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CAPITOLUL I
Auditul situaţiei existente a zonei transfrontaliere
Dorohoi – Edineţ – Briceni
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I.1. Cadru general

Municipiul Dorohoi
Repere istorice
Prima menţiune documentară datează din 6 oct. 1407, când
domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, încheie la Liov un
tratat cu Vladislav Iagello, regale Poloniei, tratat care este
semnat şi de boierul Mihail Dorohoianul. La 8 octombrie
1408, Dorohoiul este menţionat ca punct vamal pentru
negustorii care exportau cai la Cameniţa.

În conformitate cu Legea nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a
IV-a – Reţeaua de localităţi, publicată în M.O. nr.
408/24.07.2001, municipiul Dorohoi se încadrează în
categoria localităţilor de rang II. Potrivit legii, localităţile de
rang II sunt considerate municipii de importanţă
interjudeteană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua
de localităţi.
Aşezare geografică

În secolul al XV-lea oraşul devine centrul administrativ al
Moldovei de nord. În 1509 este prădat de poloni iar în 1510
şi 1513 de tătari. Refăcut în 1568, Dorohoi devine reşedinţa
vornicului ţării de sus până în 1778 timp de peste 200 de ani
sub numele de ţinut iar în urma reformei administrative
moderne din timpul lui Cuza, Dorohoiul a fost transformat
în judeţ cuprinzând la acea vreme 6 plăşi, trei comune
urbane şi 64 comune rurale.
După reorganizarea administrativă din anul 1950, Dorohoiul
a devenit reşedinţă a raionului cu acelaşi nume din cadrul
regiunii Botoşani, iar din anul 1952, tot reşedinţă de raion,
dar în cadrul regiunii Suceava. După Legea nr. 2/1968, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
privind
reorganizarea
administrativ-teritorială
a
României,
Dorohoiul a rămas oraş în cadrul judeţului Botoşani, iar în
data de 24 noiembrie 1994, în baza Legii nr.104/1994, a fost
ridicat la rangul de municipiu.

Pe glob, pozitia municipiului Dorohoi este marcată de
intersecţia paralelei de 47˚58’ latitudine nordică şi a
meridianului de 26˚ 24’ longitudine estică.
Situat în nordul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, în
extremitatea de nord - est a ţării, la graniţa cu Ucraina (la
nord) şi Republica Moldova (la est), pe cursul râului Jijia,
municipiul Dorohoi este al doilea municipiu ca mărime din
judeţul Botoşani şi are trei localităţi în subordine
administrativă (Dealu Mare, Loturi Enescu, Progresul).
Distanţa faţă de reşedinţa judeţului este de 36 km iar faţă
de capitala României, Bucureşti este de 493 km.
Suprafaţă
Spaţial, zona administrativă a municipiului Dorohoi
cuprinde arealul municipiului Dorohoi şi trei arii distincte
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situate astfel: la nord – Loturi Enescu, la est - Localitatea
Progresul şi la sud - Localitatea Dealu Mare.
Fiind al doilea municipiu ca mărime din judeţul Botoşani,
municipiul Dorohoi ocupă un rol important în zonă,
constituindu-se într-un element polarizator atât pentru
localităţile învecinate cât şi pentru zona de nord – vest a
judeţului, aceasta manifestându-se atât la nivel socioeconomic cât şi în ceea ce priveşte schimbul de forţă de
muncă şi populaţia.
Suprafaţa de teren situată pe raza municipiului Dorohoi este
de 6.039,0 ha, din care 1.208 ha teren intravilan şi 4.831 ha
teren extravilan.
Distribuţia fondului funciar în Municipiul Dorohoi
intravilan:
20,0%

extravilan:
80,0%

Pe cuprinsul oraşului se întâlnesc 4 coline, despărţite de
văile largi ale unor cursuri de apă permanente sau cu debit
intermitent:
- colina de V delimitată de pârâul Buhai, acumularea
Iezer;
- colina de SV (ans. zona centrală, ans. Spiru Haret);
- colina de S (ans. Victoria);
- colina de E (cartier Trestiana).
Vesanţii acestor coline sunt afectaţi de alunecări active sau
potenţiale. Între coline se găsesc platouri largi, formate ca
stratificaţie din depuneri cuaternare insuficient consolidate
şi nivel hidrostatic ridicat.
Colinele care se întâlnesc în intravilanul localităţii sunt:
- colina de V delimitată de pârâul Buhai şi acumularea
Iezer-ieşirea spre Şendriceni-prezintă cota maximă de
181,3 m. Această colină prezintă la racordul cu valea
Jijiei o zonă îngustă cu alunecări potenţiale şi uneori
active de mică anvergură;
- colina de SV (zona centrală, Spiru Haret) -este
delimitată de pârâul Buhai la NE şi valea pârâului
Dorohoi. La SV colina prezintă un platou înclinat
delimitat jur împrejur de versanţi afectaţi de alunecări
active (în partea de N şi NE, o mică zonă în partea de
E partea de V la ieşirea spre Suceava), versanţi
potenţiali activi (în partea de E, şi versantul de SV).
Cotele întâlnite în zonă sunt sub 191 m.

Sursa: INS
Climă
Relief
Municipiul Dorohoi se situează în vecinătatea zonei de
contact dintre Podişul Sucevei (regiunea de dealuri înalte
Bour-Ibănesti de pe stanga Siretului) şi Câmpia Moldovei, în
depresiunea Dorohoi, pe cursul superior al râului Jijia, în
aval de confluenţa acestuia cu pârâul Buhai.
Zona se caracterizează printr-un relief colinar, deluros,
brăzdat de o reţea de văi înguste cu profil în formă de V cu
pante domoale, văi largi cu aspect de platou (zona
industrială). Dealurile cu înălţimi mijlocii au spinările mult
aplatizate, cu versanţi limitrofi, cu pante neuniforme şi
frecvente fenomene de alunecări de teren de forme şi
dimensiuni diferite, fenomene ce conferă acestora din
urmă aspectul de microrelief accidental.
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Aşezarea în latitudine la nord de mijlocul distanţei dintre
Ecuator şi Polul Nord precum şi conformaţia geografică a
zonei fac ca municipiul Dorohoi să beneficieze de un climat
temperat - continental cu nuanţe excesive caracterizat de
frecvenţa viscolelor iarna şi secete îndelungi vara.
Caracteristici climaterice:
Numărul zilelor cu soare este de 288,7.
Temperatura medie anuală este de 8,3°C, cu maxima în luna
iulie (19,7°C) şi minima în luna ianuarie (- 4,8°C).
Temperatura maximă lunară de 38,0 °C a fost înregistrată în
luna august 1905, iar cea minimă lunară de -32,5 °C în lunile
februarie 1911, ianuarie 1940 şi februarie 1977.
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Vânturile mai frecvente sunt cele de nord-vest şi sud-est, cu
un calm atmosferic medie multianuală de 28,2% şi cu o
viteză maximă mai mare de 40m/s.

lungimea de 3 km şi lăţimea de 7 m, care face legatura prin
D.N. 29 şi D.N. 29 A prin Suceava, respectiv D.N. 29 B prin
Botoşani cu municipiul Dorohoi.

Precipitaţiile moderate (548,5l/mp media anuală, maxima în
luna iunie 88,7 l/mp şi minima în luna februarie, cu 22,6
l/mp), ceva mai abundente în zona pădurilor şi apelor.

Infrastructura de graniţă: punctul de treceri simplificate
Racovăţ funcţionează în cadrul S.P.F. Dorohoi (Sectorul
Poliţiei de Frontieră) şi este deschis traficului internaţional
din anul 1989. Are sediul la aprox. 570 m de localitatea
Racovăţ. Funcţionează în baza convenţiei semnată de
Guvernul României şi Republica Ucraina privind trecerile
simplificate. Conform raportului INS privind călătoriile
internaţionale înregistrate la frontierele României, în anul
2009 s-au înregistrat 18.272 sosiri ale vizitatorilor străini şi
75.747 plecări ale vizitatorilor români prin punctul de
frontieră Racovăţ. Începând din anul 2007, se remarcă un
trafic mai mare de maşini şi turişti dinspre Botoşani spre
Ucraina, fapt care impune necesitatea reabilitării
infrastructurii de frontieră. Având în vedere faptul că
judeţul Botoşani se constituie pe mai mult de 248,54 km ca
fiind suprafaţă de graniţă a Uniunii Europene, în acest
punct vamal se impun investiţii majore de modernizare şi
echipare la nivel european, ca şi o condiţie esenţială de
securitate a traficului la frontiera Uniunii.

Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore de
148,4 l/mp a fost înregistrată în luna august 1983. Numărul
anual de zile cu precipitaţii lichide este de 110,9 iar numărul
anual de zile cu precipitaţii solide a fost de 27,5.
Numărul de zile de îngheţ calculat pentru o perioada de 41
de ani este în medie de 127,9.
Grosimea medie decadică a stratului de zăpadă are un
maxim de 14,6 în luna februarie, decada a II-a.
Accesibilitate
Căile de acces rutier: către municipiul Dorohoi sunt DN 29B
dinspre Botoşani şi Darabani, DN 29A dinspre Suceava, DJ
292 dinspre Broscauti, DJ 291 C dinspre Pomârla şi punctul
de trecere frontieră Racovăţ, DJ 291 D dinspre Ibăneşti. Prin
acestea se realizează legătura cu principalele localităţi din
regiune: Botoşani 36 km, Suceava 46 km şi Iaşi 159 km, iar
prin interconexiunile acestora cu magistralele rutiere de
transport E85 Siret-Suceava-Bucureşti, E576 Suceava –
Vatra Dornei - asigură legătura cu vestul României.
Infrastructura de acces feroviară: căile de comunicaţie
feroviară sunt reprezentate prin legăturile feroviare
Dorohoi-Iaşi şi Dorohoi-Leorda, staţia Dorohoi fiind punct
terminus. Traseul actual a fost dictat de formele de relief,
această situaţie generând dificultăţi în ceea ce priveşte
dezvoltarea circulaţiei feroviare către nord. Municipiul
Dorohoi este deservit de o staţie de cale ferată şi este
conectat feroviar cu Suceava, Botoşani şi Iaşi pentru
transportul de călători şi marfă.
Legături aeriene: Municipiul Dorohoi este deservit de
Aeroportul "Ștefan cel Mare" - Suceava amplasat în oraşul
Salcea, la aprox. 40 km de oraşul Dorohoi, la 12 km est faţă
de oraşul Suceava şi la 30.5 km vest de oraşul Botoşani,
accesul fiind posibil prinntr-un drum de acces betonat cu

De remarcat este faptul ca municipiul Dorohoi se află la
intersecţia drumurilor care asigură accesul către Ucraina
(Vama Siret) şi Republica Moldova (vama Rădăuţi-Prut).
Resurse antropice
Moştenirea istorică şi obiective turistice:
- Înfiinţarea în 1860 a „Societăţii artistice-culturale
George Enescu” din Dorohoi;
- Presa are un trecut bogat în evenimente. Primele
ziare şi reviste apar tot după 1860: „Foişorul de
Dorohoi";
- În Dorohoi s-au născut, au trăit sau au activat
personalităţi de seamă ale ştiinţei, culturii şi artei
româneşti: Nicu Gane, Spiru Haret, Păstorel
Teodoreanu, Ion Pillat şi nu în ultimul rând, marele
nostru muzician George Enescu ale carui opere pot fi
vizitate la Muzeul memorial „George Enescu”;
- Muzeul de ştiinţe ale naturii (pe lângă o sumedenie de
exponate, are şi o interesantă colecţie de fluturi);
- Biserica „Sf. Nicolae” Domnească – Dorohoi, ctitorie a
lui Ştefan cel Mare din anul 1495, construită în stil
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moldovenesc şi având o decoraţie exterioară bogată,
presărată cu elemente bizantine.

cu data de 18 august 1690, prin gramota dată de Constantin
Movilă lui Cozma Plop, în consecinţa căruia are loc
transformarea toponimicului Viadineţi în Iadineţi.

Municipiul Dorohoi dispune de reţea de alimentare cu apă
potabilă, reţea de canalizare, reţea gaze naturale şi sistem
centralizat de termoficare.

Denumirea de Edineţ este atestată documentar în anul
1663, rămânând stabilă până în prezent.

Alimentarea cu apă a municipiului Dorohoi este asigurată
de Lacul Bucecea, care are un volum util de 8,73 mil. mc, şi
se realizează prin sistemul centralizat de alimentare cu apă
potabilă Bucecea – Botoşani - Dorohoi – Flămânzi.
Există o reţea de drumuri publice de 111 km, o staţie CFR
care functionează din 1888, cu o lungime de exploatare de
4,1 km. Transportul se asigură cu autobuze, a căror trasee
însumează cca 10 km, revenind 74 locuri în mijloacele de
transport în comun, la 1.000 de locuitori.
În municipiul Dorohoi se află una din cele 5 substaţii ale
Serviciului Judeţean de Ambulanţă (Dorohoi, Darabani,
Săveni, Truşeşti, Nicolae Bălcescu) care acoperă toată raza
judeţului Botoşani. Unitatea are sediul central în municipiul
Botoşani, are personalitate juridică şi a fost înfiinţată la
data de 01.06.1995 conform H.G. nr.174/1995.
Infrastructura sanitară a municipiului este formată din 22
unităţi sanitare cu proprietate privată şi 43 unităţi sanitare
cu proprietate publică.
În municipiul Dorohoi numărul total al unităţilor de
învăţământ este de 18 unităţi de învăţământ, din care 6
grădiniţe, 7 şcoli primare şi gimnaziale, 3 licee, 1 seminar
teologic şi 1 şcoală postliceală.

Dezvoltarea intensă a economiei a contribuit la creșterea
numărului populaţiei. Dacă la începutul sec. XIX numărul
gospodăriilor era de 87, apoi la începutul sec. XX – 670 și
3.450 de locuitori. Majoritatea populaţiei era de origine
română iar mai târziu se mută în oraș și lipoveni. Crește
numărul evreilor și al rușilor. În afară de aceste naţionalităţi
pe teritoriul orașului mai locuiau și ucraineni, polonezi și
nemţi.
Repere istorice enumerate cronologic: 1431, 15 iunie - prima
atestare istorică despre Edineţ; 1436 – stăpân este Luca de
la Sicle; 1591 - proprietar Cozma Plop; 1647 - stăpâni –
Gheorghe şi Vasile Moţa; 1663 - stăpâni – Gafiţa Hîşdeu şi
Savin (starostele de la Cernăuţi); 1667 - stăpân – Prodan
Drăguşescu; 1697 - stăpân - Iordache Russet; 1793 - este
prezentă Biserica de lemn;
1812 - familia boierului Mavrocordat cu 750 fălci de pământ
arabil, 900 fălci de fâneaţă, 800 fălci de păşune, 400 fălci–
pământ îngrădit; 1837 - stăpân - moşierul Hlebnicov; 1852
Edineţul este pomenit drept târgușor; 1859 - se deschide
şcoala profesională evreiască. Satul are 324 case, 1.221
bărbaţi, 1.081 femei, o biserică, o casă evreiască de
rugăciuni; 1861 - se deschide o şcoală parohială
bisericească; 1862 – un punct de găzduire peste noapte;
1866 - mare epidemie de ciumă; 1867 - deschiderea şcolii
populare, cu o secţie pentru fete; 1870 – prima şcoală
primară particulară, s-a construit biserica Sf. Vasile;

Oraşul Edineţ
Repere istorice
Primul document în care apare şi Edineţul este gramota de
la 15 iulie 1431 prin care domnul Moldovei Alexandru cel Bun
dăruieşte lui Ivan Cupcici 14 sate cu hotarele lor vechi şi
locuri pusteite pentru a-şi înfiinţa sate noi şi o prisacă.
Conform acestui document vechea denumire a Edineţului
este Viadineţi. Însă un document, mai convingător, datează
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1871- erau 9 mori de vânt. Stăpâna Edineţului Sofia Cazifin
avea: 2779 desetine de pământ, 625 desetine de pădure,
sătenii aveau 1.152 desetine de pământ arabil; 1873 trecerea la Edineţ a Seminarului Teologic din Bălţi; 1875 erau 2 şcoli, Seminarul Teologic, fabrica de lumânări, 604
case, 1.288 bărbaţi, 1.206 femei, 180 cai, 550 vaci, 710 oi, 2
oloiniţe; din 1885 târgușorul Edineţ se dezvoltă destul de
furtunos pentru acele timpuri. Un rol important în
dezvoltarea orașului o are și așezarea geografică a

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

Edineţului. Prin Edineţ treceau două magistrale centrale –
spre Lipcani și Bălţi; 1890 – spital local cu 18 paturi; 1897 – în
Edineţ locuiau 4.230 evrei, 379 lipoveni; 1911 - în Edineţ este
deschisă o fabrică de săpun. Edineţul avea 14.561 locuitori;
1913– construcţia iluzionului lui Davîdov;
1928–deschiderea muzeului eparhial Hotin; 1940- Edineţul
devine centru raional; 1922 - Loibman Șmil a construit
clădirea muzeului și a filialei Muzeului de Artă Populară;
1924, clădirea muzeului a fost dăruită societăţii evreiești
pentru spital. În clădirea muzeului de artă a activat și o
sinagogă; 1944, 24 martie - a fost eliberat Edineţul.

Longitudinea: 27.3050003051757812
Altitudinea: 208 m

La începutul sec. XX, Edineţ devine un important centru
comercial din nordul Moldovei. După cel de al doilea război
mondial, economia orașului Edineţ a cunoscut o dezvoltare
rapidă. Astfel au fost construite și date în exploatare mai
multe întreprinderi dintre care uzina constructoare de
mașini pentru prelucrarea lemnului, fabrici de vinuri,
conserve, unt, etc.

