
RAIONUL BRICENI 

 

Președintele raionului –LupașcoVitalii 

Cod poștal: MD – 4700  

Adresa: or.Briceni, str. Independenței 48 

Anticamera – tel/fax 0(247)2 2058 

Email :aplbriceni@rambler.ru 

 

Raionul Briceni –cea mai de Nord-Vest unitate administrativ-teritorială a Republicii 
Moldova, atestînd o treime de localități pe linia de frontieră. În partea de Nord se mărginește 
cu Ucraina, iar în cea de vest cu România; în partea de sud se învecinează cu raionul Edineț, 
iarîn partea de est – cu raionul Ocnița. 
 

Teritoriul raionului are o suprafață de 81,4 mii ha, inclusiv: 

- Terenuri arabile - 50,7 mii ha 

- Păduri - 8,2 mii ha 

- Bazine acvatice – 2,1 mii ha (230) iazuri 

- Imașuri – 6,9 mii ha 

- Alte terenuri – 13,5 mii ha 

Populația raionului constituie –73 958, inclusiv:-rurală – 60 645 

-urbană – 13 313 



Componența populației după naționalitate: moldoveni – 70%,ucraineni – 25 %,ruși – 

1,3%, alte naționalități (minorități) 3,7%.                                                                  
    Densitatea medie constituie 95 oameni/km2. 

 

Oraşe:  Populația 

Briceni  8327 

Lipcani  4986 

        Sate (comune) Localităţile din componenţalor  

Balasineşti Balasineşti 2359 

Beleavinţi Beleavinţi 2292 

Bălcăuţi  699 

 Bălcăuţi 676 

 Bocicăuți 23 

Berlinţi  2005 

 Berlinţi 1496 

 CaracuşeniiNoi 509 

Bogdăneşti  1201 

 Bogdăneşti 484 

 Bezeda 527 

 Grimeşti 190 

Bulboaca Bulboaca 830 

CaracuşeniiVechi CaracuşeniiVechi 4043 

Colicăuţi  3001 

 Colicăuţi 2506 

 Trestieni 495 

Corjeuţi Corjeuţi 7569 

Coteala Coteala 1916 

Cotiujeni Cotiujeni 3520 

Criva Criva 1501 

Drepcăuţi Drepcăuţi 2284 

Grimăncăuţi Grimăncăuţi 4080 

Halahora de Sus  1535 

 Halahora de Sus 1208 

 Chirilovca 12 

 Halahora de Jos 315 

Hlina Hlina 998 

Larga  4488 

 Larga 4471 

 Pavlovca 17 

Mărcăuţi  1488 

 Mărcăuţi 1455 

 MărcăuţiiNoi 33 

Medveja  1480 

 Medveja 1448 

 Slobozia-Medveja 32 

Mihăileni  695 

 Mihăileni 406 

 Grozniţa 289 

Pererita Pererita 1766 

Şirăuţi Şirăuţi 2333 

Slobozia-Şirăuţi Slobozia-Şirăuţi 1001 

Tabani Tabani 2886 



Teţcani Teţcani 2687 

Trebisăuţi Trebisăuţi 1988 

 

 

 

În componența raionului sunt 39 localități. 

 Inclusiv 2 orașe și 26 sate/comune. 

Localităţi din componenţa 

 satelor /comunelor - 37. 

 

 

 

 

Situația social – economică a raionului 

În prezent în raion activează 24071 agenți economici cu diferite forme de organizare și 
proprietate inclusiv :  

- Întreprinderi de stat – 22 

- Organizații bugetare, obștești – 166 

      -     Întreprinderi Individuale – 1044  

- Societăți pe acțiuni – 26  

- Cooperative  –  46 

- Întreprinderi de comerț - 19 

- Asociații de asigurare – 19 

- Asociații de gospodării țărănești – 2. 

 



Complexul industrial încadreazăînactivităţi 
diverseîntreprinderiindustriale 

dindiferitedomeniiramurale.  Două din aceste 

întreprinderi activează în domeniul 
industrieiextractive și de prelucrare: 

-     SRL ”Knauf - ghips” – 

producătorșifurnizor de 
rocicalcaroasespartesauconcasate, piatrășipietriș, spartură 
de piatrășibalast. 

 

- SRL ”Floreana Fashion” -  

fabricareaîmbrăcăminteipentrucopii. 

