare-grădiniţe – 1; 
- gimnazii – 18; 
- licee – 11; 
- instituţii complementare – 4. 
 
Numărul total de copii, care frecventează grădiniţa/şcoala – 7720, inclusivi: 
- în învăţământ preşcolar – 1689 copii; 
- în învăţământ primar – 2348 elevi; 
- în învăţământ gimnazial – 3018 elevi; 
- în învăţământ liceal – 668 elevi; 
- din nr total cu cerinţe educaţionale speciale – 200 elevi. 
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Instituții preuniversitare 
În sistemul educaţional din raion activează un efectiv de 938 cadre didactice, dintre  care: 
- în învăţământ preşcolar – 267; 
- în învăţământul preuniversitar  – 608, inclusiv 
Grad didactic superior-13; 
Grad Didactic Unu-      66 
Grad Didactic Doi-      859 
- manageri – 122(directori+dir.adj); 
- cu statut de „tânăr specialist” – 19; 
- cadre didactice de sprijin – 26; 
- psihologi şcolari – 13; 
- logopezi – 9. 
Dinamica nr. de elevi în perioada 2017-2021 are o tendință negativă , astfel numărul de elevi a 
descrescut de la 6252 în a.2017 până la 6031 în anul 2021, ce reprezintă 221 de elevi sau 3,5% 
. 

Tabelul 39 Nr.elevilor in institutiile preuniversitare din r.Briceni, ani 
Nr. Anul de studiu Nr. de elevi Creștere/descreștere 

fata de anul precedent  

precedent 1. 2017/2018 6252                   - 
2. 2018/2019 6226                -26 

3. 2019/2020 6048                -178 

4. 2020/2021 6031                 -17 

  Total                -221 
Acestă tendință este observată și la nivel regional și național. Astfel numărul şcolilor în raion  în 
perioadă 2014 -2020 s-a micşorat cu  2 unităţi, şi va continua să descrească în contextul 
micșorării nr. de elevi. În următorii ani se așteaptă reducerea și mai considerabilă a număruluii 
de instituții școlare, odată cu crearea instituțiilor cu statut de școală de circumscripție, arondând 

un șir de școli mici.  

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 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. 
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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 1689 
copii ceea ce constituie 51% din capacitatea totală a instituţiilor. 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 2014-2020, 

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 .       

Dinamica nr. de copii care frecventaeză instituțiile preșcolare de asemenea are un trend 

negativ, excepție fiind anul 2018.Astfel numărul de copii a descrescut de la 2231 în a.2017 până 
la 1689 în a.2021, ce reprezintă 542 de copii sau 24,3 %.Acest fapt se datorează și efectului de 
pandemie din perioada 2020-2021. 

Tabel 40  Nr.copiilor in institutiile preșcolare din r.Briceni, ani 
Nr. Anul de studiu Nr. de elevi Creștere/descreștere 

fata de anul precedent  

precedent 1. 2017/2018 2231                        - 
2. 2018/2019 2380                      +149 

3. 2019/2020 2188                      -192 

4. 2020/2021 1689                     - 499 

  Total                      -542 
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Instituțiile extrașcolare 
 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”  , cîte 8 – 15 persoane fiecare (nivelul mijlociu) 
- 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. Patru din ei dispun de Gradul didactic unul şi doi: 
Vatamaniuc Ludmila – GDÎ; 
Şeico Grigorii – GDÎ; 
Rusnac Olga – GDD; 
Sciastlivaia Tatiana – GDD 
 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.  
Elevii Şcolii de Artă Plastică Briceni au luat parte la Concursul Internaţional al copiilor dîn 
domeniul picturii) dîn Republica Macedonia. or. Bitola. 
 
              Din 1999 în cadrul acestei Instituţii de Învăţământ Artistic activează formaţia de dans 
sportiv şi modern „Capriciu”, colectiv cu titlul onorific „model”, apărat în cadrul atestării Centrului 
Naţional de Creaţie Populară şi Ministerul Culturii al Republicii Moldova.  
              Coregraf Tatiana Pavlovschi. Aici studiază măiestria artei coregrafice peste 70 de copii. 
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În Școala de Sport Briceni activează 49 de grupe cu un contingent de 832 copii dintre care 296 
sunt fete. Instituția dispune de 16 filiale sportive în localitățile din raion. Corpul didactic cuprinde 
30 de profesori-antrenori dintre care 20 de bază și 10 prin cumul.  Școala   are 19 elevi care sunt 
candidați  ai slecționatei RM la volei, baschet și rugby. 
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Oferta educațională a școlii – 9 probe sportive: 