Infrastructura de acces feroviară: În oraşul Edineţ nu se
poate realiza accesul prin intermediul căilor ferate, una
dintre cele mai apropiate staţii CFM fiind staţia din Corbu
(circa 27 km).

În prezent Edineţ este unul dintre cele mai importante
orașe din nordul republicii, având un impact major în
dezvoltarea economiei ţării.
Aşezare geografică şi relief
Orașul Edineţ este centrul administrativ al raionului Edineţ,
unul din cele 32 raioane administrative ale Republicii
Moldova.
Este așezat în partea de nord a ţării. La nord se învecinează
cu satul Hlinaia, la sud cu orașul Cupcini, la est cu satul
Ruseni, la vest cu satul Alexăndreni.
Orașul Edineţ se află situat pe automagistrala ChișinăuCernăuţi, la intersecţia traseelor internaţionale importante
Lvov – Cernăuţi – Edineţ – Bălţi – Chişinău - Odessa cu o
lungime de peste 1000 km, la o distanţă de 201 km de
capitala Republicii Moldova Chișinău, la 8 km de staţia de
cale ferată Brătușeni şi la 31 km de staţia de cale ferată
Ocniţa.
Conform reliefului se poate clasifica ca zonă de silvostepă.
Date geografice – Oraşul Edineţ:
Latitudinea: 48.1680564880371094

Accesibilitate
Căile de acces rutier: Oraşul Edineţ dispune de acces prin
mai multe drumuri publice, cel mai important fiind M14
Brest – Briceni – Chişinău – Tiraspol – Odessa. Pe lângă
acesta, alte căi rutiere secundare sunt: R8 Otaci – Edineţ,
L51 Edineţ – Lopatnic, L53 Edineţ – Brînzeni, L53.1 Edineţ
– Alexăndreni.

Legături aeriene: La nivelul oraşului Edineţ nu există niciun
aeroport. Cu toate acestea, oraşul se află la o distanţă de
doar 70 km de Aeroportul Internaţional Bălţi şi Aeroportul
Bălţi Oraş, şi la aproximativ 200 km de Aeroportul
Internaţional Chişinău.
Climă
Clima din oraşul Edineţ este specifică celei de la nivel
raional. Astfel, localităţile raionului sunt supuse unei clime
temperat – continentale, cu ierni rece şi scurte şi veri
călduroase şi secetoase. Schimbările bruşte ale climei
produc fenomene nedorite, precum: secete, ploi torenţiale,
vijelii, furtuni, ploi cu grindină şi inundaţii.
Temperatura medie în luna ianuarie e de minus 8-10ºC în
luna iulie plus 20-25°C. Cantitatea anuală de precipitaţii este
de aproximativ 600 mm/m2.
Suprafaţă
Orașul Edineţ este întins pe o suprafaţă de 870 ha. În orașul
Edineţ este grădina publică “V. Alecsandri” cu o suprafaţă
totală de 34,2 ha.
Suprafaţa actuală a Edineţului – intravilan și extravilan
constituie 6365,9 ha, din care: teren arabil – 3604,3 ha;
livezi și vii – 181,6 ha; teren aferent construcţiilor – 597,3 ha;
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suprafaţa ocupată de drumuri – 130 ha; terenurile fondului
silvic – 922,5 ha; pășuni – 527 ha; bazine acvatice – 306,3 ha.
Zona administrativă a oraşului Edineţ cuprinde arealul
oraşului Edineţ, satul Alexăndreni şi satul Gordineştii Noi.
Resurse naturale
În ceea ce privește bogăţiile naturale ale orașului în direcţia
nord-vestică iese la suprafaţă complexul de șisturi silurene
și gresii dezagregate. Tot aici se găsește un sector compact
de șisturi argiloase de culoare brună. De asemenea în
apropierea orașului se întâlnesc calcare silicoase.

există strada Holocaustului, iar pe fosta sinagogă este
afişată o placă comemorativă ce ne comunică despre
moartea tragică a sutelor de edineţeni din timpul
războiului.
Grădină Publică din oraşul Edineţ a fost reamenajată în anul
2010, poartă numele marelui poet Vasile Alecsandri şi are o
suprafaţă totală de 34,2 ha.
În centrul Edineţului se află două clădiri mai vechi, ce-şi au
rădăcinile implantate în adâncul istoric al acestui pământ. În
aceste clădiri vechi se află expoziţiile permanente ale
Muzeului de Studiere a Ţinutului Natal şi a Muzeului de Artă
Populară Autohtonă.

Resurse antropice

Oraşul Briceni
Orașul Edineţ are un grad de gazificare înalt. Au fost
construite circa 46 km de gazoduct, toate instituţiile socioculturale, întreprinderile și în jur de 3.000 case și
apartamente fiind conectate la conducta de gaze.
Sistemul de aprovizionare centralizată cu apă acoperă tot
orașul. Lungimea totală a conductelor este de 118,2 km.
Reţeaua de canalizare are o lungime de 52,7 km. Alte surse
de alimentare cu apă sunt 28 fântâni arteziene și 589
fântâni publice. Din 7.040 apartamente și case din oraș
4.070 sunt conectate la sursa centralizată de alimentare cu
apă.
Pe teritoriul orașului sunt 14 instituţii preșcolare şi
preuniversitară (din care 4 licee) în care învaţă 2.689 copii şi
elevi.
Sistemul de ocrotire a sănătăţii este format dintr-un spital,
un centru al medicilor de familie, o staţie de salvare și 3
farmacii. În sistemul de ocrotire a sănătăţii activează 137
medici și 309 personal medical mediu.
Pe teritoriul orașului funcţionează 2 biblioteci publice, o
casă de cultură și Muzeul ţinutului Edineţ. Dintre colectivele
artistice trebuie menţionat ansamblul „Ciocârlia”.
Un loc aparte în istoria Edineţului îl are Cimitirul Evreiesc,
aici fiind reamenajate mormintele frăţeşti, unde au fost
îngropate jertfele holocaustului din 1941-1944. În oraş
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Repere istorice
Denumirea arhaică a orașului Briceni, când localitatea era
doar un mic sătuc este Adicăuţi, anume sub acest nume a
fost atestată prima dată localitatea Briceni. Cea mai veche
atestare documentară, descoperită până acum, este din
1562. Dar cu denumirea de Briceni prima dată apare într-un
uric semnat de Gașpar Voievod în 1616. În 1774
administraţia militară rusă găsește aici 26 de gospodării
ţărănești, care au fost supuse birului în folosul armatei. În
lista birnicilor nu figurează nume de evrei, ruși sau
ucraineni.
În 1788 ocupaţia austriacă găsește târgul Briceni cu 55 de
familii, dar în noiembrie al aceluiași an vin rușii. Conform
recensământului general al populaţiei din 1897 efectuat de
Imperiul Rus numai pentru așezările cu 500 locuitori și mai
mult, orășelul număra 7446 de locuitori, dintre care 7184
erau de credinţă iudaică. În același an în școala de două
clase pentru băieţi învăţau 104 elevi, iar în cea de o clasă
pentru fete – 66 de eleve.
Un alt document privind numărul populaţiei este
Dicţionarul statistic al Basarabiei conform căruia în 1923 în
Briceni locuiau 7.496 de suflete în 1610 case. Orășelul avea
o fabrică de ulei, două de săpun, 2 școli primare, un medic
de plasă, o moașă, 6 dentiști, un agent veterinar, 46 de
cârciumi, un spital, 2 incubatoare, o sinagogă, un post de
jandarmi.
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La 1 august 1949 în Briceni rămăseseră doar 4.949 de
locuitori, inclusiv 186 moldoveni, 568 ruși, 3205 ucraineni și
913 reprezentanţi ai altor naţionalităţi. Bricenii mult timp au
continuat să rămână un târguleţ prăfuit și murdar, cu
căsuţe mici, deși de tip orășenesc în centru și cu multe case
ţărănești la periferie, din care cauză mult timp a fost
separat în Bricenii-târg și Bricenii-sat. În prezent populaţia
majoritară a orașului Briceni o constituie ucrainenii și
moldovenii iar limbile vorbite de aceștia sunt rusa, româna
și ucraineana.
Adevăratele transformări sociale încep aici odată cu
atribuirea orășelului, în decembrie 1964, a statutului de
centru raional. În a doua jumătate a secolului al XX-lea,
aflându-se în componenţa Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste, începe construcţia masivă de locuinţe,
întreprinderi industriale, instituţii de învăţământ, de
cultură, de sănătate, grădiniţe de copii şi şcoli.
Aşezare geografică şi relief
Oraşul Briceni, reședinţă a raionului Briceni este cea mai
nordică localitate a Republicii Moldova. Orașul Briceni este
situat pe drumul internaţional M14 Odesa - Brest, în nordvestul Moldovei, într-o depresiune adâncă formată de
râuleţele Lopatnic și Vilia. Orașul se află la o distanţă de 230
km nord de Chișinău şi 28 km de orașul Edineţ. Odată cu
darea în folosinţă a fabricii de zahăr, aici s-a tras o ramură
de cale ferată de la Vășcăuţi (Ucraina).
Date geografice - Oraşul Briceni:
Latitudinea: 48.3627777099609375
Longitudinea: 27.0849990844726562
Altitudinea: 234 m
Relieful din această zonă este un relief de coline, dar valea
râului Lopatnic, în apropierea nemijlocită a căruia se află
oraşul Briceni, se întinde pe un teren lung de la nord-est
spre sud-vest până la râurile Racovăţ şi Prut, străbătând
mai multe defileuri şi locuri joase.
Pădurea are un relief liniştit cu domoale cumpene de ape şi
povârnişuri line. Se întâlnesc râpi mici cu apă puţină şi
izvoare. De remarcat este pitorescul iazului de la canton. În
apropierea şoselei Briceni- Cotiujeni creşte stejarul peţiolat
de peste 230 de ani, diametrul tulpinii – 115 cm, înălţimea –
18 m. Copacul are o coroană largă înfoiată.

Pe şoseaua Briceni-Tabani, pe malul sting al râului Lopatnic
se află un recif stâncos, care ocupă o suprafaţă de 24 ha.
Mai amănunţit reciful a fost studiat şi caracterizat de
specialişti în timpul expediţiilor din 1883 şi 1925. Au fost
descoperite urme de faună tortonică.
Accesibilitate
Căile de acces rutier: În oraşul Briceni principala cale de
acces este reprezentată de infrastructura rutieră: M14
Brest – Briceni – Chişinău – Tiraspol – Odessa, R11 Ocniţa –
Briceni şi R55 Briceni - Rosoşanî (Ucraina).
Infrastructura de acces feroviară: În oraşul Briceni nu se
poate realiza accesul prin intermediul căilor ferate, una
dintre cele mai apropiate staţii CFM fiind staţia din Corbu
(circa 60 km).
Legături aeriene: La nivelul oraşului Briceni nu există niciun
aeroport. Cu toate acestea, oraşul se află la o distanţă de
doar 100 km de Aeroportul Internaţional Bălţi şi Aeroportul
Bălţi Oraş, şi la aproximativ 240 km de Aeroportul
Internaţional Chişinău.
Suprafaţă
Suprafaţa totală de teren situată pe raza oraşului Briceni
este de 10,01 km2. Poziţionarea Raionul Briceni este cel mai
de nord raion al Republicii Moldova şi se mărginește cu
Ucraina la nord, România la vest.
Resurse naturale
Resursele naturale ale orașului Briceni sunt fondul funciar
care este reprezentat de cernoziomuri cu un grad înalt de
productivitate. În preajma orașului este o pădure ce se
desfăşoară pe o suprafaţă de 30 ha, cu numeroşi copaci
seculari. În oraș este amenajat un parc și 3 scuaruri. De
asemenea este o zonă de agrement cu patru iazuri unite
prin cascade. Cel mai mare lac din teritoriu are 33 ha.
Climă
Clima este temperat continentală cu veri călduroase şi ierni
blânde, dar uneori şi cu temperaturi destul de scăzute şi
precipitaţii abundente.
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Pe teritoriul Republicii Moldova circulaţia atmosferică a
aerului se caracterizează prin preponderenţa maselor de
aer cald, iar în anumite perioade şi umed, ce vin de la Vest,
dinspre Oceanul Atlantic.
Particularităţi climaterice înregistrate la staţia meteorologică
Briceni în anul 2010, conform Biroului Naţional de Statistică
al Republicii Moldova:
- temperatura medie anuală a aerului a fost de +8,9°C;
- temperatura maximă absolută anuală a aerului a fost de
+35,3°C;
- temperatura minimă absolută anuală a aerului a fost de 27,4°C;
- cantitatea de precipitaţii a fost de 960 mm;
- numărul zilelor cu precipitaţii 0,1 mm şi mai mult a fost de
159 mm;
- umiditatea relativă a aerului a fost de 76 %;
- viteza medie anuală a vântului a fost de 2,3 m/s;
- durata de strălucire a Soarelui a fost de 1874,4 ore.
Staţia meteorologică Briceni a participat alături de staţiile
meteorologice din Chişinău, Bălţi, Tiraspol şi Cahul la
identificarea a trei modele care pot fi utilizate pentru
evaluarea modului de evoluţie a indicilor climaterici pe
teritoriul Republicii Moldova în funcţie de fenomenul
schimbarea climei, identificare realizată în urma analizei
statistice a rezultatelor din modelele de Circulaţie Generală
cu diferite scenarii de emisie a gazelor cu efect de seră şi
valorile reale ale temperaturii.
Dintre fenomenele meteorologice deosebite înregistrate în
oraşul Briceni menţionăm:
- în data de 31 mai 2005, în oraşul Briceni s-au
înregistrat cele mai intense fenomene meteorologice
din Republica Moldova: cantitatea maximă a
precipitaţiilor a constituit 38 mm în timp de o oră,
viteza maximă a vântului în timpul vijeliei a atins 22
m/s, iar diametrul grindinei, care a căzut în preajma
oraşului Briceni, conform spuselor martorilor oculari,
a fost de 12-15 mm;
- în data de 29 august 1969, la Staţia meteorologică
Briceni s-a semnalat cea mai mare grindină cu
diametrul de 70 mm şi greutatea de 250 gr.
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Resurse antropice
În oraş funcţionează o întreprindere municipală care
acordă servicii comunale de salubrizare, aprovizionare cu
apă şi canalizare. În prezent circa 70% din populaţia oraşului
este conectată la gaze, în oraş există 2 cazangerii, care ar
putea acoperi în mod centralizat necesităţile oraşului în
energie termică.
De asemenea oraşul dispune de un hotel cu 25 locuri de
cazare, două pieţe, 5 filiale ale băncilor şi două filiale a
companiilor de asigurare.
Potrivit Biroului Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, la 1 ianuarie 2010 lungimea totală a drumurilor în
oraş era de 36 km, dintre care 13,7 de km cu acoperire
rigidă.
Gradul de conectare a gospodăriilor casnice la sistemul de
distribuţie a gazelor naturale, în oraşul Briceni este de 69%,
conform datelor pentru anul 2005 prezentate în Strategia
de dezvoltare regională, document elaborat în cadrul
Proiectului UE „Suport pentru Organele de Implementare a
Dezvoltării Regionale”.
În oraş sunt 8 instituţii de învăţământ, inclusiv 3 licee
teoretice, şcoala de muzică pentru copii, şcoala de arte
plastice pentru copii. În oraş funcţionează biblioteca
publică, un stadion, 4 săli de sport, un spital cu o capacitate
de 170 locuri unde lucrează 138 unităţi personal medical,
Centrul Medicilor de Familie, Centrul de Medicină
Preventivă.
În anul 2003 orașul Briceni a fost desemnat la concursul
republican "Cel mai verde, cel mai bine amenajat și cel mai
curat oraș al Moldovei".
Orașul Briceni a dat Republicii Moldova mai multe
personalităţi marcante, care s-au manifestat cu succes în
diferite domenii ale știinţei, culturii, artei. Mai notorii sunt
poeţii Grigore Vieru, Paul Mihnea, Iosif Trahtenberg și
savantul Veaceslav Leontie Perju.