 

- SRL ”Țadic” – 

fabricareațigleimetalice din    Briceni. 
 

 

- S.A. ”Calcar” – direcțiaprincipală a companieiestevalorificarea de carieredeschise la 
depoziteminerale, cu prelucrareaulterioară a rocilormineralepentru a obține 
piatrăconcasată, nisip de calcar, moloz de calcarșicalcarpentrudiferitedestinații 

(producereazahărului, 
industriasticlei, 

industriametalurgică 

De cîțivaaniactiveazăși2 

întreprinderidin 

domeniulindustrieiușoare de 

prelucrare a textilelor: 

- ”APM Automotive 
Protection”- 

fabricareahuselorpentru 

automobile. 

- SRL ”Floreana Fashion” - 

fabricareaîmbrăcăminteipentruco
pii. 

Întreprinderi din altedomenii: 



- SRL ”Țadic” – fabricareațigleimetalice dinBriceni. 

- SRL ”Aqua-Tabani” – producereașiîmbuteliereaapelormineraleșinaturalepotabile. 

 

ÎncomunaLarga, din anul 

2013,activeazăprimul incubator 

de afaceri din mediul rural din 

Republica Moldova, 

încadrulcăruia 20 mii de 

agențieconomicibeneficiază de 

servicii de 

consultareșiinstruireantreprenorial

ă.Incubatorul de AfaceriLargareprezintă o instituțieceoferăantreprenorilor, cu ideișiplanuri 

de afaceriviabile,șansa de a le realizaîntr-un mediupotrivit. Firmelerezidentebeneficiază de 

oficii la prețaccesibil, consultărișiinstruireantreprenorială, suport consulting la 

achiziționarea  echipamentului, costuri de administrarereduse, precumșialtefacilități.  

Activitatea de construcțiiînantrepriză 

Încomplexul de construcție al raionuluiBriceniactivează 6 întreprinderi de antrepriză: 

1. SRL ”ConstructGaz” 

2. SRL ”Termogazsistem” 

3. SA ”Brisco” 

4. IMC ”Capiteli” 

5. SRL ”Vintam-Exim” 

6. ÎS ”CMMCD-8” 

 

 

Reparațiagrădiniței de copii ”Andrieș” din 
s.CaracușeniiVechi 

și a grădiniței de copii ”Miorița” din 
s.Corjeuți 

 



 

 

 

Agriculturaconstituiebazaeconomicăa raionului, la fel ca 

șiîntoateraioanelerepublicii.  RaionulBricenidispune de 44620 

hectareterenuriagricole, dintre care: 

- 6481 hectare de plantațiimultianuale 

- 13860 hectare de culturicerealiere 

- 18820 hectare de culturitehnice 

- 3340 hectare de cartofi, legume, bostănoase 

- 2119 hectare cu alte culture 

Structuraorganizatoricăesteurmătoarea: 
▪ Coopertiveagricol

e de producere – 4 

unități 
▪ Gospodăriițărăneșt

i – 15766 unități 
▪ Societăți cu 

răspunderelimitată 
– 105 unități 

▪ Magazine agricole 

– 10 unități 
▪ Frigidere – 41 



unități (cu capacitateatotală de 35230 tone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualmente,sînt
profilate 3 

direcțiiprioritareî
ndezvoltareagosp

odărieiagricole: horticultura, cultivareacartofuluișicreștereaculturilorcerealiere. 

Înaceastăramurăactiveazăîntreprinderimari de producere: 

- SRL  ”Servest-Agro” din satulCorjeuți, specializatăînproducereadiverselortipuri de 

conserve. Asortimentul de producțieesteîncadratîn11varietăți. 
Fabricaîntreținepămînturipropriișiarendate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- SRL ”Viva-Igna” din 
Grimăncăuți – are drept 

obiectiv central 

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) 

Mircea Blajin, satul Pererita 

 

-  

 

 

 

 

 

- SRL ”Lapmol” Lipcani–combinat de fabricare a produselor lactate. 

- S.A  Întreprinderea de colectare și prelucrare a cerealelor,  din orașul Lipcani. 

În condiţiile climaterice din ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că fără irigare sectorul pomicul 

și legumicol, nu poate supravieţui, astfels-au instalat sisteme de irigare pe suprafaţa de 2541 

ha. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sectorulzootehnic. 