 Fotbal – 12 grupe 

 Volei – 14 grupe 

 Baschet -12 grupe 

 Rugby – 2 grupe 

 Box – 2 grupe 

 Lupte libere – 1 grupă 

 Tenis de masă – 3 grupe 

 Dame – 2 grupe 

 Șah – 1 grupă 
 
Rezultatele obținute: 
2019 – Turnee  Republicane 
Locul I – minifotbal, juniori, U13,or. Briceni antrenor Galanciuc Vitalie 
Locul III– minifotbal, juniori, U16, or. Bălți, antrenor  Negru Victor 
Locul I – box, juniori, or. Bălți, antrenor Gojan Veceslav 
Locul II și III– joc de dame, or. Chișinău, antrenor Veneeru Viorica 
2019 – Turnee Internaționale 
Locul I – volei, junioare, U13, or. Piatra Neamț, România, antrenor Gavdiuc Valentin 
Locul I – minifotbal, juniori, U11, or. Briceni, antrenor Galanciuc Vitalie 
Locul I – volei, junioare, U13,or. Briceni, antrenor Creciun Valeriu 
Locul I – baschet, junioare, U14,or. Briceni antrenor Gavdiuc Valentina 
2020  în cadrul Campionatului Republicii Moldova pe probe sportive 
Locul I – baschet, junioare, U18,or. Râșcani, antrenor Gavdiuc Valentina 
Locul III – box, juniorul Gojan Daiel, or.Orhei, antrenor Gojan Veceslav 
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Consiliul raional planifică să construiască  în perioada a.2021-2023   Complexul sportiv 
multifuncțional în aria stadionului Briceni  , care va oferi condiții îmbunătățite  pentru practicarea 
diferitor disciplini sportive atât la nivel amator, cât și pentru sportul de performanță. 
  
 
     

    
 
 
 
 
 
 
 
Centrul de Creaţie a Copiilor Briceni(inclusiv Centrul Ecologic Colicăuți) oferă servicii 
educaționale de profil estetic, atristic, ecologic și tehnic, care se desfăşoară în limbile de stat şi 
rusă ( la solicitarea elevilor)  sub formă de cercuri de diferit profil și de vîrstă diferită. Fiecare elev 
are dreptul de a frecventa 3 cercuri concomitent, de a trece dintr-un cerc în altul în cursul anului. 
În cadrul instituției activează 30 cercuri ce reflectă domeniile estetic, artispic, artizanat, ecologic 
și  tehnic cu un contingent de 419 elevi din Liceul Teoretic ”Grigore Vieru” Briceni, Liceul Teoretic 
nr.1 Briceni, Liceul Teoretic Trebisăuți, Liceul Teoretic Tabani, Liceul teoretic Grimăncăuți, gim. 
Larga, gim. Colicăuți, gim. Beleavinți, gim. Hlina ghidați de 15 cadre didactice. 
Anual  Centrul în parteniariat cu Inspectoratul de Stat ”Intehagro”, filiala Briceni organizează la 
finele anului de studii examen pentru elevii ce frecventează cercul ”Tractorul”, conducător de cerc 
Vanghelii Vitalii, obținând diplomă  tractorist-mecanic. 
Performanțele obținute: 
 
 
2020 

 Concursul raional ”Un stil sănătos de viață pe parcursul unei zile”, organizat 
de DÎTS Briceni – premiile II și III, conducători de cerc Mînzatu Svetlana, Lavric 
Mariana, Bolbocean Emilia 

 Concursul Internațional ”Мы наследники Победы”, Republica Bielarusi, or. 
Smolensc – Premiul III, conducător de cerc Velicova Marina 

2021 
                • Festivalul Internațional ”Grigore Vieru”,s. Pererita,r.Briceni- diplomă de 
excelență / cadre didactice: Melnic Dorin, Cioclea Victor 
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T  
Tabelul 41    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 

33

2 

16 316 1

6 

30

8 

1

6 

311 65 126

7 

15 32

5 

15 33

7 

15 33

1 

1

5 

30

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 

 Total 

gimnaziii 

1

8 

25

6 

16 257 1

8 

28

6 

1

7 

266 69 106

5 

19 29

9 

18 28

3 

17 24

0 

1

9 

28

9 

18 27

4 

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 

 

TOTAL 

3

6 

59

7 

32 573 3

5 

60

1 

3

3 

577 13

6 

234

8 

34 62

4 

33 62

0 

32 57

1 

3

4 

59

2 

35 60

6 

16

8 

301

3 

12 25

7 

12 2

1

2 

12 19

9 

3

6 

6

6

8 

34

0 

60

29 



 

 

 

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.Capacitatea 

școlii de meserii este de 150 locuri,  de facto sunt instruiţi 100 elevi .Corpul didactic este format 
din 14 persoane. Școala oferă posibilitatea de studii atât la buget, cât și la 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. 

 

 

 



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

83 

 

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 
- Susținerea din partea autorităților locale a programelor de dotare  a unităților școlare 
 
 
 
 
 

 
4.9.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 pornit” 
s. Tabani - „Craii” 
s. Cotiujeni - „Caprita” 
s. Tetcani - „Trei crai” 
s. Caracușenii 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. 
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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. 
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, școala de box este platforma principală de pregătire a 
selecţionatei republicii către competiţiile internaţionale. 
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Centrul dispune de o sală specializată, în care este instalat un ring, echipament de box, sală 
pentru pregătirea fizică 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 – 2020 la 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; 



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

90 

 

- 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; 
- 95 medalii (31 de aur, 31 de argint şi 33 de bronz) – ale turneelor internaţionale, clasa А. 
 
Şcoala a  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  
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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 cultură 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 înfra|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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4.10.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 . 
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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 
-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 
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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 

 

 

 

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  

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 
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 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 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