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni
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I.2. Demografie

Municipiul Dorohoi
Municipiul Dorohoi este cea mai aglomerată aşezare
urbană din cadrul Zonei Tranfrontaliere Dorohoi – Edineţ –
Briceni, populaţia stabilă a municipiului cifrându-se la
29.920 persoane în anul 2010 (51,5% din populaţia totală a
zonei tranfrontaliere).
În perioada 1990-2010, populaţia stabilă a municipiului
Dorohoi a înregistrat un trend descendent, rata medie
anuală de creştere fiind de -0,42%. Astfel, în anul 2010,
populaţia stabilă era cu 8,5 procente mai redusă decât în
anul 1990 (-2.777 persoane). Involuţia demografică a avut
mai mulţi factori determinaţi, precum scăderea natalităţii la
nivel local sau creşterea migraţiei persoanelor din Dorohoi
în alte localităţi sau state.
Populaţia municipiului Dorohoi este destul de echilibrat
distribuită pe sexe. Conform Institutului Naţional de
Statistică, 51,7% din populaţia stabilă este de sex feminin
(15.474 persoane) şi 48,3% de sex masculin (14.446
persoane). Rata masculinităţii este de 93,4%, ceea ce
înseamnă că la 100 persoane de sex feminin revin 93,4
persoane de sex masculin.
În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei din Dorohoi pe
grupe de vârstă, 15,5% au vârsta cuprinsă între 0-14 ani, 75,3%
au vârsta cuprinsă între 15-64 ani şi 9,1% au vârsta peste 65
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ani, ceea ce denotă o populaţie în curs de îmbătrânire.
Gradul de îmbătrânire al populaţiei nu este, în prezent,
foarte îngrijorător, comparativ cu celelalte localităţi din
Zona Transfrontalieră, la 1.000 de tineri (0-14 ani), revenind
doar 587 vârstnici (65 ani şi peste). Prin comparaţie, la nivel
judeţean gradul de îmbătrânire al populaţiei este de
905,6‰, iar la nivel naţional este 985,7‰. Rata de
dependenţă demografică relevă faptul la 1.000 de adulţi (1564 ani) revin 327,5 tineri (0-14 ani) şi vârstnici (65 ani şi
peste). În acelaşi timp, la nivel judeţean rata de dependeţă
demografică este de 530,1‰, iar la nivel naţional este de
429,2‰.
Analiza indicatorilor statistici arată, însă, că peste circa 10-15
ani municipiul Dorohoi se va confrunta cu un deficit destul
de semnificativ de forţă de muncă. Rata de înlocuire a forţei
de muncă este de 650,7‰, ceea ce înseamnă că 1.000 de
persoane adulte (15-59 ani) care vor ieşi din câmpul muncii
vor fi înlocuite de doar 651 persoane care vor intra în
câmpul muncii. Spre comparaţie, rata de înlocuire a forţei
de muncă în judeţul Botoşani este de 895,6‰, iar la nivel
naţional de 702,1‰.
Rata sporului natural în municipiul Dorohoi este de -0,4‰ în
anul 2010, ceea ce înseamnă că numărul persoanelor
decedate este superior numărului de născuţi vii. În
perioada 1990-2010, o rată negativă a sporului natural a mai
fost înregistrată în anul 2006 (-0,6‰).
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Oraşul Edineţ

Distribuţia populaţiei stabile din zona
tranfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni
pe localităţi componente, în anul 2010

Oraşul Edineţ este a doua localitate urbană ca mărime a
populaţiei din Zona Tranfrontalieră Dorohoi – Edineţ –
Briceni, în anul 2010 deţinând o pondere de 31,7% din
populaţia totală a zonei. Conform Biroului Naţional de
Statistică al Republicii Moldova, în anul 2011 populaţia
oraşului Edineţ era de 18,4 mii persoane, reprezentând
22,2% din populaţia totală a raionului.

Briceni
16,9%
Edineţ
31,7%

Asemenea situaţiei din municipiul Botoşani, oraşul Edineţ a
înregistrat o involuţie demografică în perioada 1990-2011.
Faţă de anul 1990, în 2011 populaţia stabilă a oraşului este
cu 6,6% mai scăzută (1,3 mii persoane).

Dorohoi
51,5%

Populaţia din oraşul Edineţ era majoritar de sex feminin
(53,8% - 9.888 persoane). 8.501 persoane erau de sex
masculin (46,2%), la începutul anului 2010. Rata
masculinităţii este de 86,0%, ceea ce înseamnă că la 100
persoane de sex feminin revin 86 persoane de sex
masculin.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică România, Biroul Naţional
de Statistică al Republicii Moldova

Structura pe grupe mari de vârstă a
populaţiei stabile de la începutul anului
2010

Conform Recensământului Populaţiei, 56% din populaţia
stabilă a oraşului Edineţ era de naţionalitate
moldovenească (8.747 persoane), 21,7% de naţionalitate
rusă (3.394 persoane), 17,2% de naţionalitate ucrainiană
(2.682 persoane) şi 5,1% de alte naţionalităţi (găgăuzi,
bulgari, români, evrei, polonezi, etc.).
Rata sporului natural în oraşul Edineţ este de -1,1‰, valoarea
minimă înregistrată în Zona Tranfrontalieră Dorohoi –
Edineţ – Briceni. Aceasta este, însă, o situaţie constantă în
Edineţ, începând cu anul 1997 rata sporului natural fiind
negativă. În anul 2010, numărul născuţilor vii este de 211
persoane, iar numărul persoanelor decedate este cu 9,5%
mai mare (231 persoane).

Dorohoi

15,5%

75,3%

9,1%

Edineţ

13,6%

Briceni

13,8%

76,5%

9,7%

Zona
transfrontalieră

14,6%

74,6%

10,7%

0 - 14 ani

72,5%

15 - 64 ani

13,9%

65 de ani şi peste
Sursa: INS, BNS

Evoluţia populaţiei stabile în zona tranfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni
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În anul 2010, în oraşul Edineţ 13,6% din populaţie avea vârsta
cuprinsă între 0-14 ani, 72,5% avea vârsta cuprinsă între 1564 ani şi 13,9% avea vârsta peste 65 ani, semnalându-se o
populaţie îmbătrânită. Gradul de îmbătrânire demografică
înregistrat în Edineţ este de 1.028,1‰, ceea ce înseamnă că
la 1.000 de tineri (0-14 ani), revin 1.028,1 vârstnici (65 ani şi
peste), fiind cel mai ridicat grad de îmbătrânire demigrafică
din Zona Transfrontalieră. Totodată, din cauza ponderii
ridicate a persoanelor vârstnice, rata de dependenţă
demografică este de 379,0‰, ceea ce înseamnă că la 1.000
de adulţi revin 379 tineri şi vârstnici. Rata de înlocuire a
forţei de muncă este de 611,6‰, astfel încât deficitul de
forţă de muncă ce va apărea peste 10-15 ani în oraş va fi de
peste 38% (1.000 de persoane adulte ce vor ieşi din câmpul
muncii vor fi înlocuite de 611,9 persoane ce vor intra în
câmpul muncii).

Rata masculinităţii este de 87,5%, ceea ce înseamnă că la
100 persoane de sex feminin revin 87,5 persoane de sex
masculin.
Conform Recensământului Populaţiei, populaţia majoritară
din oraşul Briceni este cea de naţionalitate ucraineană
(48,7% - 4.271 persoane). Poziţia secundă este ocupată de
populaţia de naţionalitate moldovenească (38,2% - 3.344
persoane), iar cea terţă de populaţia de naţionalitate rusă
(8,4% - 737 persoane). Alte naţionalităţi prezente la nivel
local sunt: găgăuzi, bulgari, români, evrei, polonezi, etc.
În anul 2010, rata sporului natural în oraşul Briceni este de
+0,9%, ceea ce înseamnă că numărul născuţilor vii este
superior numărului persoanelor decedate. Oraşul Briceni
este
singura
localitate
componentă
a
Zonei
Transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni care
înregistrează o rata pozitivă a sporului natural.

Oraşul Briceni

Din populaţia stabilă totală a oraşului Briceni, 13,8% au
vârsta între 0-14 ani (tineri), 76,5% au vârsta cuprinsă între
15-64 ani (adulţi) şi 9,7% au vârsta peste 65 ani (vârstnici).
Astfel, gradul de îmbătrânire a populaţiei este de 703,0‰,
astfel încât media de vârstnici ce revine la 1.000 de tineri
este de 703 persoane. Aceasta înseamnă că populaţia de la
nivelul oraşului Briceni prezintă semnele unei populaţii în
curs de îmbătrânire.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, populaţia stabilă din oraşul Briceni se cifra în anul
2010 la 9,8 mii de locuitori, reprezentând 16,9% din
populaţia totală a Zonei Transfrontaliere Dorohoi – Edineţ –
Briceni. Comparativ cu situaţia de la nivel raional, oraşul
Briceni reprezintă 13% din populaţia totală a raionului din
care face parte.
În perioada 1990-2010, oraşul Briceni a înregistrat o scădere
de 15,5 procente (-1,8 mii persoane). Astfel, dintre
localităţile Zonei Transfrontaliere oraşul Briceni a avut cea
mai accentuată scădere a populaţiei stabile.

Structura populaţiei din Zona Transfrontalieră pe sexe, la
începutul anului 2010
Feminin
Masculin
Total
Dorohoi
51,7%
48,3%
29.920
Edineţ
53,8%
46,2%
18.389
Briceni
53,3%
46,7%
9.818
Zona transfrontalieră
52,6%
47,4%
58.127

În anul 2010, 53,3% din populaţia stabilă era de sex feminin
(5.236 persoane) şi 46,7% de sex masculin (4.582 persoane).

Sursa: INS, BNS

Evoluţia sporului natural în zona transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni
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Spor natural negativ

Rata natalităţii

Rata mortalităţii
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Rata de dependeţă demografică este, însă, foarte aproape
de nivelul din oraşul Edineţ şi municipiul Botoşani. La 1.000
de adulţi (15-64 ani) revin 307,8 persoane tinere şi vârstnice
(0-14 ani, 65 ani şi peste). Rata de înlocuire a forţei de
muncă este de 575,2‰, astfel încât deficitul de forţă de
muncă ce va apărea peste 10-15 ani în raion va fi de aproape
42,4% (1.000 de persoane adulte (15-59 ani) ce vor ieşi din
câmpul muncii vor fi înlocuite de 575,2 persoane ce vor
intra în câmpul muncii).

Gradul de
îmbătrânire
demografică

Dorohoi

Raportul de
dependenţă a
tinerilor

Edineţ

625,8

575,2

650,7

611,6

339,9

379,0

307,8

327,5

195,9

180,8

206,4

186,9

734,8

703,0

587,0

1.028,1

Indicatori demografici în Zona
Transfrontalieră, la începutul anului 2010

Rata de
Rata de
dependenţă înlocuire a forţei
demografică
de muncă

Briceni

Zona transfrontalieră

Principalele probleme şi direcţii de dezvoltare
comune
Principala problemă de ordin demografic care este întâlnită
în toate cele trei localităţi componente ale Zonei
Transfrontaliere este regresul demografic. Acesta este o
tendinţă întâlnită la nivel general atât în România, cât şi în
Republica Moldova, ambele state înregistrând scăderi ale
populaţiei stabile în intervalul 1990-2011 (7,5%, respectiv 18,33%).
În cazul celor trei localităţi urbane analizate, scăderea
populaţiei stabile are la bază pe de o parte reducerea ratei
natalităţii, iar pe de altă parte înregistrarea unui sold
negativ al schimbărilor de reşedinţă şi de domiciliu. Spre
exemplu, în municipiul Dorohoi soldul schimbărilor de
domiciliu a fost negativ în perioada 1997-2009 (în total
scădere de -3.628 persoane), iar soldul schimbărilor de
reşedinţă a fost negativ în perioada 2008-2011 (în total
scădere de -803 persoane). Cel mai adesea, migrarea
populaţiei din cele trei localităţi are ca factor declanşator
problemele de ordin economic, lipsa locurilor de muncă sau
diversitatea redusă a acestora, condiţiile de trai
nesatisfăcătoare, etc.

Sursa: INS, BNS, calcule proprii

Dorohoi
Edineţ
Briceni
Zona transfrontalieră

Indicatori demografici la nivelul Zonei Transfrontaliere la începutul anului 2010
Gradul de îmbătrânire
Raportul de dependenţă
Rata de dependenţă
Rata de înlocuire a
demografică
a tinerilor
demografică
forţei de muncă
587,0
206,4
327,5
650,7
1028,1
186,9
379,0
611,6
703,0
180,8
307,8
575,2
734,8
195,9
339,9
625,8
Sursa: INS, BNS, calcule proprii
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I.3. Dezvoltare urbană

Municipiul Dorohoi
Municipiul Dorohoi este a doua localitate urbană ca mărime
a populaţiei din judeţul Botoşani, fiind totodată unul dintre
cele mai aglomerate oraşe/municipii de la nivel judeţean.
Municipiul Dorohoi dispune de un Plan Urbanistic General
(realizat în anul 2007) care structurează teritoriul localităţii
în mai multe zone funcţionale. Zonificarea s-a făcut pe părţi
din Dorohoi în raport cu funcţia dominantă, marcându-se
astfel: Zona pentru locuinţe regim mic, mediu, mare de
înălţime, Zona instituţii publice şi servicii, Zona unităţi
industriale şi depozitare, Zona unităţi agricole, Spaţii
plantate, agrement, sport, Terenuri agricole în intravilan,
Terenuri forestiere, Terenuri neproductive, etc. În zona
centrală a municipiului Dorohoi sunt amplasate majoritatea
instituţiilor administrative, culturale şi comerciale,
amenajări pentru odihnă şi agrement precum şi un număr
important de construcţii de locuit.
Dezvoltarea spaţială a municipiului Dorohoi este vectorială,
pe lungul principalelor artere rutiere: DN29A Adâncata –
Dorohoi - Darabani, DN29B Dorohoi – Văculeşti – Mihai
Eminescu, DJ291B Dorohoi – Pomârla - Ucraina , DJ291D
Dorohoi – Ibăneşti - Cristineşti, DJ292 Dorohoi – Corlăţeni Podeni, DJ 293 Dorohoi - Havârna. Extinderea urbanistică în
perioada următoare este aşteptat să se realizeze în
continuare în manieră vectorială, cu atât mai mult cu cât
Dorohoiul este înconjurat de mai multe localităţi rurale
situate la o distanţă medie de 10 km de centrul municipiului:
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Broscăuţi (4 km distanţă), Şendriceni (6 km distanţă), Iezer
(8 km distanţă), Horlăceni (7 km distanţă), Sauceniţa (7 km
distanţă), etc.
Municipiul Dorohoi are o suprafaţă totală de 60,39 km2, din
care 12,08 km2 reprezintă teren intravilan (20%). Densitatea
populaţiei de la nivel municipal este de 495 locuitori/km2,
densitate de peste 5 ori mai ridicată decât densitatea
medie de la nivel judeţean (93,2 locuitori/km2). Densitatea
urbană a populaţiei este de 2.477 persoane/km teren
intravilan.

1201

Densitatea populaţiei din zona
transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni, în
anul 2010 (număr locuitori/kmp)
979

1001
801
601
401

433

495
289

201
1

Zona
Briceni
Dorohoi
Edineţ
Transfrontalieră
Sursa: Institutul Naţional de Statistică România, Consiliul Raional Edineţ,
Consiliul Raional Briceni
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În ceea ce priveşte situaţia fondului locativ din municipiul
Dorohoi, conform Institutului Naţional de Statistică, în anul
2010 existau 10.340 locuinţe, reprezentând 6,1% din totalul
fondului locativ de la nivel judeţean. În comparaţie cu anul
precedent, numărul locuinţelor existente în Dorohoi a
înregistrat o scădere de 2,6 procente.
Din cele 10.340 locuinţe existente, 95,3% sunt în proprietate
privată (9.855 locuinţe) şi 4,7% în proprietate publică (485
locuinţe). La o locuinţă revin, în medie, 2,9 persoane,
valoare uşor mai ridicată decât media de la nivel judeţean
(2,7 persoane/locuinţă).
Suprafaţa locuibilă existentă în municipiul Dorohoi este de
382.231 m2, adică 6,6% din suprafaţa locuibilă din judeţul
Botoşani. În anul 2010 suprafaţa locuibilă de la nivel local a
scăzut cu 1,6% faţă de anul precedent. Aproximativ o treime
din suprafaţa locuibilă totală este cuprinsă în clădirile din
zona B a localităţii, aferentă unor străzi precum: Calea
Plevnei, Str. Vasile Alecsandri, B-dul Victoriei, etc. Conform
Planului integrat de dezvoltare urbană centru urban Dorohoi,
38,2% din locuinţele din municipiul Dorohoi sunt situate în
zona B, în timp ce zona cu cele mai puţin numeroase
locuinţe este zona C – 12,7% din total locuinţe (Str. Petrovici,
Str. Oituz, Str. Olteniei, etc.).
Suprafaţa medie a unui locuinţe este de 37 m2, cu 8,5
procente mai ridicată decât valoarea înregistrată în judeţ
(34,1 m2/locuinţă). Totodată suprafaţa locuibilă ce revine
unui locuitor din municipiul Dorohoi este 12,8 m2, valoare
apropiată de media de la nivel judeţean (12,9 m2).
În perioada 2000-2010, anul care a prezentat cea mai
intensă activitate de construcţie de locuinţe este 2008, în
acest an finalizându-se 70 de noi locuinţe. Criza economică
mondială a determinat, însă, reducerea activităţilor de
construcţii şi, implicit, reducerea numărului de locuinţe
terminate (33 locuinţe în anul 2009 şi 36 locuinţe în anul
2010). Cu toate acestea, în anul 2010 au fost emise 222
autorizaţii de construire în municipiul Dorohoi, din care 221
au ca obiect construirea de clădiri rezidenţiale (exclusiv
cele pentru colectivităţi). Suprafaţa clădirilor pentru care sa primit autorizaţie de construire este de 13.546 m2, media
pe clădire fiind de 61 m2.