La începutul anului 2020 efectivul de animale şi păsări constituie: 

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. 

Produce annual 12mln 964 mii ouă. 

Realizează  puiet avicol populaţiei din raion-450 mii capete. 

 

 

În teritoriul raionului sînt în plină activitate 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. 

 



 

 

În raion activează, cu un asortiment bogat de 

producție, 4 întreprinderi de panificație: 

- ÎI ”VVV-Marchitan” , s.Corjeuți 
- SRL ”Venita”, or.Lipcani 

- ÎI ”Mihaela Mihai”, or.Briceni 
- ÎI ”Gorodinschii”, or.Briceni 
- ÎI ”VVV-Marchitan” , s.Corjeuți  

Asigurarea populației cu gaze naturale 

Lungimea rețelelor de gaze naturale constituie 660 km și 573 m.În total beneficiază de gaze 
naturale 10521 consumatori, dintre care – 199 sunt agenți economici.Conectarea tuturor 

localităţilor raionului la rețeaua de gaze naturale rămîne a fi una din cele mai prioritare 
sarcini ale autorităţilor publice locale. 

Reţeaua de drumuri prezintă un component important a infrastructurii, necesară pentru 
dezvoltarea social – economică a raionului. Lungimea totală a reţelelor de drumuri 

constituie 311,82 km, dintre care: 56,17 km – drumuri internaționale, 134,85 km – drumuri 

regionale și 120,8 km – drumuri locale. 

 

 

 

 



 

Transportulautoreprezintăo parte componentă ainfrastructurii, necesară pentru dezvoltarea 

economică şi socială. Rețeaua de transport a raionului include rute locale, interurbane, 

republicane și internaționale (spre Moscova, Rusia și Paris, Franța).În raionul Briceni sunt 14 

organizații de transport pentru 

transportarea pasagerilor șia 

mărfurilor:                   

1 .SRL ”Natadim Auto”  

2. SRL ”VV -Trans” 

3. SRL ”Rubitrans” 

4. SA ”Pat-9” 

5. SRL ”Trans -Unit” 

6. SRL ”Nordtrans” 

7. SRL ”Lilia Solom” 

8. SRL ”Translider- Li” 

9. SRL ”Comuntrans” 

10. SRL ”Taxi-Lux” 

11. SRL ”Pond-Trans” 

12. SRL”Apsanu -Trans” 

13. ÎI ”BORDEI D.A.” 

 

 

 



 

 

 

 

Punctele de traversare a frontierei de stat, din raionul Briceni sunt divizate după statut și 

după tip în trei categorii: 

1. Cu regim de trafic internațional : 

✓ Criva (Briceni) – Mamaliga (Nouasuliță) - auto 

✓ Larga (Briceni) – Chelmenți (Chelmenți) – auto 

✓ Briceni (Briceni) – Rosoșeni (Chelmenți) – auto 

✓ Lipcani (Briceni) – Rădăuți (Botoșani) – auto  

✓ Criva (Briceni) – Mamaliga (Nouasuliță) – feroviar 

✓ Larga (Briceni) – Chelmenți (Chelmenți) – feroviar 

2. Cu regim de trafic interstatal: 

✓ Grimăncăuți (Briceni) – Vășcăuți (Secureni) – auto 

3. Cu regim de trafic local: 

✓ Medveja (Briceni) – Zelena (Chelmenți) – auto 

✓ Lipcani (Briceni) – Podvirne (Nouasuliță) – auto  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sănătate 

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    

Dar și:             

-Secția  de internare 

-Secția consultativă 

-Secția stomatologie 

-Laborator 

-Cabinet de imagistica 

-Cabinet de morfopatologie 

-Serviciul auxiliar 

 

 

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). 



 
 

Funcții După 
state 

Ocupate 
Persoane 

fizice 

  Total CS Briceni 209,75 187,75 200,00 

PMS Total medici, specialişti 
(medici) cu studii superioare 49,00 38,00 36,00 

PMS Medici de familie 24,00 22,50 21,00 

PMS Medici specialisti 25,00 15,50 15,00 

PMM Total personal medical cu studii 

medii 97,75 93,50 101,00 

PMM Asistent medical de familie 51,75 51,50 55,00 

PMM Asistent medical comunitar 10,00 10,00 15,00 

PMM Alte categ. de asistenti medicali 34,75 30,75 31,00 

PMI Personal medical inferior 22,00 22,00 31,00 

AUX Alte categ. de personal adm.-

gospod. 37,00 30,25 28,00 

CON Conducători 4,00 4,00 4,00 

 

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. 