Situaţia locuinţelor şi construcţiilor din municipiul Dorohoi, în
perioada 2008-2010
2008
2009
2010
Locuinţe existente
10.584
10.617
10.340
386.049 388.589 382.231
Suprafaţa locuibilă existentă (mp)
Locuinţe terminate în cursul anului
70
33
36
Autorizaţii de construire eliberate număr
38
33
222
Autorizaţii de construire eliberate –
suprafaţă (mp)
5.875
3.943
13.546
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Conform Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, la 1 noiembrie
2011 au fost recepţionate la nivelul municipiului Dorohoi 48
locuinţe construite în cadrul Programului de construcţii
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Sunt în execuţie
încă 48 de locuinţe, incluse în etapa II a acestui program.
De asemenea, în perioada 2000-2010, în Dorohoi au mai
fost recepţionate 68 de locuinţe destinate tinerilor, din
care 48 locuinţe pe Str. Dimitri Pompeiu şi 20 locuinţe pe
Str. Dobrogeanu Gherea.
Suprafaţa totală a spaţiilor verzi amenajate din municipiul
Dorohoi este de 34 ha, ceea ce înseamnă că la un locuitor
revin în medie 11,4 m2. Spre comparaţie, în localităţile
urbane din judeţul Botoşani la o persoană revin 16,3 m2, cu
43% mai mult decât în municipiul Dorohoi. O altă problemă
este legată de distribuţia neechilibrată a spaţiilor verzi la
nivel local. Astfel, zone verzi amenajate sunt în vecinătate
Primăriei Oraşului Dorohoi (zona Str. Grigore Ghica şi Al.I.
Cuza), în vecinătatea Muzeului de Ştiinţe ale Naturii
Dorohoi (Grădina de Vară), în vecinătatea străzii 1
Decembrie (Parcul Brazi – 3,4 ha), în vecinătatea Spitalului
Municipal Dorohoi (Parcul Cholet). Pe de altă parte, în zona
de sud a localităţii (cartierul Plevna, cartierul Victoriei)
suprafaţa spaţiilor verzi existente este insuficientă în raport
cu numărul de locuitori.
Cel mai mare spaţiu verde amenajat din municipiul Dorohoi
este Parcul Grădina Publică, cu o suprafaţă totală de 11,8
ha.
În ceea ce priveşte spaţiile de joacă pentru copii, o mare
parte dintre acestea sunt slab dotate şi degradate. Pe de
altă parte, se pune şi problema suficienţei spaţiilor de joacă
pentru copii în condiţiile în care numărul persoanelor cu
vârsta cuprinsă între 0 – 14 ani este de 4.651 persoane.
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Desfăşurarea activităţii sportive din municipiul Dorohoi
este deservită de Complexul Sportiv „1 Mai”, care este
format dintr-un stadion, un teren handbal şi tenis de câmp,
o pistă de atletism, un sector de sărituri şi o rampă pentru
aruncare greutăţii.

Oraşul Edineţ
Oraşul Edineţ este privit ca potenţial pol de creştere care
poate stimula dezvoltarea economică a localităţilor rurale
învecinate şi a raionului în întregime. Dezvoltarea spaţială a
oraşului Edineţ a fost, mai curând, una vectorială (în lungul
principalelor drumuri). Localitatea este dezvoltată în estul
drumului magistral M14 Brest-Briceni-Chișinău-TiraspolOdesa (E583), în lungul străzii Independenţei – artera
principală a oraşului.
Conform Consiliului Raional Edineţ, fondul funciar total al
oraşului Edineţ este de 63,66 km2, din care terenul aferent
construcţiilor se cifrează la 5,97 km2 (9,4% din suprafaţa
totală). Densitatea populaţiei este de 289 locuitori/km2,
valoarea cu o treime mai scăzută decât media înregistrată
la nivelul Zonei Transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni
(433 locuitori/km2).
Din totalul fondului funciar al oraşului Edineţ, 9,4%
reprezintă suprafaţa construcţiilor – 6 km2. De asemenea,
2,12% din terenuri sunt ocupate de infrastructura de
transport rutier (1,35 km2).
Potrivit Recensământului Populaţiei realizat în anul 2004, în
oraşul Edineţ existau 5.722 gospodării, reprezentând 19,2%
din numărul total de gospodării de la nivel raional. Din
acestea, 73,1% sunt gospodării formate din maxim 3
persoane, mărimea medie a gospodăriei fiind de 2,7
membri.
În anul 2010, fondul locativ al oraşului Edineţ cuprindea
4.873 locuinţe, cu o suprafaţă totală locuibilă de 276.530
mp. Fondul de locuinţe nu s-a extins considerabil în ultimii
cinci ani, creştea fiind de doar 1,3% în anul 2010, faţă de anul
2006.
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Situaţia fondului locativ din Zona Transfrontalieră
2006
2007
2008
2009

2010

Suprafaţa locuibilă per locuitor (mp/pers.)
Dorohoi
Edineţ
Briceni
Zona
transfrontalieră

12,1
14,8
12,6

12,2
14,9
12,0

12,6
14,9
12,2

12,9
14,9
11,8

12,8
15,0
12,3

13,0

13,0

13,3

13,3

13,4

36,6
56,5
69,3

37,0
56,7
71,4

45,4

46,1

Suprafaţa locuibilă per locuinţă (mp/pers.)
Dorohoi
36,3
36,4
36,5
Edinet
56,6
56,6
56,7
Briceni
71,3
71,3
71,6
Zona
45,5
45,6
45,6
transfrontalieră

Sursa: INS, BNS, calcule proprii

Suprafaţa medie per locuinţă este de 56,7 mp/locuinţă, în
ultimii cinci ani aceasta rămânând aproape de aceeaşi
valoare (56,6 mp/locuinţă în anul 2006), situaţie normală în
condiţiile staţionării fondului locativ existent.
De asemenea, suprafaţa medie locuibilă pe cap de locuitor
este de 15,0 m2, cea mai ridicată valoare din Zona
Transfrontalieră.
În perioada 2006-2010 s-au realizat în oraş numai 85 de
locuinţe, din fonduri private. Anul 2008 a fost anul de vârf
petru locuinţele noi, fiind terminate 23 de locuinţe, adică
27,0% din totalul locuinţelor terminate în această perioadă.
În ceea ce priveşte existenţa unor reglementări urbanistice
la nivel local, oraşul Edineţ nu dispune în prezent de un plan
urbanistic general (PUG). La nivelul raionului Edineţ singura
localitate urbană care are PUG este oraşul Cupcini,
vechimea planului fiind de peste 25 de ani. Aceasta
înseamnă că Edineţul nu are stabilit modul de utilizare a
terenurilor din intravilan, zonificarea funcţională sau zonele
istorice protejate şi de protecţie a monumentelor istorice.
La nivel local funcţionează mai multe întreprinderi
municipale: ÎM „Apă-Canal Edineţ”, ÎM „DPGLC Edineţ”, ÎM
„Termoficare Edineţ”, ÎM „Piaţa Orăşenească Edineţ”, ÎM
„Clubul de fotbal Edineţ”. Gospodăria comunală Edineţ (ÎM
„DPGLC Edineţ”) a fost fondată în anul 1948, având în
prezent atribuţii şi în ceea ce priveşte curăţirea sanitară a
oraşului, amenajarea şi înverzirea oraşului sau întreţinerea
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grădinei publice. Această Întreprindere Municipală se
ocupă şi de administrarea Grădinii Publice „V. Alecsandri”
Edineţ, cel mai important spaţiu verde amenajat de la nivel
local. Situată în apropiere de centrul oraşului, Grădina
Publică „V. Alecsandri” are o suprafaţă de circa 40 ha şi
cuprinde cinci havuzuri şi terenuri de sport.
Conform Biroului Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, în anul 2010, suprafaţa totală a spaţiilor verzi din
oraşul Edineţ este de 47,5 ha, ceea ce înseamnă că media
pe cap de locuitor este de 25,8 m2. Această valoare este
aproape jumătate din media de spaţii verzi pe cap de
locuitor de la nivelul localităţilor urbane ale Republicii
Moldova (49,1 m2/locuitor).
Clubul de fotbal Edineţ îşi desfăşoară activitatea atât pe
terenurile de sport din cadrul Grădinii Publice „V.
Alecsandri”, cât şi în cadrul Stadionului situat în apropiere
de aceasta.
În rândul întreprinderilor municipale de la nivel local intră şi
ÎM „Piaţa orăşenească” Edineţ, care a fost fondată în anul
2003. Acest agent economic a fost constituit în
exclusivitate pe baza proprietăţii municipale, practicând
mai multe tipuri de activităţi, precum: închirierea bunurilor
imobiliare proprii, închirierea altor maşini şi echipamente,
transporturi rutiere de mărfuri, etc.

Oraşul Briceni
Suprafaţa totală a oraşului Briceni este de 10,1 km2,
reprezentând
doar
7,5%
din
suprafaţa
Zonei
Transfrontaliere. Practic, Briceni este localitatea cu cea mai
scăzută suprafaţă (intravila şi extravilan) din cadrul Zonei
Transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni.
Oraşul Briceni este localitatea cu cea mai ridicată valoare a
densităţii populaţiei din cadrul Zonei Transfrontaliere
Dorohoi – Edineţ – Briceni, la un km2 revenind 970 locuitori.
Densitatea populaţiei din Briceni este dublă faţă de medie
de 433 locuitori/km2 întâlnită la nivelul zonei analizate.
Conform Recensământului Populaţiei realizat în anul 2004,
în oraşul Briceni existau 3.251 gospodării, reprezentând
11,3% din numărul total de gospodării de la nivel raional. Din

Suprafaţa medie locuibilă existentă per
locuitor, în anul 2010
mp locuibili/ pers.
Zona
transfrontalieră

13,4

Edinet

Dorohoi

Briceni

15,0

12,8

12,3
Sursa: INS, BNS, calcule proprii

numătul total de gospodării de la nivel local, 74,8% sunt
gospodării formate din maxim 3 persoane, mărimea medie
a gospodăriei fiind de 2,7 membri. Această valoare este
identică cu mărimea medie a unei gospodării din alte
localităţi ale Republicii Moldova, precum oraşul Edineţ.
În anul 2010, fondul locativ al oraşului Briceni cuprindea
1.689 locuinţe, cu o suprafaţă locuibilă totală de 120.562
mp. Faţă de anul 2006, fondul locativ existent nu s-a
modificat semnificativ, înregistrânduse o creştere de doar
1,6% în ceea ce priveşte numărul de locuinţe şi de 1,8% a
suprafeţei totale locuibile.
Din cele trei localităţi componente ale Zonei
Transfrontaliere, în oraşul Briceni suprafaţa medie locuibilă
ce revine pe o locuinţă este cea mai ridicată, de 71,4
mp/locuinţă, rezultând însă şi cel mai ridicat număr mediu
de persoane per locuinţă (aproximativ 5,8 pers./locuinţă).
Aşadar, pentru o persoană revin 12,3 mp locuibili.
Dezvoltarea fondului de locuinţe nu a fost foarte intensă în
ultimii ani, în perioada 2006-2010 fiind finalizate 42 de
locuinţe noi, din care 35,7% s-au terminat în anul 2006 şi
26,2% în anul 2010.
Asemenea situaţiei din oraşul Edineţ, oraşul Briceni nu
dispune de un plan urbanistic general, ceea ce înseamnă
lipsa stabilirii modului de utilizare a terenurilor din
intravilan, zonificarea funcţională sau zonele istorice
protejate şi de protecţie a monumentelor istorice.
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Dezvoltarea spaţială a Briceniului a fost una vectorială, pe
lungimea principalelor artere rutiere: L20
Briceni Grimăncăuţi - frontiera cu Ucraina şi R11 Ocniţa-Briceni R55
Briceni - Rosoşanî (Ucraina).
În ceea ce priveşte amenajarea urbană cu spaţii verzi şi zone
de agrement, populaţia din Briceni beneficiază de mai multe
astfel de spaţii.
Spaţiile verzi amenajate în oraş totalizează 45,0 ha,
revenind astfel 45,9 m2 / locuitor.
În oraş este amenajat un parc cu 3 scuaruri şi o zonă de
agrement cu 4 iazuri unite prin cascade. Zona de agrement
este situată în centrul oraşului, în apropiere de Str.
Independenţei, iar cel mai mare lac din arelul acesteia are
33 ha.
Conform Biroului Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, în anul 2010, suprafaţa totală a spaţiilor verzi din
oraşul Briceni este de 45,0 ha, ceea ce înseamnă că media
pe cap de locuitor este de 45,9 m2. Această valoare este cu
3,2 mp mai mare decât media de spaţii verzi pe cap de
locuitor de la nivelul localităţilor urbane ale Republicii
Moldova (49,1 m2/locuitor).
Situaţia spaţiului verde amenajat în Zona transfrontalieră
Zona
2006
2007
2008
2009
2010
Suprafaţa totală de spaţiu verde amenajat (mp)
Dorohoi
36,0
34,0
34,0
Edineţ
47,5
47,5
47,5
Briceni
45,0
45,0
45,0
Zona
128,5
126,5
126,5
transfrontalieră

34,0
47,5
45,0

34,0
47,5
45,0

126,5

126,5

Suprafaţa de spaţiu verde per locuitor (mp/pers.)
Dorohoi
11,4
10,9
11,1
11,3
Edineţ
25,8
25,8
25,8
25,8
Briceni
47,9
45,5
45,9
45,9
Zona
21,6
21,2
21,5
21,7
transfrontalieră

11,4
25,8
45,9
21,8

Sursa: INS, BNS, calcule proprii
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Principalele probleme şi direcţii de dezvoltare
comune
Una dintre problemele comune identificate în cele trei
localităţi componente ale Zonei Transfrontaliere este slaba
varietate a posibilităţilor de petrecere a timpului liber. Spre
exemplu, localităţile analizate fie dispun de un număr redus
de spaţii verzi şi spaţii de joacă pentru copii, fie acestea
prezintă un grad nesatisfăcător de amenajare.
O problemă comună a localităţilor din Republica Moldova –
oraşul Edineţ şi oraşul Briceni – este lipsa unui plan
urbanistic general. Aceasta înseamnă o lipsă a unei strategii
clare în dezvoltarea imobiliară, rolul PUG-ului fiind de a
dezvolta aşezările umane într-o manieră controlată.
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I.4. Infrastructură şi echipare tehnico-edilitară

Municipiul Dorohoi
Infrastructura rutieră
Municipiul Dorohoi dispune de o infrastructură rutieră
destul de bine dezvoltată, principalele artere rutiere de la
nivel local fiind:
- DN29A Adâncata – Dorohoi – Darabani;
- DN29B Dorohoi – Văculeşti – Mihai Eminescu;
- DJ291B Dorohoi – Pomârla – Ucraina;
- DJ291D Dorohoi – Ibăneşti – Cristineşti;
- DJ292 Dorohoi – Corlăţeni – Podeni;
- DJ 293 Dorohoi – Havârna.
Conform Planului integrat de dezvoltare urbană centru
urban Dorohoi, căile de comunicaţie rutieră din Dorohoi
reprezintă 8,53% din totalul teritoriului intravilan.

chiar prin centrul acestuia. Iar poziţionarea municipiului la
intersecţia mai multor drumuri care duc inclusiv spre
Ucraina sau Republica Moldova face ca numărul
autovehiculelor de mare tonaj să fie destul de ridicat.
În oraş există un serviciu de transport public în comun.
Astfel, în prezent în municipiul Dorohoi sunt autorizaţi
pentru a desfăşura activităţi de transport public local un
număr de aprox. 120 de taximetre şi un operator maxi-taxi
care deserveşte ruta Dealu Mare – Centru – Gara – zona
Pascari, traseu cu 10 staţii pe sens.
Densitatea drumurilor orăşeneşti pe teritoriul municipiului
Dorohoi este de 9,2 km drum/ km2 teritoriu, a doua valoare
din cadrul Zonei Transfrontaliere şi peste valoarea de la nivel
naţional (6,4 km străzi orăşeneşti/ km2 teritoriu al
municipiilor şi oraşelor).
Infrastructura de apă-canalizare

Lungimea totală a drumurilor orăşeneşti este de 111 km, din
care 93 km reprezintă drumuri orăşeneşti modernizate
(83,8%). Cu toate acestea, infrastructura rutieră din
municipiul Dorohoi prezintă o serie de deficienţe, precum:
calitatea precară a stratului de rulare, existenţa unor
intersecţii necorespunzătoare, semnalizarea rutieră
necorespunzătoare, lipsa parcărilor şi a unui sistem de
management/organizare al traficului în intersecţii.

Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile
este de 64,5 km, reprezentând 8,22% din lungimea reţelei
de la nivel judeţean. Conductele de apă potabilă sunt din
oţel, azbociment, PVC şi polietilena de înaltă densitate, cu
diametre cuprinse între 32 mm şi 400 mm. Conform
Planului integrat de dezvoltare urbană centru urban Dorohoi
aproape jumătate din reţelele de apă potabilă au fost puse
în funcţiune înainte de 1989.

De asemenea, o problemă aparte este lipsa unei şosele
ocolitoare, astfel încât traficul greu din municipiu trece
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Furnizorul serviciului de apă şi canalizare de la nivel local
este S.C. Nova Apaserv S.A. Alimentarea cu apă a
municipiului Dorohoi se realizează prin sistemul centralizat
Bucecea – Botoşani – Dorohoi – Flămânzi, sursa fiind una
de suprafaţă: acumularea Bucecea de pe râul Siret.
Ulterior tratării apei în staţia din oraşul Bucecea (la circa 30
km de municipiul Dorohoi), apa este transportată
gravitaţional prin trei conducte de aducţiune până în
localitatea Leorda (la circa 20 km de municipiul Dorohoi) la
staţia de pompare ce are o capacitate de 1.200 m.c./h.
Înmagazinarea apei se realizează în cele trei rezervoare
amplasate în zona Dealu Mare din Dorohoi, acestea având
o capacitate totală de 11.000 mc.
Cantitatea de apă distribuită consumatorilor din municipiul
Dorohoi în anul 2010 este de 836 mii metri cubi, din care
77% este destinată consumului casnic. În perioada 20002010, cantitatea de apă distribuită consumatorilor a urmat
un trend puternic descendent, în anul 2010 fiind cu 73,3%
mai redusă decât în anul 2000. O reducere de 87,3% s-a
produs în cadrul cantităţii de apă distribuită pentru
consumul industrial şi instituţional, în special ca urmare a
reducerii activităţii industriale de la nivel local.
Potrivit Planului integrat de dezvoltare urbană centru urban
Dorohoi, în anul 2007 gradul de racordare a populaţiei la
reţeaua de furnizare a apei potabile era de 63,3%, o
pondere ridicată din populaţie utilizând fântânile (circa
1000 de fântâni) pentru alimentare cu apă.
Reteaua de alimentare cu apă potabilă deserveste aprox.
19.800 de locuitori din totalul de 29.582, adica 58,1% din
totalul locuitorilor. Localităţile componente (Loturi Enescu,
Progresul, Dealu Mare) nu beneficiază de alimentare cu apă
prin sistem centralizat.
Lungimea reţelei de canalizare este de 45,6 km, adică 20%
din lungimea totală a reţelei de canalizare din judeţul
Botoşani. Conform Planului integrat de dezvoltare urbană
centru urban Dorohoi, în anul 2007 gradul de racordare a
populaţiei la reţeaua de canalizare era ceva mai scăzut
decât la reţeaua de apă potabilă: 53,8%. Cel mai scăzut grad
de racordare este întâlnit la casele din municipiu, o mare
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parte din acestea dispunând de grupuri sanitare în afara
locuinţei sau de grupuri sanitare dotate cu fose septice.
Una dintre problemele principalele legate de sistemul de
canalizare sunt porţiunile din reţea care sunt colmatate
sau subdimensionate şi nu functionează la parametrii
proiectaţi.
Situaţia reţelelor tehnico-edilitare din municipiul Dorohoi, în perioada
2008-2010
2008
2009
2010
Lungime reţea simplă apă potabilă (km)
64,5
64,5
64,5
Cantitate de apă potabilă distribuită
989
968
836
consumatorilor (mii metri cubi)
Lungime conducte canalizare (km)
45,6
45,6
45,6
Lungime conducte gaze naturale (km)
61,7
61,7
62
10.364 8.592 9.650
Gaze naturale distribuite (mii metri cubi)
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Conform Institutului Naţional de Statistică, debitul staţiei de
epurare a apelor uzate din municipiul Dorohoi este de
20.500 mc/zi, în anul 2004. Staţia de epurare este prevăzută
cu trepte de tratare mecanică şi biologică, evacuând apele
epurate în râul Jijia. Însă, din cauza reliefului şi a cotelor de
nivel la staţia municipală de epurare, nu toate zonele din
municipiul Dorohoi pot fi racordate la staţia de epurare.
În ceea ce priveşte canalizarea pluvială, aceasta nu acoperă
toate străzile din municipiul Dorohoi, astfel încât în zonele
în care nu există reţele, apele meteorice sunt colectate în
canale deschise şi dirijate spre emisar.
Reţeaua de canalizare deserveşte aprox. 16.830 locuitori
din totalul de 29.582, adică aprox. 57% din totalul
locuitorilor.
Infrastructura de furnizare a energiei termice în sistem
centralizat
Locuitorii municipiului Dorohoi au dispus în trecut de reţea
de energie termică în sistem centralizat, însă începând cu
anul 2004 furnizarea acestui serviciu s-a sistat. Sursa de
agent termic se afla în incinta IMUG şi funcţiona pe bază de
combustibil solid. Această sistare a avut la bază o scădere a
calităţii serviciilor concomitentă cu creşterea facturii
energetice, fapt ce a determinat o bună parte din populaţie
să se debranşeze de la sistemul centralizat de termoficare.
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Gospodăriile au soluţii individuale pentru încălzirea
locuinţelor. Sistemul de furnizare a energiei termice
prezintă mai multe deficienţe, precum: uzura fizică şi
morală a instalaţiilor şi echipamentelor, resursele financiare
insuficiente pentru întreţinere, reabilitare şi modernizare,
pierderile mari în transport şi distribuţie, lipsa contorizarii
individuale, etc.
O problemă majoră este eficienţa energetică scăzută a
clădirilor fiind necesar un proiect de reabilitare termică a
tuturor locuinţelor – finanţat din fonduri comunitare. Din
acest punct de vedere, trebuie menţionat că lipsa
asociaţiilor de locatari îngreunează realizarea acestor
lucrări în mun. Dorohoi; astfel, dintr-un total de 6.000 de
apartamente (390 scări) au fost reabilitate termic doar 5
scări.
Infrastructura de gaze naturale
Populaţia din municipiul Dorohoi dispune de reţea de gaze
naturale, furnizorul acestui serviciu fiind E-ON Gaz
România. Reţeaua de furnizare a gazelor naturale din
judeţul Botoşani este una dintre cel mai slab dezvoltate de
la nivel naţional, lungimea totală a conductelor de

Conform Planului integrat de dezvoltare urbană centru
urban Dorohoi, în anul 2007 erau racordate circa 8.000 de
locuinţe la reţeaua de gaze naturale, reprezentând
aproximativ trei sferturi din locuinţele de la nivel local.

Oraşul Edineţ
Infrastructura rutieră
Infrastructura rutieră de la nivelul oraşul Edineţ este
formată atât din drumuri naţionale (magistrale şi
regionale), cât şi din drumuri de interes local (judeţene):
M14 Brest – Briceni – Chişinău – Tiraspol – Odessa;
R8 Otaci – Edineţ;
L51 Edineţ – Lopatnic;
L53 Edineţ – Brînzeni;
L53.1 Edineţ – Alexăndreni.
Edineţul se află pe traseul internaţional Odesa-ChişinăuBrest. Drumul de ocolire de pe traseul dat constituie 13,15
km.

Situaţia infrastructurii rutiere la nivelul Zonei transfrontaliere, în anul 2010
u.m.

Dorohoi

Edinet

Briceni
36,0

Zona
transfrontaliera
234,5

Lungimea străzilor orăşeneşti

km

111,0

87,5

Lungimea străzilor modernizare

km

93,0

55,2

13,7

161,9

Ponderea străzilor modernizate

%

83,8

63,1%

38,1%

69,0%

Densitatea străzilor pe teritoriu

km drum/km teritoriu

9,2

10,1

3,6

7,6

Sursa: INS, BNS, calcule proprii

distribuţie a gazelor naturale fiind de 228 km (din care 62
km în municipiul Dorohoi). Astfel, alături de judeţe precum
Mehedinţi, Tulcea, Giurgiu, Călăraşi, Vrancea şi Covasna,
Botoşaniul se numără printre judeţele cu cea mai puţin
dezvoltată reţea de gaze naturale.
Cantitatea de gaze naturale distribuite în municipiul Dorohoi
în anul 2010 este de 9.650 mii mc, reprezentând 18,3% din
cantitatea totală de la nivel judeţean. Din gazele distribuite
în Dorohoi, 63,8% au fost destinate utilizării casnice. În
ultimii ani, cantitatea de gaze naturale distribuite a scăzut
semnificativ ca urmare a restrângerii activităţii industriale
din localitate (-64,6% în anul 2010, faţă de anul 2000).

Astfel, Oraşul Edineţ deţine o infrastructură dezvoltată de
drumuri, deşi calitatea acesteia în special spre localităţile
rurale învecinate este destul de deficitară.
Conform Biroului Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, lungimea totală a drumurilor publice de la nivel
local este de 87,5 km, din care 63,1% reprezintă drumuri cu
îmbrăcăminte rigidă.
Principalele străzi din oraşul Edineţ sunt:
Str. Independenţei (4 km, strada centrală);
Şos. Bucovinei (3,4 km);
Str. Alexandru cel Bun (2,4 km);
Str. Valentin Roşca (2,5 km);
Ştefan Vodă, Gagarin (1,85 km).
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Ponderea străzilor orăşeneşti modernizate,
în anul 2010

83,8%

69,0%

63,1%

Reţeaua de canalizare a oraşului are o lungime de 52,7 km şi
s-a extins doar cu 2,5 km faţă de anul 2006.
Serviciul de apă – canalizare de la nivelul oraşului Edineţ
este furnizat de Întreprinderea Municipală „Apă – Canal”
Edineţ, înfiinţată în anul 1996 prin ordinul Ministerului
Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe al
RM nr.61/1996 şi reorganizată ca întreprindere municipală
prin decizia nr. 14 a Consiliului Municipal Edineţ.

38,1%

Dorohoi

Edineţ*

Briceni*

Zona
transfrontalieră

*ponderea străzilor orăşeneşti cu suprafaţă rigidă
Sursa: INS, BNS, calcule proprii

Densitatea străzilor orăşeneşti pe teritoriu,
în anul 2010

km dum/km 2 teritoriu

10,1

9,2
7,6

3,6

Edineţ

Dorohoi

Briceni

Zona
transfrontalieră

Sursa: INS, BNS, calcule proprii

Pe strada centrală – Str. Independenţei – sunt amplasate
cele mai importante instituţii publice sau private de la nivel
local: 5 instituţii publice, 6 instituţii educative, 8 instituţii
din domeniul ocrotirii sănătăţii, 4 instituţii cultural-sportive,
85 întreprinderi, autogara, piaţa orăşenească. Deşi este cea
mai intens circulată stradă din Edineţ (peste 1.000 de
automobile/zi), starea carosabilului nu este satisfăcătoare.
Infrastructura de apă - canalizare
Reţeaua de apă potabilă din oraşul Edineţ are o lungime de
118,2 km, în anul 2010, extinzându-se cu doar 1,6 km mai
mult faţă de anul 2006. Reţeaua existentă are o capacitate
de producere a 12 mc/zi şi a distribuit o cantitate de 439,1
mii mc, din care 49% populaţiei, în anul 2010.
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Conform Primăriei Oraşului Edineţ, în anul 2010, numărul
beneficiarilor conectaţi la sistemul de alimentare cu apă şi
canalizare este de 6.748 locuinţe, cu 4,1% mai multe decât în
anul anterior. Astfel, circa 82% din locuinţele din Edineţ sunt
racordate la reţeaua de apă şi canalizare.
În baza deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr .27/ 2009 a
fost aprobat un tarif de 12,5 lei pentru un m3 de apă
potabilă şi 10,5 lei pentru un m3 de apă reziduală (pentru
populaţie). Pentru alte categorii de consumatori tariful
practicat pentru apa potabilă poate ajunge până la 21,5 lei
pentru un m3 fără TVA (pentru consumatorii care procură
apă în volum de 15.000 m3 şi peste pe parcursul unei luni
calendaristice), iar tariful pentru apa reziduală până la 19 lei
fără TVA pentru un m3.
Conform investigaţie apei potabile a Centrului de Sănătate
Publică Edineţ realizată la data de 15.11.2010, apa potabilă
de la nivel local nu corespunde Normelor Sanitare privind
calitatea apei potabile Nr.934/2 din 15.08.07, după
conţinutul clorului rezidual fix.
Infrastructura de furnizare a energiei termice în sistem
centralizat
Populaţia oraşului Edineţ beneficiază de sistem centralizat
de energie termică, acest serviciu fiind furnizat de
Întrepriderea Municipală „Termoficare Edineţ”. Această
întreprindere deserveşte un număr de 33 cazangerii, din
care:
Primăria Edineţ – 17 cazangerii;
Primăria Donduşeni – 4 cazangerii;
Consiliul raional Donduşeni – 1 cazangerie;
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-

Alţi agenţi economici din raionul Edineţ – 8
cazangerii;
Alţi agenţi economici din raionul Donduşeni – 3
cazangerii.

Infrastructura de furnizare a gazelor naturale
La nivelul local există infrastructura necesară pentru
furnizarea de gaze naturale, acestea fiind distribuite de
“Edineţ-Gaz” SRL. Conform Studiului de Fezabilitate pentru
crearea Parcului Industrial Edineţ, preţul de livrare a 1.000
m3 de gaz prin conducte cu presiune medie constituie 4.653
lei fără TVA, pentru anul 2010. La nivel raional, gradul de
racordare a locuinţelor la reţeaua de gaze naturale a fost în
creştere pe parcursul ultimilor 5 ani, fiind de 22,3% din
totalul locuinţelor din raion.

Infrastructura de apă – canalizare
Reţeaua de distribuţie a apei potabile din oraşul Briceni are o
lungime de 40,3 km, în ultimii cinci ani nefiind modificări
asupra acesteia. Reţeaua are o capacitate de 8,4 mc/zi şi a
distribuit, în anul 2010, o cantitate de 76,4 mii mc (din care
86,9% distribuită consumatorilor casnici).
Reţeaua de canalizare are o lungime de 27 de km, în anul
2010, având aceeaşi lungime în perioada 2006-2010.
Conform Consiliului Raional Briceni, în oraş funcţionează o
întreprindere municipală care acordă servicii comunale de
salubrizare, aprovizionare cu apă şi canalizare. Oraşul
Briceni se numără printre localităţile care au ca sursă de
apă râul Prut. Această situaţie este întâlnită şi în oraşul
Edineţ, Cupcini, Glodeni, Ungheni, Leova, Cantemir şi Cahul.

Oraşul Briceni
Infrastructura rutieră
Oraşul Briceni dispune de o reţea de drumuri dezvoltată,
fiind o localitate importantă în conexiunea rutieră a
Republicii Moldova cu Ucraina. Însă, la nivelul Zonei
Transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni, oraşul are cea
mai scăzută densitate a străzilor orăşeneşti în cadrul
teritoriului, de doar 3,6 km de drum ce revin la 1 km2 de
teritoriu.
Cele mai importante drumuri de la nivel local sunt:
M14 Brest – Briceni – Chişinău – Tiraspol – Odessa;
R11 Ocniţa – Briceni;
R55 Briceni - Rosoşanî (Ucraina);
L19 Briceni - Larga – Kelmenţî (Ucraina);
L20 Briceni - Grimăncăuţi – frontiera cu Ucraina;
L26 Briceni - Tabani - Corjeuţi – Teţcani;
L41 M14 - drum de acces spre oraşul Briceni.
Potrivit Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova,
lungimea drumurilor publice din oraşul Briceni este 36 km,
din care 38,1% reprezintă drumuri cu îmbrăcăminte rigidă.
Doar un sfert din drumurile publice reprezintă drumuri cu
îmbrăcăminte îmbunătăţită.

Staţia de tratare ale apei se află în exploatare de circa 25-30
ani, motiv pentru care nu corespunde cerinţelor actuale vis{-vis de tehnologia de tratare, starea fizică şi morală a
construcţiilor şi utilajelor fiind destul de degradată.
Infrastructura de furnizare a gazelor naturale
Conform Consiliului Raional Briceni, circa 70% din populaţia
oraşului este conectată la gaze, în oraş existând 2
cazangerii care ar putea acoperi în mod centralizat
necesităţile oraşului în energie termică. De altfel, raionul
Briceni se numără printre raioanele Republicii Moldova care
prezintă cea mai mare pondere a localităţilor conectate la
reţeaua de furnizare a gazelor naturale (alături de
municipiul Bălţi şi raionul Ocniţa).

Principalele probleme şi direcţii de dezvoltare
comune
Carenţe comune în cele trei localităţi componente ale Zonei
Transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni există atât în
ceea ce priveşte infrastructura rutieră, cât şi în ceea ce
priveşte infrastructura tehnico-edilitară. Un prim aspect
legat de infrastructură este existenţa disparităţilor între
cartierele oraşelor/municipiilor, astfel încât locuitorii din
anumite zone (de regulă, cartierele mărginaşe) dispun de
drumuri şi reţele tehnico-edilitare de mai proastă calitate.
Tocmai din acest motiv o primă direcţie de acţiune ar fi
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uniformizarea condiţiilor generale ale infrastructurii rutiere,
dar şi extinderea, reabilitarea sau modernizarea reţelelor
tehnico-edilitare din toate cartierele celor trei localităţi.
În toate localităţile sunt întâmpinate probleme vis-{-vis de
starea infrastructurii rutiere, existând un procent destul de
ridicat de drumuri de pământ sau drumuri pietruite. La
capitolul reţele rutiere, poate fi remarcată şi lipsa unei
şosele ocolitoare în municipiul Dorohoi şi oraşul Briceni,
astfel încât traficul de mare tonaj traversează localitatea
prin zone centrale. La nivelul oraşului Edineţ ocolirea
localităţii de autovehiculelor care se află în tranzit se
realizează prin zona de vest, pe M14 Brest – Briceni –
Chişinău – Tiraspol – Odessa.
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În ceea ce priveşte reţelele de apă şi canalizare, populaţia
dispune de cele mai vitrege condiţii, în primul rând,
populaţia care locuieşte la case. Astfel, gradul de racordare
la utilităţi este, de regulă, mai mic în cadrul caselor decât al
blocurilor de locuinţe, operatorii acestor servicii
orientându-se spre zonele urbane dezvoltate pe verticală
(cartiere cu blocuri) unde volumul populaţiei este mai
ridicat.
Atât calitatea infrastructurii rutiere, cât şi a infrastructurii
tehnico-edilitare este importantă din punct de vedere
economic, aceste aspecte fiind de interes central pentru
potenţialii investitori. Pe de altă parte, bineînţeles că ele
reprezintă indicatori ale calităţii vieţii populaţiei din
localităţile analizate.
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I.5. Economie

Municipiul Dorohoi
Până în anul 1989, economia oraşului Dorohoi avea un
caracter industrial, predominante fiind industria sticlăriei şi
porţelanului, industria constructoare de maşini, industria
textilă, industria alimentară. După această perioadă,
necesitatea adaptării la economia de piaţă, la cerinţele şi
nevoile impuse de aceasta au condus la o scădere puternică
a activităţii economice şi la o modificare a ponderii
ramurilor industriale.