Asistența  socială  reprezintă  o  componentă  a  sistemului  național  de protecție  socială,  
în  cadrul  căruia  statul  și  societatea  civilă  se  angajază  să prevină,  să  limiteze  sau  să  
înlăture  efectele  temporare  sau  permamente  ale unor  evenimente  considerate  drept  
riscuri  sociale,  care  pot  genera marginalizarea  ori  excluderea  socială  a  persoanelor  și  
familiilor  aflate  în dificultate. În  raion  avem   111  orbi și  persoane  peste  100  de  ani – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În  cadrul   Direcției de  Asistență  socială  și   Protecția  Familiei Briceni   activează: 

-8 funcționari  publici,  care  au  menirea  să  contribuie  la  ameliorarea situației  ce  ține de  
problemele  sociale și  să  acorde  ajutor  practic  și  metodic angajaților  din  subordine.  

Serviciile  sociale  reprezintă un  ansamblu de activități, cum ar fi: 

a)  rezolvarea  problemelor  persoanelor  vîrstnice cu  dizabilități  severe  și  accentuate,  a 
copiilor  cu  dizabilități  de  pînă  la  18  ani, a persoanelor  cu  dizabilități  ale  aparatului  
locomotor.  

Prin  intermediul   oficiilor poștale  ale  Î.S.  Poșta  Moldovei  conform   deciziei   Consiliului  
raional  Briceni   la  4195  de  personae, în anul 2016,  li  s-a  calculat   compensații   pentru  
călătorii în  transportul  urban ,  suburban   și   interurban  în  sumă  de  1585,2  mii lei  și  la 
fel  compensații   pentru   85  persoane  cu  desabilități  ale aparatului  locomotor  în  sumă  
de  68.000 mii lei.                                                    

b)  rezolvarea   problemelor  de  identificare, evaluare, referire,  asistență și monitorizare  a 
copiilor  victime   a  violenței, a neglijării, exploatării  și traficului. La  acest  capitol  în   
raion  sînt  înregistrați  98  de  copii  în  situație  de  risc. 

c)  controlarea și  calcularea  prestațiilor  sociale  ce  ține  de  ajutorul  social  și ajutor  pentru  
perioada  rece  a  anului,  conform  legislației  în  vigoare. De  astfel  de  prestații  au  
beneficiat  51999  de  beneficiari  în  sumă  de  29.255 .758 lei. 



- Serviciul  de Asistență  Socială  Comunitară - cu  sediile  în  fiecare localitate ,  dotați  cu  
cele  necesare  pentru identificarea  programelor   și  coordonarea  activităților  de  protecție  
a  tuturor categoriilor  de  persoane  defavorizate,  cît  și  elaborarea  recomandărilor pentru  
dezvoltarea  unor  noi  servicii  sociale. În raion activează 4 Centre Comunitare 
Multifuncționale: la Briceni, Drepcăuți, 
Caracușenii Vechi și Larga. 

 

Centrul Comunitar din s.Caracușenii-Vechi                                                      

Centrul Comunitar din or.Briceni 

 

-  Serviciul   de  Îngrijire  Socială  la  Domiciliu  are  sediile  de activitate  în  fiecare  sat  
din  raion, care deservesc  conform  unui program flexibil,  în  funcție  de  necesitățile  
beneficiarului  și  a planului  individualizat  de îngrijire  -  675  de beneficiari.  Serviciile  

oferite  de  către  lucrătorii  sociali  sunt sub  formă  de  consiliere și ajutor la activitățile de zi 
cu zi.   

-  Serviciul  de  Asistență  Personală  -  este  unul specializat  în  oferirea  asistenței  și  
îngrijirii  copiilor  și  adulților  cu  dizabilități severe  în  vederea  favorizării integrării  lor  în  
societate.  În  acest  serviciu  sînt  angajate  mame tinere   ale  căror  copii  sunt cu  
dizabilități  severe,  țintuiți  la  pat  care  nu  se pot   deservi  de  sinestătător  și  necesită  
supraveghere  permanentă. 