Evoluţia numărului de firme active în
municipiul Dorohoi
5.347

646

512

614

2008

2009

2010

Judeţul Botoşani

Datorită poziţiei geografice şi mărimii sale, municipiul
Dorohoi este centrul polarizator al activităţilor economice
industriale, agricole şi de servicii.
Dintr-un total de 841 persoane juridice existente în
municipiul Dorohoi, pentru anul 2010, şi-au depus situaţia
bilanţieră la Registrul Comerţului 614 persoane juridice, cu
19,9% mai multe decât anul precedent, însă sub nivelul
înregistrat în anul 2008, principala cauză a acestei scăderi
fiind situaţia economică naţională precară în urma crizei
financiare mondiale. Acelaşi trend a fost înregistrat şi la
nivel de judeţ, din care municipiul Dorohoi concentrează
13,2% din firmele active economic în anul 2010.
Principalele forme constitutive ale firmelor active sunt
reprezentate de societăţile cu răspundere limitată (64,9%
din totalul firmelor active în 2010), persoanele fizice
autorizate (16,5% din totalul firmelor active), întreprinderile

4.658

4.625

Oraşul Dorohoi

Sursa: ONRC

Numărul de firme active economic (ce au depus situaţia
bilanţieră) la Registrul Comerţului
Firme active
2008
2009
2010
Judeţul Botoșani
Orașul Dorohoi

5.347

4.625

646

512

4.658
614
Sursa: ONRC

individuale (11,9% din totalul firmelor active) şi
întreprinderile familiale (3,7% din totalul firmelor active).
Din totalul persoanelor juridice şi fizice de la nivel judeţean,
municipiul Dorohoi, după municipiul Botoşani, atrage un
procent important dintre acestea: 12,6% din SNC-uri, 9,7%
din SRL-uri, 9,5% din SA-uri, 7,3% din ÎI-uri şi 7,2% din PFA-uri.
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Repartiţia persoanelor juridice şi fizice active*), în anul 2010,
pe categorii de persoane
Categorie
Municipiul
% din total
% din total
persoane
Dorohoi
municipiu
judeţ
Total
841
67,8%
9,6%
SRL
806
64,9%
9,7%
SA
19
1,5%
9,5%
SNC
12
1,0%
12,6%
Persoane
juridice
OCM
1
0,1%
25,0%
OCR
1
0,1%
20,0%
SC
1
0,1%
2,6%
CA
1
0,1%
1,7%
Total
400
32,2%
7,1%
PFA
205
16,5%
7,2%
Persoane
II
148
11,9%
7,3%
fizice
IF
46
3,7%
6,3%
AF
1
0,1%
25,0%
*) firme cu starea actuală: funcţiune, divizare parţială, divizare totală,
întrerupere temporară de activitate (nu include: faliment, reorganizare
judiciară, insolvenţă, dizolvare de drept asociat unic cf. Legii nr. 314/2001,
radiată)
Sursa: ONRC

După numărul de firme active, în municipiul Dorohoi se
evidenţiază domeniile de activitate: comerţul (43,1% firme),
industria prelucrătoare (10,1% firme), agricultură,
silvicultură şi pescuit (8,5% firme), construcţii (8,3% firme),
transport şi depozitare (7,9% firme) şi hoteluri şi
restaurante (7,1% firme).

Distribuţia persoanelor juridice şi fizice
active în anul 2010, pe categorii
SA SNC OCM OCR SC CA
1,5% 1,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
PFA
16,5%
persoane
juridice

persoane
fizice

II
11,9%

SRL
64,9%

Sursa: ONRC

IF
3,7%
AF
0,1%

Numărul de firme ce revin la 1.000 de locuitori relevă spiritul
antreprenorial al locuitorilor zonei. În municipiul Dorohoi, la
1.000 de locuitori revin 42,0 agenţi economici existenţi, din
care 28,4 persoane juridice şi 13,5 persoane fizice, în timp
ce la nivel judeţean raportul este mai scăzut, de 32,1 agenţi
economici existenţi la 1.000 de locuitori, din care 19,5
persoane juridice şi 12,6 persoane fizice.
Firmele active economic din municipiu au realizat în anul
2010 o cifră de afaceri totală de 411.550,8 mii lei, ceea ce
înseamnă o medie de 670,3 mii lei per firmă.

Distribuţia pe activităţi economice a firmelor şi a cifrei de afaceri realizate în municipiul Dorohoi, 2010
% din total
% din total cifra CA medie per firmă
Domeniu de activitate
firme
de afaceri
(RON)
Agricultură, silvicultură şi pescuit
8,5%
5,8%
560.479,7
Industria extractivă
0,6%
0,4%
503.514,3
Industria prelucrătoare
10,1%
36,9%
2.990.065,0
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
0,6%
0,2%
319.092,3
Construcţii
8,3%
1,2%
115.532,6
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
43,1%
49,4%
936.543,4
Transport şi depozitare
7,9%
3,0%
312.877,5
Hoteluri şi restaurante
7,1%
1,4%
164.967,8
Informaţii şi comunicaţii
2,4%
0,2%
82.750,7
Intermedieri financiare şi asigurări
0,8%
0,2%
182.712,8
Tranzacţii imobiliare
0,8%
0,1%
54.840,0
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
4,0%
0,1%
30.051,2
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
0,8%
0,1%
79.390,3
Învăţământ
0,6%
0,1%
92.905,0
Sănătate şi asistenţă socială
0,8%
0,2%
160.389,3
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
1,0%
0,6%
457.896,6
Alte activităţi de servicii
2,6%
0,2%
71.952,5
TOTAL
100,0%
100,0%
Sursa: Ministerul Finanţelor
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În perioada 2008-2010 cifra de afaceri realizată în municipiu
a fost în continuă creştere, spre deosebire evoluţia
numărului de firme active economic. Aşadar, în anul 2010
cifra de afaceri s-a majorat cu 14,2% faţă de anul 2009 şi cu
18,7% faţă de anul 2008.
Faptul că numărul de firme active economic s-a majorat în
anul 2010, după scăderea din anul 2009, şi majorarea
continuă a cifrei de afaceri înregistrate în oraş în această
Evoluţia cifrei de afaceri a firmelor active economic
-mii lei2008
2009
2010
Judeţul Botoşani

4.343.304,2

3.843.953,7

346.753,0

360.340,0

Oraşul Dorohoi

3.985.998,7
411.550,8

perioadă, arată revenirea economică după perioada de
criză economică.
După cifra de afaceri realizată în anul 2010, principalele
domenii economice din localitate sunt reprezentate de:
comerţ (49,4% din cifra de afaceri), industria prelucrătoare
(36,9%), agricultură, silvicultură şi pescuit (5,8%) şi transport
şi depozitare (3,0%).
În industria prelucrătoare se realizează cea mai ridicată cifră
de afaceri medie per firmă, de 2.990,1 mii lei în anul 2010. În
acest domeniu se remarcă diviziuni economice precum:
Fabricarea produselor textile (73.021,4 mii lei cifră de
afaceri medie per firmă), Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice (3.562,4 mii lei cifră de afaceri medie

Sursa: ONRC

Firma
1

DOROTEX SRL

2

NORDIC ROMAR SRL

3

SIMI IMPEX SRL

4

MIRA COM SRL

5

SABCO S SRL

6

SUPER SPLENDID SRL

7

CONTED SA

8

SPICUL 2 SRL

9

MINDO SA

10

LIV AGRO GRUP SRL

11

INDOR SA

12

MISONE SRL

13

UNIVERSAL LUXOR SRL

15

GLOBAL INVEST
HOLDING SRL
TRANSPORT MIXT SA

16

MAGISTRA FARM SRL

17

TRANS MATEI SRL

18

EXIMP IULIANA SRL

19

EURO 2000 SRL

20

G&GAGROSRL

14

TOP 20 companii din municipiul Dorohoi, după cifra de afaceri din 2010
Nr.
Cifra de
CAEN
Salariaţi
afaceri (RON)
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
306
73.021.439
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor
electrocasnice, în magazine specializate
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule în magazine specializate
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de
fierărie pentru instalaţii sanitare
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominanta de produse alimentare
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominanta de produse alimentare
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv
lenjeria de corp)
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor
proaspete de patiserie
2354 Fabricarea mortarului
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
1520 Fabricarea încălţămintei
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominanta de produse alimentare
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor
periferice şi software-lui
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în
magazine specializate
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominanta de produse alimentare
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video
în magazine specializate
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv
lenjeria de corp)
5590 Alte servicii de cazare

Profit net
(RON)
248.292

212

31.278.372

2.176.375

37

19.559.234

119.736

49

19.221.840

182.061

35

19.216.473

306.348

62

19.010.339

1.348.998

497

17.170.244

724.894

173

16.303.578

161.678

62

11.926.529

645.981

9

11.517.702

51.289

129

11.321.125

32.194

18

9.738.851

82.218

33

7.698.201

238.836

9

4.600.303

176.071

49

4.208.794

663.267

9

3.948.232

169.800

22

3.621.663

1902

10

3.496.548

40.648

160

3.401.890

-183 196

45

2.485.463

Capital
străin
da

da

19.121
Sursa: Ministerul Finanţelor
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per firmă), Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2.740,5
mii lei cifră de afaceri medie per firmă), Industria
alimentară (1.927,8 mii lei cifră de afaceri medie per firmă)
şi Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de
voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei;
prepararea şi vopsirea blănurilor (1.798,7 mii lei cifră de
afaceri medie per firmă).
Forţa de muncă
Resursele de muncă de la nivelul judeţului Botoşani sunt în
continuă creştere din anul 2000, de la 261,4 mii persoane,
până la 280,0 mii persoane în anul 2010, fiind o majorare de
7,1 procente, în această perioadă.
Din resursele de muncă totale la nivel de judeţ,52,3% sunt
persoane de sex masculin şi 47,6% persoane de sex feminin,
în anul 2010.

Numărul de salariaţi din anul 2009 era de 5.534 la nivelul
municipiului Dorohoi, din care 63,7% angajaţi în cadrul
firmelor active economic (care şi-au depus situaţia
bilanţieră pentru anul 2010 la Registrul Comerţului).
În perioada 2000-2009 numărul mediu de salariaţi s-a
diminuat dramatic, numărul de salariaţi din anul 2009
reprezentau doar 60,8% din totalul din anul 2000.
Perioadele critice pentru forţa de muncă din municipiu au
fost în jurul anilor 2005 şi 2009, când s-au înregistrat valori
minime, de 5.978 salariaţi, respectiv 5.534 salariaţi.
În acelaşi timp, numărul de angajaţi din firmele active
economic la nivel de municipiu s-a redus, de la 4.467
persoane în anul 2008 până la 3.584 persoane în anul 2010,
marcând o scădere de 19,7%.

1

TOP 20 companii din INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE din municipiul Dorohoi, după cifra de afaceri din 2010
Nr.
Cifra de afaceri
Profit net
Firma
CAEN
Salariaţi
(RON)
(RON)
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
DOROTEX SRL
306
73.021.439
248.292

2

CONTED

3

SPICUL 2 SRL

4
5

MINDO SA
INDOR SA

6

EURO 2000 SRL

7
8

10

TAURUS SRL
EUROMATCON SRL
A.M.COS. COMPANY
SRL
RAM SRL

11

SPICU PAN SRL

12

PIZZA COM SRL

13

SCM COMATI

14
15

CICOS SRL
PUNCT SRL

16

ELIM 70 SRL

9

19

MANUFACTUR PRO
SIGURANTA SRL
CONTROL AIR
COMPANY SRL
ARTIDOR IMPEX SRL

20

PATTI BAR COM SRL

17
18

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv
lenjeria de corp)
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor proaspete de patiserie
2364 Fabricarea mortarului
1520 Fabricarea încălţămintei
1413 Fabricarea alter articole de îmbrăcăminte (exclusiv
lenjeria de corp)
1520 Fabricarea încălţămintei
2364 Fabricarea mortarului
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru
construcţii
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor proaspete de patiserie
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor proaspete de patiserie
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv
lenjeria de corp)
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri şi magazine
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru
construcţii
1520 Fabricarea încălţămintei
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din
material plastic
1520 Fabricarea încălţămintei
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor proaspete de patiserie

Capital
străin
da

497

17.170.244

724.894

173

16.303.578

161.678

62
129

11.926.529
11.321.125

645.981
32.194

160

3.401.890

-183.196

da

103
5

2.352.384
2 099.434

-640.513
26.676

da

11

1.896.891

633

10

1.634.334

27.362

23

1.304.680

7.899

18

1.156.868

6.216

41

1.096.670

78

5
11

458.008
456.190

-20.308
24.046

7

396.853

4.826

40

387.904

12.167

3

269.053

25.171

13

253.443

-77.419

7

230.194

-40.300

da

Sursa: Ministerul Finanţelor
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Productivitatea medie a angajaţilor din firmele active din
municipiul Dorohoi este de 114,8 mii lei / angajat în anul
2010, uşor sub nivelul judeţean, unde se înregistrează o
productivitate medie de 129,5 mii lei / angajat. Însă la nivel
local se înregistrează o îmbunătăţire vizibilă a
productivităţii medii în ultimii trei ani, de la 77,6 mii lei cifră
de afaceri per angajat în anul 2008, aceasta s-a majorat cu
47,9% până în anul 2010.

Numărul mediu al salariaţilor din
municipiul Dorohoi
9.103 8.905

8.720
8.161

7.838

6.003

pers.

6.288 6.070

5.978
Situaţia de la nivel local diferă de situaţia la nivel de judeţ,
5.534
unde productivitatea medie per angajat s-a diminuat în anul
2009 cu 12,3% faţă de anul precedent, urmând ca mai apoi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
aceasta să crească cu 16,8% în anul 2010 faţă de anul 2008.
Sursa: INS
Acest fapt se datorează, în principal, de evoluţiile de la
nivelul municipiului Botoşani, oraş ce concentrează cea mai
importantă parte a activităţii economice judeţene.
Principalele firme angajatoare din municipiul Dorohoi sunt
reprezentate de:
 Conted SA, care în anul 2010 a raportat 497 salariaţi şi are
ca domeniu de activitate fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
 Dorotex SRL, care în anul 2010 a raportat 306 salariaţi şi
are ca domeniu de activitate pregătirea fibrelor şi filarea
fibrelor textile;
 Nordic Romar SRL, care în anul 2010 a raportat 212
salariaţi şi are ca domeniu de activitate comerţul cu
amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în
magazine specializate;
 Spicul 2 SRL, care în anul 2010 a raportat 173 salariaţi şi
are ca domeniu de activitate fabricarea pâinii; fabricarea
prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
Evolu
numărului
de şomeri , în municipiul Dorohoi
 EURO 2000 SRL, care în anul
2010ţia
a raportat
160 salariaţi
şi are ca domeniu de activitate fabricarea altor articole 950
de
922 932 909
881(exclusiv lenjeria de corp);
îmbrăcăminte
861
841
836
828
828
771 care în 736
 Servicii Publice Locale SRL,
721 anul 2010 a raportat
648
145 salariaţi şi are ca domeniu de activitate colectarea
deșeurilor nepericuloase;
448 415
446
 Indor SA, care în anul 2010 a raportat 129 salariaţi şi are ca
domeniu de activitate fabricarea încălţămintei;
470
385
 Taurus SRL, care în anul 2010 a raportat 103 salariaţi şi are
ca domeniu de activitate fabricarea încălţămintei.

ian.

feb. mar. apr. mai

iun.

iul.

2010

93
aug. sept. oct. nov. dec.

ian.

feb. mar. apr.

mai

2011

iun.

iul.

aug.

Sursa: INS
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Pe piaţa forţei de muncă a municipiului Dorohoi au fost
înregistraţi 470 de şomeri, în luna august 2011, cu 48,3% mai
puţine persoane decât la începutul anului 2011. Raportat la
numărul total de şomeri din judeţul Botoşani în luna august
2011, municipiul Dorohoi concentrează 8,1% din aceştia.

În septembrie 2011, a fost finalizat Incubatorul de Afaceri
Dorohoi. Antreprenorii sau potenţialii antreprenori care
aplică la programul de incubare vor beneficia, într-o primă
etapă, de cursuri de dezvoltare managerială. Absolvenţii
acestor cursuri vor participa la un interviu de selecţie.

Venitul lunar mediu net înregistrat în judeţul Botoşani a fost
de 1.085 lei, în anul 2010, cu 306 lei mai puţin decât venitul
de la nivel naţional, din acest punct de vedere judeţul
clasându-se pe penultimul loc în cadrul regiunii de Nord Est,
înaintea judeţului Vaslui (1.071 lei).

Cele 16 - 24 de firme incubate (start-upuri şi firme cu istoric
de funcţionare de maxim doi ani) vor beneficia de serviciile
şi sprijinul oferite de Programul de incubare coordonat de
AIPPIMM şi implementat de PNUD: birouri echipate şi
dotate, sprijin financiar şi servicii de consultanţă şi training.

În judeţ, cel mai ridicat venit lunar mediu net se
înregistrează domenii precum Producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat (2.175 lei) şi Intermedieri financiare şi asigurări
(2.098 lei).

Oraşul Edineţ

În infrastructura de sprijin a afacerilor din Dorohoi şi din
apropierea municipiului poate fi inclus şi Parcul Industrial
Botoşani, situat în partea de nord a Municipiului Botoșani,
pe DN 29B, având acces direct din Dorohoi pe DN 29B.
Parcul se adresează sectoarelor: industria prelucrătoare,
mecanică, construcţii de maşini şi spaţii depozitare. Oferă
ca servicii de bază locaţii pentru companii din industria
prelucrătoare, de distribuţie şi de prestări servicii şi servicii
suport: asistenţă în recrutarea de personal şi management
executiv, servicii de finanţe-contabilitate şi audit,
informatică, asistenţă juridică, asistenţă medicală,
transport persoane şi marfă, consiliere pentru proiecte de
finanţare şi parcare.