- Serviciul  protezare  și  ortopedie  - contribuie la comandarea și eliberarea articolelor 
protetico- ortopedice  și mijloace  de  locomoție, încălțăminte ortopedică, corsete, bandaje, 

centuri  ortopedice,  mijloace  de  locomoție  manual  pentru persoanele cu  dizabilități  
locomotorii. 



-AZILUL  pentru  persoane  vîrstnice și cu  dizabilități din or.Lipcani – care creează și oferă  
condiții optime de trai, reabilitare și asistență  medico–socială  pentru  persoanele  cu vîrstă  
înaintată și cu dizabilități.  În azil sînt  plasate 22 persoane, cazate  temporar  sau  permanent. 

 

- Serviciul  de  alimentare  în  cantina  socială - prestează  servicii  de  alimentare gratuită  
pentru  10  persoane  social – vulnerabile, fără  venituri  sau  cu venituri  mici. 

- Serviciul  Casa  de  tip  familial  din  com. Larga  care  are 1 părinte  educator și  6  copii  
la  educație  lăsați  fără ocrotirea  părintească. 

- Centru  de  plasament  temporar  al  copiilor  în  situația  de  risc  “AMIC” din com. 

Larga- are  menirea  de  a  implementapoliticile  cu  privire  la protecția  drepturilor  
copilului,  identificarea,  evidența  șimonitorizarea  copiilor  rămași  fără   supravegherea  
părintească. Centrul  educă  25 de  copii  lipsiți  de  supravegherea  părintească. 

 

 

 



Casa Teritorială de Asigurări Sociale Briceni este structura teritorială desconcentrată a 
Casei Naționale de Asigurări Sociale, căreia îi revin activitățile ce țin de deservirea 
nemijlocită a populației din raionul Briceni în domeniul asigurărilor sociale de stat. 

       Activitatea CTAS 

Briceni este divizită în două 
compartimente : 

• Unul - realizat de către 
Direcția venituri, ce ține de 
evidența persoanelor fizice și 
juridice în calitate de plătitori 
la Bugetul asigurărilor 
sociale de stat, precum și 
evidența contribuțiilor 
datorate de către aceștia; 
 

• Al doilea - realizat de 

către Direcția calcul drepturi 

sociale, ce ține de primirea 
de la cetățeni a cererilor și 

actelor necesare pentru stabilirea, prelungirea, modificarea, stoparea și reînnoirea 
prestațiilor sociale, precum și stabilirea corectă a acestor   
 

 

• prestații (pensii, 
indemnizații, alocații). 
 

 

CTAS Briceni 

deservește: 
• 20750 plătitori de 

contribuții de asigurări 
sociale de stat 

obligatorii; 

• 18300 beneficiari de 

pensii; 

• 1270 beneficiari de alocații sociale de stat; 
• 1200 beneficiari de indemnizații adresate familiilor cu copii. 

În cadrul CTAS Briceni activeză 23 persoane, dintre care 20 funcționari publici. 

 



Educație 

   Structura sistemului de învăţământ: 
Total instituţii de învăţământ – 67. Din ele: 

- grădiniţe de copii – 32; 

- şcoli primare-grădiniţe – 2; 

- gimnazii – 18; 

- licee – 11; 

- instituţii complementare – 4. 

Numărul total de copii, care frecventează 
grădiniţa/şcoala – 8661. Din ei: 

- în învăţământ preşcolar – 8266 copii; 

- în învăţământ primar – 2354 elevi; 

- în învăţământ gimnazial – 3012 elevi; 

- în învăţământ liceal – 340 elevi; 

- din nr total cu cerinţe educaţionale 
speciale – 200 elevi. 

În sistemul educaţional din raion activează un 
efectiv de 830 cadre didactice, din care: 

- în învăţământ preşcolar – 255; 

- în învăţământ general – 675; 

- manageri – 122(directori+dir.adj); 

- cu statut de „tânăr specialist” – 19; 

- cadre didactice de sprijin – 26; 

- psihologi şcolari – 13; 

- logopezi – 9. 

   Peste 2000 de elevi anual frecventează instituţiile extraşcolare: Centre de creaţie din 
Briceni şi Lipcani, Staţia Tinerilor Tehnicieni, Şcoala de Sport Briceni. 

  Școala de Arte Plastice pentru copii din or. Briceni – unde activează:  
- 9 grupe de copii la compartimentul ”Artă Plastică” 

- 4 grupe de copii – compartimentul ”Coregrafie” 

- 1 grupă de  copii  - compartimentul ”Artă decorativă” 

Colectivul pedagogic este compus din 6 profesori cu studii superioare şi medii de 
specialitate. Procesul de învăţământ se înfăptuieşte conform unor planuri şi programe 
speciale, repartizate pentru 4 ani de studii, în baza Regulamentului special al Şcolilor de Artă 
Plastică din republică. 
Școala de meserii Nr.10 or.Briceni, în prezent are posibilitatea să pregătească: zidari, 
tencuitori – plăcători cu plăți, tîmplari, sudori electrici, bucătari, croitori și frizeri. Corpul 
didactic este format din 14 persoane. Școala oferă posibilitatea de studii atât la buget, cât și la 
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. 

 

Şcoala 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 

alocat  finanțele necesare construcţiei unui centru de box. Acesta a fost dat în exploatare în a. 
2004. În prezent, este platforma principală de pregătire a selecţionatei republicii către 
competiţiile internaţionale. 
Centrul dispune de  săli specializate cu ring  performant, echipament de box, alte utilaje; 

pentru pregătirea fizică generală cu 12 aparate de antrenament; o sală de odihnă a sportivilor; 
cabine de duş, saună, bucătărie.  
În prezent, în Centru se antrenează circa 100 de tineri sportivi din satele republicii. 

Între anii 1997 – 2017 la Grimăncăuţi au fost 
pregătiţi 46 campioni ai republicii dintre maturi 
şi 58 – dintre juniori şi cadeţi. 
 Performanțe: 
Discipolii şcolii din Grimăncăuţi au obţinut:  
-o medalie de bronz a Jocurilor Olimpice din  

Sidney, a.2000 – Vitalie Gruşac; 
-o medalie de bronz a Jocurilor Olimpice din  

Beijing, a.2008 – Veaceslav Gojan; 

- o medalie de argint a Campionatului Europei în   
a.2002 – Veaceslav Gojan; 

- o medalie de argint a Campionatului Mondial al studenţilor în a. 2006 – Mihail Muntean; 

- două medalii de argint ale Cupei Europei în a. 1999 г. – Vitalie Gruşac şi Octavian Țîcu; 
- o medalie de bronz a Cupei Europei în a.1999 – Oleg Lesnic; 

- două medalii de bronz ale Campionatului Europei în a.1997 printre cadeţi – Vasile Bejenari 

şi Timur Lavric; 
- patru medalii de bronz ale Campionatului Europei printre elevi: a.2004 – Vasile Mateiciuc, 

Roman 



Todosciuc; a.2005 – Ion Procopişin; a. 2006 – Viorel Berzoi; 

- 95 medalii (31 de aur, 31 de argint şi 33 de bronz) – ale turneelor internaţionale, clasa А. 

Şcoala a mai pregătit: 1 maestru emerit în sport, 5 maeştri de clasă internaţională, 11 maeştri 
în sport, 2 antrenori emeriţi ai Republicii Moldova , 2 arbitri de categorie internaţională. 
Multipli campioni Republicani 

 

Cultură 

Aria culturală a raionului constituie: 

• 31 Case și Cămine de Cultură 

• 32 Biblioteci 

• 5 Școli ale Învățămîntului ArtisticDin 
ele:  

2 Școli de Arte (com. Colicăuți și 
or. Lipcani) 

2  Școli de Muzică (com. Larga și 
or. Briceni) 

 

 

1  Școală de Artă Plastică 
Briceni 

În raion activează 33 
formații artistice cu titluol 
onorific ,,Model” 

Din ele: 

• 6 formații folclorice 

               Formația folclorică 
”Cununița” (Colicăuți) 

 

• 6 formații și ansambluri vocale 

• 12 formații de dans popular 



                                                                

                                                                      Formația ”Mărunțica” (Larga) 

 

• 1 formație vocal-instrumentală 

• 4 orchestre de Muzică Populară 

• 1 formație de teatru 

• 4 fanfare 

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 
servicii moderne noi de bibliotecă în nr. de37. 