Câştigul salarial nominal mediu net lunar
1.310
1.322

În oraș sunt 2 hoteluri, 227 unităţi de comerţ cu amănuntul,
filiale a 5 bănci comerciale și 2 companii de asigurare.
Autorităţile Republicii Moldova, în scopul dezvoltării
industriei şi atragerea investiţiilor străine, pun accentul pe
crearea parcurilor industriale. În acest sens, deja a fost
elaborat studiu de fezabilitate pentru construcţia parcului
industrial în oraşul Edineţ.

1.126
1.071

1.117
1.109

agenţi economici/1.000 locuitori

1.080
1.095

1.122
1.085

1.319
1.272

1.207
1.192

Principalii agenţi economici din oraşul Edineţ sunt:
 „Agromaș” S.A. care produce unelte de prelucrare a
lemnului şi unde lucrează 84 angajaţi,
 ”Modern” S.A. care se ocupă cu cusutul hainelor,
 Baza de transport auto cu 97 angajaţi și o cifră de afaceri
anuală de 2,1 mln. lei.

Numărul de agenţi economici ce revin la
1.000 de locuitori, în zona transfrontalieră,
în anul 2010

lei

1.361
1.391

În prezent oraşul Edineţ este un important centru industrial
din nordul Republicii Moldova. Baza economică a orașului o
formează circa 20 agenţi economici mari.

Edineţ

113,6

Briceni

România Reg. Bacău Botoşani Iaşi
NORD-EST
Anul 2009
Anul 2010

Neamţ Suceava Vaslui

Dorohoi

73,3

42,0

Sursa: INS
Sursa: ONRC, Primăria or. Edineţ, Primăria or. Briceni
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Documentele au fost elaborate cu susţinerea financiară a
Băncii Mondiale şi Programului ONU pentru Dezvoltare.
Scopul studiilor de fezabilitate constă în determinarea
posibilităţilor şi premiselor pentru crearea parcurilor
industriale funcţionale în localităţile respective în cadrul
mecanismului de parteneriat public-privat cu scopul
atragerii investiţiilor, dezvoltarea industrială, crearea
locurilor noi de muncă bine plătite, reducerea nivelului
şomajului, stoparea exodului muncitorilor de calificare
înaltă.
Populaţia din oraşul Edineţ are un spirit antreprenorial mai
dezvoltat faţă de celelalte localităţi din zona
transfrontalieră, la 1.000 de locuitori din Edineţ revenind
113,6 agenţi economici.

Structura agenţilor economici din or.
Edineţ, pe forme de organizare,
în anul 2010
Patentă
28,4%

Gospodării
ţărăneşti
30,7%
Întreprinder
i municipale
0,2%
Cooperative
0,6%

SRL
17,6%

Întreprinder
i individuale
16,3%
Asociaţii de
gospodării
ţărăneşti şi
Întreprinderobşteşti
i de Stat 3,7%
1,4%
Societăţi pe
acţiuni
1,1%

Evoluţia agenţilor economici activi din oraşul Edineţ
Agenţii economici
2007
2008
2009
2010
Gospodării ţărăneşti
637
635
639
641
Patentă

600

597

610

593

SRL

290

310

355

367

Întreprinderi individuale

250

270

315

341

Asociaţii de gospodării
ţărăneşti şi obşteşti

75

75

75

78

Întreprinderi de Stat

33

31

30

30

Societăţi pe acţiuni

18

20

21

24

Cooperative

12

12

12

12

Întreprinderi municipale

4

5

5

5

1.919

1.955

2.062

2.091

Total

Sursa: Primăria Edineţ

Top 20 agenţi economici din or. Edineţ, după volumul
impozitelor la bugetul local
Impozitul în bugetul local
Agenţii economici
(mii lei)
ÎM „Apă Canal”
1 103,0
SA „BTA-12”
900,0
SRL „Gloria Qvarc”

617,0

„Consum COOP”

357,0

SA „Volan”

327,0

SA „Victoria”

202,0

SRL „Saltem”

120,0

SRL „Arisfarm”

119,0

SRL „Vlados-Com”

115,0

SRL „Caro-Service”

96,0

SRL „Crucial VT”

86,0

SRL „Constructcom”

45,0

ÎI „Cristea Alexandru”

39,0

ÎI „Ţentiu”

35,0

SRL „Protect Impex”

33,0

ÎI „Dolghii”

27,0

SA „Apromaş”

27,0

SRL „Vahenat”

24,0

ÎI „Lupu”

19,0

ÎI „Sorocovschi”

15,0
Sursa: Primăria Edineţ
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Oraşul Briceni
Economia locală este formată din 718 agenţi economici, din
care 70,9% reprezintă patente, 14,3% sunt întreprinderi
individuale, 12,3% sunt SRL-uri, 2,1% sunt societăţi pe acţiuni
şi 0,4% întreprinderi municipale.
Principala activitatea economică desfăşurată de
antreprenorii din or. Briceni este comerţul, dar se remarcă
şi domeniile construcţii şi transport. Una dintre cele mai
prospere întreprinderi din or. Briceni este Î.I. „FloareMorari” care se ocupă cu creşterea şi comerţul florilor. În
serele pe care le deţine, produce un vast sortiment de flori
pe tot parcursul anului.
În comuna Larga, din raionul Briceni urmează a fi inaugurat
un Incubator al afacerilor, printr-un proiect finanţat din
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) în
anul 2011.

Distribuţia agenţilor economici pe
catogorii, în oraşul Briceni, în anul 2010
Întreprinder
i individuale
14,3%
Patentă
70,9%
SRL
12,3%

Întreprinder
i municipale
0,4%

Societăţi pe
acţiuni
2,1%
Sursa: Primăria Or. Briceni

Distribuţia agenţilor economici pe categorii,
în or. Briceni în anul 2010
Formă organizatorică
număr
% din total
Patentă1
509
70,9%
Întreprinderi individuale
103
14,3%
SRL
88
12,3%
Societăţi pe acţiuni
15
2,1%
Întreprinderi municipale
3
0,4%
TOTAL
718
100,0%
Sursa: Primăria or. Briceni

1

Patenta de întreprinzător, denumită şi patentă, este un certificat de stat
nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de
întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
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Cei mai importanţi agenţi economici din or. Briceni
Agenţi economici
Domeniu de activitate
Creşterea şi comercializarea
Î.I. „Floare – Morari”
florilor şi arbuştilor decorativi
S.R.L.”Decoli”
Market, pizzeria
S.R.L.”Farmavet”
farmacie
Comercializarea articolelor din
Î.I. Victor Romanenco”
aur, argint şi haine gata
Î.I. „Cojocari V.P.”
Comercializarea medicamentelor
S.R.L. „Csimcom”
market
Î.I. „Svetlana
Alimentaţia publică
Volchivscaia”
Î.I. „Bordo –Donscaia”
market
Comercializarea mobilei şi
Î.I. „Icar –Roşca”
materialelor de construcţie
Î.I. „Olimp Condraţchii”
market
Î.I. „Solovuşca
Reparaţia auto
Ungureanu”
Servicii de hotel şi alimentaţie
S.R.L. „Sanasprim”
publică
S.R.L.”Largus-fer”
Comercializarea medicamentelor
Sursa: Primăria or. Briceni

Principalele probleme şi direcţii de dezvoltare
comune
Zona transfrontalieră a fost afectată de criza financiară ce sa manifestat la nivel mondial, de la finalul anului 2008,
reducând activitatea economică a firmelor din areal.
Aceasta s-a propagat direct asupra forţei de muncă prin
disponibilizarea unui număr important de salariaţi.
Atitudinea antreprenorilor, cât şi măsurile economice
întreprinse la nivel naţional constituie premisele reluării
evoluţiei pozitive a activităţilor economice.
Pe de altă parte, mediul de afaceri din zona transfrontalieră
se confruntă cu un deficit de forţă de muncă pe fondul
migraţiei personalului calificat. Soluţia ce se impune este
dezvoltarea economică a zonei şi prin colaborarea mediului
de afaceri din acest areal în privinţa tehnologiei de
producţie, dezvoltării resurselor umane, certificării
produselor, etc.
Susţinerea zonei din punct de vedere economic este destul
de slabă, astfel încât pentru atragerea investitorilor este
necesară o promovare intensă a oportunităţilor de afaceri
din zonă. Colaborările şi schimburile de experienţă în
privinţa dezvoltării parcurilor industriale şi a altor structuri
de sprijinire a afacerilor constituie un punct de plecare
pentru dezvoltarea economică a zonei transfrontaliere.
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I.6. Mediu

Municipiul Dorohoi

- calitatea precipitaţiilor în 2 puncte: Botoşani şi Dorohoi;
poluanţii monitorizaţi sunt: pH, conductivitate, alcalinitate,
SO42-, NH4+, NO3-, Cl-, Ca2+ şi Mg2+.

Calitatea aerului
Calitatea aerului este monitorizată prin măsurători zilnice.
Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia
română transpusă din cea europeană, valorile limită impuse
prin legislaţie având scopul de a evita, preveni şi reduce
efectele nocive asupra sănătăţii şi a mediului în întregul
său.
Municipiul Dorohoi este inclus în Reţeaua judeţeană de
monitorizare a calităţii aerului. Monitorizarea aerului pune
în evidenţă permanent stadiul calităţii aerului având ca
scop principal protecţia sănătăţii umane şi a mediului ca un
întreg.

În semestrul I 2011, în laboratorul APM Botoşani s-au
efectuat 477 analize pe factorul de mediu AER, astfel:
- pulberi în suspensie: PM2.5 –171 măsurători gravimetrice;
- pulberi în suspensie: PM10 –29 măsurători gravimetrice;
- precipitaţii în 2 puncte în flux săptămânal: 277 indicatori.
Poluanţii atmosferici sunt monitorizaţi şi evaluaţi în
conformitate cu Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei
Mediului nr. 592/2002 - pentru aprobarea Normativului
privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a
criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf,
dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie
(PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de
carbon şi ozonului în aerul înconjurător.

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului
Conform Raportului privind calitatea factorilor de mediu în
judeţul Botoşani (semestrul I al anului 2011), al Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Botoşani, calitatea aerului în
judeţul Botoşani este monitorizată astfel:
- prin măsurători continue ale Staţiei Automate de Fond
Urban – inclusă în Reţeaua Naţională de Monitorizare a
Calităţii Aerului; poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2,
NOx, CO, O3, COV-BTEX, PM2,5;
- măsurători gravimetrice – pentru pulberi în suspensie
(PM2.5);

Principala sursă de poluare a aerului este traficul rutier.
Înnoirea parcului auto este o metodă eficientă de reducere
a poluării provenită din trafic. Poluarea cu pulberi a
atmosferei are mai multe surse:
- naturale: antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de
către vânt;
- antropice: combustiile, anumite procese industriale,
depozitele de deşeuri industriale şi municipale, arderea
deşeurilor în aer liber, transporturile rutiere, sisteme de
încălzire individuale, îndeosebi cele pe combustibili solizi,
demolările, construcţiile, etc.
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Calitatea precipitaţiilor
În semestrul I 2011 s-a recoltat şi analizat apa de precipitaţii
din două puncte de monitorizare: la sediul APM Botoşani şi
Staţia de Tratare a apei Dorohoi, totalizând 387 indicatori.
Pentru evaluarea calităţii precipitaţiilor s-au luat în
considerare următorii indicatori: pH, conductivitate, NH4+,
NO3-, Cl-, SO42, Ca2+, Mg2+ şi aciditate. Nu s-au înregistrat
precipitaţii cu caracter acid.
Poluarea sonoră
În municipiul Dorohoi se efectuează măsurători atât pe cele
mai importante căi rutiere cât şi în apropierea principalilor
agenţi economici, înregistrându-se depăşiri cu 2-3% faţă de
limitele admisibile.
Având în vedere că principala sursă de poluare actuală o
constituie traficul rutier, se impune devierea circulaţiei
traficului greu şi a celui de tranzit pe o rută ocolitoare. În
acest mod s-ar diminua poluarea fonică, scăzând totodată
impactul negativ asupra mediului.
Calitatea apei

În cursul anului cele mai scăzute debite, se înregistrează
spre sfârşitul verii şi în prima parte a iernii (septembrie ianuarie), iar cele mai ridicate în perioada martie-aprilie.

APM Botoşani
Staţia
tratare Dorohoi
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În cazul unei ploi normale pe suprafaţa de 1.146 ha a
municipiului Dorohoi şi a zonelor aferente se estimează un
debit de:
- 64.176 dmc/s (ploaie normală);
- în cazul unei ploi torenţiale se estimează: 89.846dmc/s.
Pe suprafaţa studiată există pericolul eroziunilor areale şi
eroziunilor patului albiilor cursurilor de apă. Apele
subterane libere sunt reprezentate de straturile acvifere
lipsite de presiune la care se remarcă o zonă de alimentare
şi unele de descărcare. Nivelul hidrostatic este situat între
0,50-1,50 m (în zonele joase, cu exces de umiditate din
lunca Jijiei şi a Buhaiului) până la 4 m în zonele de racord. În
zonele colinare nivelul apei subterane variază între 2,0 şi 15
m de la CTN, ieşirea spre Şendriceni, 2-6 m -Zona centrală,
0,60-2,30 m -ans. Victoria, 2-5 m - ans. Plevna, 4-12 m cartier Trestiana, 3-8m - Satul Nou, 7-8 m - Progresul, 0,8-2,5
m –Dealu Mare, 0,5-8,0 m - Loturi Enescu.
Versanţii limitrofi localităţii prezintă fenomene de alunecări
active sau potenţiale.

Apele de suprafaţă: Reţeaua hidrografică a municipiului
Dorohoi, este formată din râul Jijia cu un debit mediu
multianual de 0.665 mc/s şi afluenţii săi: pâraiele Buhai
cu un debit mediu multianual de 0.168 mc/s, Jijioara (Morii,
Dorohoi), Lădăriţa –Zahorna, Tipişca – Bezercu şi Ghilauca –
Putreda, care au dimensiuni reduse ca lungime şi ca
suprafaţă. Râul Jijia îşi are izvoarele la distanţa de 23,3 km
spre nord-vest de oraş şi curge pe lângă satele Hilişeu
Crişan, Corjăuţi, Hilişeu Cloşca, mărindu-şi debitul cu apele
pâraielor Tinca, Măhăileni, Ivan şi Martin, trecând prin zona
mlăştinoasă a fostului Iezer, străbătând Dorohoiul pe o
lungime de 4-5 km.

Punct de recoltare

Ploile abundente de scurtă durată în special cele torenţiale
provoacă frecvent creşteri bruşte de nivel cu efecte
negative îndeosebi în lunile de vară.

pH
(unit. pH)
6.77
6.87

Conductiv
(μS/cm)
58.51
107.91

NH4(mg/l)
0.79
1.12

Apele suprafreatice au caracter lenticular şi sunt cantonate
în toate categoriile de sedimente. Ele au debite mici (sub
0,1 l/s) şi sunt influenţate puternic de variaţiile sezoniere ale
climei.
Factorii principali care pot influenţa calitatea apelor sunt:
reţeaua învechită de colectare şi transport evacuarea
apelor uzate menajere şi industriale din municipiu care
prezintă pierderi ; existenţa unor zone întinse din municipiu
care nu beneficiază de servicii de canalizare; tehnologia
învechită de tratare a staţiei de epurare; folosirea
necorespunzătoare a metodelor şi mijloacelor de
administrare a îngrăşămintelor chimice sau a substanţelor
fitosanitare. Aceşti factori afectează atât calitatea apelor
de suprafaţă cât şi pânza freatică prin depăşirea limitelor

NO3(mg/l)
2.07
2.96

Calitatea medie a precipitaţiilor în semestrul I 2011
ClSO42Ca2+
Mg2+
Aciditate
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(με/l)
1.14
3.29
1.66
1.29
79.47
1.98
5.75
6.54
2.55
88.50
Sursa: Raportul APM Botoşani, semestrul I, 2011
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admise pentru indicatorii: substanţe organice (CBO5,
CCOCr) hidrogen sulfurat, amoniu, extractibile.

menajere şi industriale din municipiu care prezintă pierderi
existând permanent riscul deversărilor accidentale;
existenţa unor zone întinse din municipiu care nu
beneficiază de servicii de canalizare; tehnologia învechită
de tratare a staţiei de epurare şi lipsa pre-epurării la agenţii
economici
şi
unităţile
sanitare;
gestionarea
necorespunzătoare
a
deşeurilor
şi
starea
necorespunzătoare a punctelor de colectare şi a rampei de
depozitare, folosirea necorespunzătoare a metodelor şi
mijloacelor de administrare a îngrăşămintelor chimice sau a
substanţelor fitosanitare.

Evoluţia calităţii apelor de suprafaţă
Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul apei este
acela de a obţine o ”stare bună” pentru toate corpurile de
apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele
subterane, până în anul 2015.
Calitatea apelor stabilită prin standarde se exprimă prin
indicatori, determinaţi în urma unor analize efectuate
pentru apele de suprafaţă.

Aceşti factori afectează atât calitatea apelor de suprafaţă
cât şi pânza freatică prin depăşirea limitelor admise pentru
indicatorii: substanţe organice (CBO5, CCO-Cr), hidrogen
sulfurat, amoniu, extractibile.

Supravegherea calităţii apelor de suprafaţă din judeţul
Botoşani s-a realizat prin urmărirea indicatorilor fizicochimici, biologici şi bacteorologici. Analizele au fost cele
efectuate de laboratoarele: APM Botoşani şi SGAJ
Botoşani. Au fost monitorizate 5 cursuri de apă (râurile
Prut, Başeu, Podriga, Jijia, şi Sitna).