 

 

 Turism 

Raionul Briceni dispune de un potențial  bogat pentru dezvoltarea durabilă a turismului. 

Premise pentru dezvoltarea turismului  sunt 

prezența: 

• Conacului Rosetii  Roznovan  din or. 

Lipcani 

 

 

 



• Mănăstirea de maici ,,Învierea Domnului”  în apropierea or. Briceni 
 

 

 

 

 

 

 

      De asemenea, biserici ce datează din 1771-    

      1902 din or. Lipcani, s.Șireuți, s. Trebisăuți, s.Corjeuți, com. Larga, s.Hlina. 
- Biserica de lemn „SfântaTreime” din Larga. Primele menţiuni despre existenţa unei 

biserici în localitate se referă la sfârşitul sec. XVIII - începutul sec. XIX, prin prezenţa în listele 

recensământului din acea perioadă a feţelor bisericeşti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Biserica "Sf. IoanGură de Aur"  S. Pererita. 

 

https://www.facebook.com/SatulPererita/photos/a.560191084025122/560191474025083/?type=3&eid=ARCR7nDX93Oze12DtkJ0FRG64tvGwd9iMYDLP6Lmo8Mayyjap1GRAdLHUKWyCzZjX_572ihjGYrn-QrE&__xts__%5B0%5D=68.ARAaRd77K9rSvuIb-kuCEhWTNi2CAAf9XiEVtnov54spUEL8VyIe2ELEYp33L1rWLRBM1-4XkcjBBc4XOKkYuH82ydKWTRwktzIGobc35t3ipJphoYmC7VX5DL_NQrBVXiZIk1x9jbT2dxt3tzZdwWVPw7Xc5atllwCc-YuvQJ6U-LkCvIOpHkj27dE7b-1PBI4yf0Z6HlnCLE33mQstyI8QawZP8AsamHh8z2__sIBkiysjxiSixrBbUkYm3oKhqi6WQ1_ou9VjmcaJqj5Twi16Ueoje3Bda1HhMz9jfh0g-v6TGY6_-OBLTu1NkgzHja-rxU1L7CfumLK9zcvGvh_iEfOYc3M7LuPOjx5F0AW55H74kp5uqZLtgPiXOG01Rd5O2zzlEaZ1VJltQnvu0GPm&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/SatulPererita/photos/a.560191084025122/560191474025083/?type=3&eid=ARCR7nDX93Oze12DtkJ0FRG64tvGwd9iMYDLP6Lmo8Mayyjap1GRAdLHUKWyCzZjX_572ihjGYrn-QrE&__xts__%5B0%5D=68.ARAaRd77K9rSvuIb-kuCEhWTNi2CAAf9XiEVtnov54spUEL8VyIe2ELEYp33L1rWLRBM1-4XkcjBBc4XOKkYuH82ydKWTRwktzIGobc35t3ipJphoYmC7VX5DL_NQrBVXiZIk1x9jbT2dxt3tzZdwWVPw7Xc5atllwCc-YuvQJ6U-LkCvIOpHkj27dE7b-1PBI4yf0Z6HlnCLE33mQstyI8QawZP8AsamHh8z2__sIBkiysjxiSixrBbUkYm3oKhqi6WQ1_ou9VjmcaJqj5Twi16Ueoje3Bda1HhMz9jfh0g-v6TGY6_-OBLTu1NkgzHja-rxU1L7CfumLK9zcvGvh_iEfOYc3M7LuPOjx5F0AW55H74kp5uqZLtgPiXOG01Rd5O2zzlEaZ1VJltQnvu0GPm&__tn__=EHH-R


- Simbolul industrializării agriculturii anii 30-40 al sec. XX. Or. Briceni.  

 

- Monumentul «Mamei Îndurerate». Or. Briceni. 

  



Dar și alte atracții turistice, precum: 
• Casa Muzeu ,,Grigore Vieru,, s. Pererita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Peștera ,,Emil Racoviță,, s. Criva 

• Peştera a fostdescoperită în 1959. În timpul lucrărilor cu 
explozibil pentru lărgirea carierei de gips din zonă, a 
fost descoperită o gură a peşterii din care s-a scurs o 

cantitate enormă de apă. Ca rezultat a fost inundată 
cariera, respectiv au fost stopate lucrările de extragere, 
în schimb s-au deschis cavităţile peşterii, în care, după 
uscarea parţială, au pornit ulterior lucrările de cercetare. 
Astfel a fost descoperită una dintre cele mai mari peşteri 
din lume formată din roci de ghips. Băştinaşii au numit-
o Cenuşăreasa. 

• Îngolurilecarstice se află peste 20 de lacuri, dintre care 
cele mai mari sunt: Lacul Dacilor, Lacul Verde, O gură 
de apă, Lacul Albastru, Lacul Dinozaurilor, Lacul 
Nautilus, denumite după cultura, imaginaţia şi pasiunile 
speologilor. Apa lacurilor, după cum au arătat analizele 

hidro-chimice, are un conţinut bogat de săruri minerale, 
care au un efect curativ asupra organismului uman. O 



curiozitate încă incomplet explicată a peşterii este şi faptul că fiecare sală şi galerie 
subterană este căptuşită cu argile fine de diverse nuanţe de culori, datorate mineralizării 
aleatorii : verde, albastru, roşu, negru, alb… Speologii amatori au plămădit pe anumite 
trasee subterane, stranii figurine din argilă, care folosesc drept indicatoare ingenioase 
spre diferite săli şi labirinturi interesante pentru vizite. Peştera, numită în cinstea 
cunoscutului savant, explorator şi speolog român moldovean Emil Racoviţă, este 
cercetată şi cartografiată pe o lungime de cca. 91 km de galerii şi labirinturi, care sunt 
etajate în 3-4 nivele, ce se lărgesc pe alocuri, formând săli mari. Remarcabile sunt Sala 
celor o sută de metri, Sala aşteptării şi Soborul, care ating lungimi de cca. 60 m, lăţimi de 
cca. 30 m şi înălţimi de până la 11 m. Plafoanele se sprijină pe coloane impresionante. 

• Majoritateasălilor au plafonul boltit în stil gotic, cu înălţimea de circa 11 metri. Lăţimea 
tunelurilor este de 30-40m, iar lungimea variază între 60 până la 100m. În Sala aşteptării 
sunt 11 coloane pe care se sprijină plafonul, dintre care una este spălată la bază şi nu 
ajunge până la pământ aproape cu un metru. În galerii există câteva fântâni cu apă. 
Majoritatea plafoanelor şi pereţilor seamănă cu mozaicul, datorită formaţiunilor care 
rezultă din procesul de cristalizare a ghipsului. 

• Dacă sunt iluminaţi pereţii şi plafoanele din peşteră, care s-au format în decursul a câteva 
milioane de ani, veţi rămâne uimiţi de sclipirea spectrului de cristale. Unele steluţe 
continuă să strălucească chiar şi după stingerea luminii. 

• Peştera Cenuşăreasa de la Criva poate fi utilizată pentru turism, căci ea ocupă locul trei în 
Europa după lungime şi grandiozitate şi locul şapte în lume printre peşterile din ghips. 

 

 

- Rezervația,,Zamca,, s. Pererita (o rezervație naturală întinsă pe  cîțiva km, 
înconjurată de r. Prut) 
 



 

• Parcul ,,Pavlovca,, com. Larga(înfiinţat în 1899) ocrotit de stat, cu o suprafaţă de 
18,3 ha şi cu o colecţie de peste 60 de specii de arbori şi arbuşti dintre care 
majoritatea sunt exotici asa ca molidul din Arizona, teiul caucazian, plopul balzamifer, 

frasinul american s.a.. Pe teritoriul parcului se află un izvor cu praguri din roci de 
diferite culori ce se revarsa in Prut. 

• Aleea de teidintre satele Pavlovca și Larga

 

• ”BortaCiuntului” peșteră la hotarele satelor Corjeuți  

 

 

 



❖ Pictura. Exemplu: lucrările pictorului Teodor Mitrofan (s.Tabani) 

 



❖ Lucrul cu tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Confecționarea măturilor – 

legatul măturior este considerat o 

îndeletnicire casnică, dar în așa localități ca 
Tabani, Cotiujeni, Caracușenii Vechi, această 
a devenit o sursă de venit pentru multiple 
familii care practică creșterea sorgului 
(mălai) și apoi prelucrarea acestuia întru 
confecționarea măturilor cap-coadă.  