Calitatea apei uzate
Depăşirile întâlnite pe cursurile de apă se datorează în
principal lipsei pre-epurării apelor uzate industriale şi
spitaliceşti cât şi proceselor de epurare ale apelor uzate
orășenești care au o funcţionare defectuoasă şi care nu
întotdeauna asigură epurarea la parametri, a apelor ce le
deversează în emisar.

Supravegherea calităţii apei râului Jijia se realizează în
secţiunea de supraveghere: Jijia – Dorohoi. Starea precară
a reţelei de canalizare creşte riscul deversărilor accidentale
în emisarii Jijia şi Jijioara a apelor uzate orăşeneşti.
Conform raportului APM Botoşani pentru anul 2010,
lungimea reţelei de canalizare existentă la 31.12.2010, în
municipiul Dorohoi era de 45.6 km.

Prin prelucrarea datelor s-au constatat depăşiri faţă de
valorile avizate, în special pentru apele uzate evacuate de
staţia de epurare orăşenească, a cărei instalaţii sunt
învechite, apa fiind insuficient epurată. Astfel se
înregistrează depăşiri frecvente la următorii indicatori:
suspensii, CBO5, CCO-Cr, fosfor total, cloruri, calciu,
magneziu, fier ionic total, detergenţi sintetici, fenoli,
H2S+sulfuri (valori monitorizate de APM Botoşani).

Apele subterane. Apele suprafreatice.
Factorii principali care influenţează calitatea apelor sunt:
reţeaua învechită de colectare şi transport a apelor uzate

Principalele surse de poluare ale apelor de suprafaţă pentru municipiul Dorohoi
Agentul economic – folosinţa
de apă
SC Nova Apaserv SA Botosani
– S.E. Dorohoi
SC RAM SRL Dorohoi
SC Spicul 2 SRL Dorohoi
Asociaţia Hope for the
Children International
Dorohoi
Şcoala Cornestone Dorohoi

Domeniu de activitate
Colectarea şi epurarea
apelor uzate
Fabricarea produselor
lactate şi a brânzeturilor
Fabricarea produselor
lactate şi a brânzeturilor

Învăţământ

Emisar

Poluanţi specifici*

Cauze

r.
Ibăneasa

Amoniu, Sulfuri şi hidrogen sulfurat,
Fosfor total
Materii totale în suspensie, CBO5,
CCOCr, Amoniu

r. Buhai

Materii totale în suspensie, Amoniu

Ape uzate
insuficient epurate.
Ape uzate
insuficient epurate.
Ape uzate
insuficient epurate.

r. Polonic

Materii totale în suspensie, CBO5,
CCOCr, Reziduu fix, Amoniu, Azotiţi,
Azotaţi, Fosfor total, Detergenţi,
Sulfuri şi hidrogen sulfurat,
Substanţe extractibile

r. Jijia

Ape uzate
insuficient epurate.

Sursa: Raportul privind calitatea factorilor de mediu al APM Botoşani, semestrul I 2011
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Calitatea solului, subsolului.
În semestrul I 2011, APM Botoşani a efectuat analize pe
probe de sol în 11 puncte a câte 2 profile fiecare (0-20 cm şi
20-40 cm adâncime), totalizând 234 indicatori, în
următoarele puncte de monitorizare:
- Rampele de salubrizare: Botoşani, Dorohoi, Darabani şi
Săveni;
- Staţiile de epurare: Botoşani, Dorohoi, Darabani şi Săveni;
- Intersecţie Pod de Piatră, intersecţie gară şi centru
Dorohoi.
Solurile predominante în municipiul Dorohoi sunt:
cernoziomurile fertile, care bine lucrate asigură recolte
bune. Există şi soluri brune şi brune podzolite în diferite
stadii de solidificare, precum şi soluri cu aluviuni. În general,
tipurile de sol sunt specifice silvo-stepei şi stepei.
Succesiunea de straturi care a fost descifrată cu ajutorul
forajelor efectuate este următoarea:
- umplutură sau sol vegetal;
- complex prăfos - argilos-nisipos, macroporic, sensibil la
umezire;
- argilă cu intercalaţii de nisip;
- argilă marnoasă.

În localitatea Dorohoi depozitele prăfoase au fost erodate
şi transportate în văi (zone cu exces de umiditate), dar pe
coline mai sunt prezente astfel de depozite sub formă de
argile prăfoase sau prafuri argiloase, macroporice. Aceste
văi colectează şi apele de şiroire având uneori caracter
torenţial.
În localitatea Dorohoi, majoritatea suprafeţei intravilane
este ocupată de depozite sarmaţiene, acestea fiind erodate
din zonele înalte din împrejmuiri şi depuse în zonele joase.
Cuaternarul este depus în zonele joase (văile cursurilor de
apă intermitente din zonă). În general depozitele
cuaternare situate în zonele joase prezintă exces de
umiditate, având consistenţe reduse (ele putând fi
considerate depozite recent depuse, în urma erodării - fiind
insuficient consolidate). Grosimea acestor depozite pot
atinge în unele locuri 15-20 m.
Având în vedere structura geologică şi tipurile de forme de
relief de pe raza municipiului în multe zone se constată
alunecări de teren care au caracter puternic destructiv
asupra solului şi florei din zonă. Zonele cele mai expuse
sunt cele de pe strada Ardeal, strada 1 Mai, Dealul Polonic,
Dealul Criva.

Bogăţiile subsolului, constau în nisipuri cuarţoase de
calitate superioară, marne şi argile, unele folosite în olărit,
producerea cărămizilor, a altor materiale de construcţii.

La versanţii afectaţi de alunecări active şi potenţiale sunt
necesare studii de specialitate, proiectarea şi executarea de
lucrări specifice pentru îmbunătăţirea stabilizării.

Factorii de risc natural sunt determinaţi în mare parte de
structura geologică a zonei, de nivelul ridicat al pânzei
freatice precum şi de structura bazinului hidrografic al
râului Jijia.

Reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor

Alunecări de teren
Din punct de vedere geologic Municipiul Dorohoi prezintă
la suprafaţă depozite sarmaţiene (volhinian) şi cuaternare.
Sarmaţianul ocupă majoritatea suprafeţelor fiind format
din punct de vedere litologic din argile şi argile marnoase,
bogate în illit şi montmorilonit. Aceste argile sub influenţa
apelor subterane, îşi pierd stabilitatea în zonele de versanţi
provocându-se fenomene de deplasare a maselor de
pământ de mare amploare. Suprafaţa de alunecare este
situată la adâncime, fiind dispusă pe argilă sarmaţiană.
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Municipiul Dorohoi se confruntă cu o frecvenţă anuală a
inundaţiilor, în special primăvara, toamna precum şi în
perioadele în care se manifestă un nivel crescut al
precipitaţiilor când debitele râurilor cresc foarte mult,
producând inundaţii adeseori catastrofale cu importante
pagube materiale. Estimăm că amploarea acestor
fenomene distructive va creşte pe de o parte din cauza
schimbărilor climatice iar pe de altă parte din cauza
insuficienţei lucrărilor de amenajare a albiei râului Jijia şi a
afluenţilor săi.
Cursul râului Jijia - obiective afectate: gospodării ale
populaţiei, reţeaua de canalizare menajeră a oraşului;
lucrări necesare – consolidarea cu beton a malurilor.
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Cursul râului Buhai – sunt necesare lucrări de apărare
împotriva inundaţiilor pe toată lungimea de la intrarea în
oraş până la vărsarea în râul Jijia. Situaţia actuală – maluri
joase, albie îngustă, cu ruperi de maluri.
Cursul pârâului Dorohoi – necesită lucrări de apărare
împotriva inundaţiilor pe toată lungimea în zona locuită a
oraşului.
Cursurile de apă care străbat Dorohoiul au debite variabile
în sezonul primăvară–vară iar calitatea acestora nu se
încadrează în limitele de potabilitate.
Poluări accidentale. Accidente majore de mediu
Conform raportului privind starea factorilor de mediu în
anul 2010 al APM Botoşani, nu s-au produs poluări cu
impact major asupra mediului.
Salubrizarea. Managementul deşeurilor şi a substanţelor
periculoase.
Un prim efect al aplicării legislaţiei moderne în domeniul
gestionării deşeurilor, materializat prin închiderea
depozitelor din mediul rural a pus în funcţiune
obligativitatea administraţiilor publice locale de a asigura
serviciile de salubritate prin operatori licenţiaţi.
Astfel, începând cu 16 iulie 2009 şi pe parcursul anului 2010,
aproape toate localităţile din judeţ au încheiat contracte de
delegare a gestiunii acestor servicii, ajungându-se la
sfârşitul primului semestru al anului în curs la un procent de
acoperire de 98,75 % din populaţia judeţului.
Deşeurile colectate de la populaţie prin infrastructura de
colectare selectivă prezintă un grad de impurificare destul
de avansat, fapt ce le face improprii valorificării ca atare.
Din acest motiv s-a impus sortarea acestora.
În prezent, în judeţul Botoşani funcţionează două staţii de
sortare şi transfer a deşeurilor, capacitatea de sortare a
celor două staţii fiind de cca 8566 to/an:
- Dorohoi, proiectată să preia deşeurile de la Dorohoi, G.
Enescu şi Broscăuţi;
- Flămânzi, pentru Flamânzi, Copalău, Frumuşica, Prăjeni,
Cosula.

Deşeurile colectate de pe raza municipiului Dorohoi se
împart în două mari categorii:
- deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi
instituiţi, deşeuri din construcţii şi demolări şi nămoluri de
la staţiile de epurare orăşeneşti;
- deşeuri de producţie.
Gestionarea deşeurilor de pe raza municipiului Dorohoi se
face în mod organizat prin structurile din cadrul Direcţiei de
Servicii Publice aflată în subordinea Consiliului Local
Municipal Dorohoi. Colectarea deşeurilor din gospodării,
agenţi economici şi instituţii publice se realizează cu
ajutorul europubelelor şi a containerelor.
Proiectul de management integrat a deşeurilor realizat cu
fonduri din PHARE CES permite ca în prezent, pe întregul
areal, să fie colectate selectiv deşeurile şi să fie
transportate la staţia de transfer din localitate.
Radioactivitate
Supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu s-a
efectuat în cadrul Staţiei de Radioactivitate Botoşani, prin
măsurători ale activităţii beta globale pentru: aerosoli şi
depuneri atmosferice (umede şi uscate), apă brută
prelevată de la Staţia de Tratare Cătămărăşti (râul Siret),
vegetaţie spontană şi sol, precum şi prin determinări
continui ale debitului de doză gamma externă absorbită.
Staţia de Radioactivitatea Mediului Botoşani face parte din
Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii
Mediului (RNSRM) încă din anul 1990.
Conform determinărilor efectuate, rezultatele obţinute în
semestrul I 2011, s-au situat sub nivelele de atenţionare,
încadrându-se în limitele de variaţie ale fondului natural de
radiaţii.
Protecţia naturii. Arii naturale protejate
În zona Municipiului Dorohoi sunt câteva zone deosebit de
importante din punct de vedere al unicităţii, acestea fiind
declarate arii protejate.
Astfel în categoria ariilor naturale protejate regăsim Arinişul
de la Horlăceni, în suprafaţă de 5 ha, zonă declarată
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rezervaţie forestieră în scopul protejării speciei de Arin
negru (Alnus glutinosa).

Oraşul Edineţ
Calitatea aerului

De asemenea regăsim şi Arii naturale protejate pe plan
local şi care au fost nominalizate în Hotărârea nr. 5/1995 a
Consiliului Judeţean Botoşani în categoria păduri cu funcţii
de recreere: Polonic Dorohoi, Şendriceni, Văculeşti,
Horlăceni.
În cadrul florei şi faunei din zona municipiului sunt prezente
numeroase specii ocrotite de faună şi floră precum şi specii
arbustive rare şi arbori seculari ocrotiţi declaraţi
monumente ale naturii.
Zona Dorohoi - Bucecea Corni –Tudora-SPA a fost propusă
pentru a face parte din siturile judeţene pentru Reţeaua
NATURA 2000 care conţine lanţul locurilor din Europa cu o
natură ce merită păstrată în bună stare pentru că are multe
de oferit generaţiilor viitoare.
Acţiuni întreprinse în vederea protecţiei naturii:
- implementarea prevederilor legislative ale directivelor
europene;
- monitorizarea speciilor de păsări migratoare în zonele cu
densitate mare de specii;
- plantarea de puieţi pentru consolidarea versanţilor şi
minimizarea efectelor alunecărilor de teren;
- lucrări hidroameliorative de regularizare a râului Jijia
pentru prevenirea inundaţiilor şi a surpării malurilor.

Protecţia aerului atmosferic, în ultimul timp, a devenit una
din problemele prioritare din domeniul de activitate a
autorităţilor de mediu orientată spre realizarea dreptului
constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la un mediu
sănătos de viaţă, accesului la informaţia veridică privind
calitatea aerului şi măsurile întreprinse în această direcţie.
Republica Moldova, orientată spre spaţiul Uniunii
Europene, urmează să soluţioneze şi problema de protecţie
a aerului atmosferic, să asigure respectarea normelor şi
cerinţelor ecologice rezultate din actele legislative
naţionale, cum ar fi: Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind
protecţia mediului înconjurător, care declară protecţia
mediului obligaţiune generală a întregii societăţi, Legea nr.
1422-XIII din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic.
Cantitatea de poluanţi emişi în atmosferă de la toate
sursele de poluare în anul 2010 a fost evaluată la nivelul de
– 220.582,314 tone şi constituie – 61,9 kg/an pe cap de
locuitor. (Conform raportului statistic, populaţia Republicii
Moldova numără 3.563,7 mii locuitori).
Surse de poluare a aerului atmosferic
Calitatea aerului atmosferic în centrele raionale şi
localităţile rurale este influenţată preponderent de emisiile
întreprinderilor, cazangeriilor şi surselor casnice.

În judeţul Botoşani există 8 Arii Naturale Protejate incluse
în Reţeaua Naţională de Arii Protejate şi o arie de protecţie
specială (declarată prin HG 2151/2004), două dintre acestea
făcând parte din raza Ocolului Silvic Dorohoi:
- Rezervaţia Arinişul de la Horlăceni, în supr. de 5 ha
- Rezervaţia Făgetul secular Stuhoasa, în supr. de 60,5 ha

Conform datelor prezentate de subdiviziunile teritoriale ale
Inspectoratului Ecologic de Stat în rândul întreprinderilor
cu o influenţă negativă majoră asupra aerului atmosferic pe
parcursul anului 2010, în Edineţ figurează S.A. „Cereale –
Cupcini”cu 18,380 tone poluanţi.

În condiţiile unei presiuni antropice tot mai mari exercitată
asupra biodiversităţii, conservarea ecosistemelor şi a
speciilor de floră şi faună sălbatică, este o necesitate
stringentă.

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Ecologic
Edineţ, masa de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic de
la sursele staţionare a fost de 182,8 tone în anul 2009 şi
177,791 tone în anul 2010.
Conform aceleiaşi surse, caracteristica cazangeriilor şi masa
emisiilor în aerul atmosferic pentru anul 2010, în raionul
Edineţ se prezintă astfel:
- numărul cazangeriilor, inclusive construite noi a fost de 41;
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- cantitatea de păcură/motorină utilizată a fost de 8 tone;
- cantitatea de gaze naturale utilizate a fost de 170,2 m3;
- masa emisiilor a fost de 68,37 tone/an.

Sănătate Publică Edineţ în data 15 noiembrie 2010. Locul
recoltării probei a fost rezervuarul Edineţ.
Aspecte generale privind apele de suprafaţă şi subterane

Calitatea apei
Conform Anuarului 2010 al Inspectoratului Ecologic de Stat,
starea complexelor de evacuare şi epurare a apelor uzate în
Edineţ se prezintă astfel:
- 3 unităţi de evacuare şi epurare a apelor uzate;
- 437,65 m3/zi ape uzate capacitatea de facto;
- 205,6 m3/zi ape uzate epurate insuficient.
ÎM „Apă – Canal” Edineţ a fost fondată la 01.08.1996, prin
ordinul Ministerului Serviciilor Comunale şi Exploatării
Fondului de Locuinţe al RM nr.61 din 31.07.1996 ca Direcţie
de producere a gospodăriei apeducte şi canalizare “ApăCanal” Edineţ, iar din 01.02.2001 prin decizia nr. 14 a
Consiliului Municipal Edineţ este reorganizată în
întreprindere municipală.
Întreprinderea desfăşoară activităţi economice ce au
legătură directă cu factorul apă: Captarea, filtrarea şi
distribuirea apei; Servicii de canalizare şi epurare a apelor
uzate.
Cu scopul îmbunătăţirii serviciilor de furnizare a apei
menajere, pe perioada anilor 2007 – 2010, în oraşul Edineţ
au fost efectuate următoarele lucrări de extindere şi
reparaţie a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare:
- Anul 2007: str. Ş. Bucovinei, 2,6 km de apeduct, 2,4 km de
reţele de canalizare;
- Anul 2008 –2009: construcţia apeductului în or. Cupcini,
str. Doina, 31 august, Negruzzi cu o lungime de 2,8 km;
- Anul 2010: str. Repin – 400 m de apeduct; str. Mărţişor şi
Independenţei – 250 m de reţele de canalizare;
reconstrucţia sistemului de canalizare la CMF Edineţ –
120m; conectarea la sistemul de alimentare cu apă a
spitalului raional – 300 m de reţele; construcţia sistemului
de canalizare în or. Cupcini , str 27 august – 435 m.
Calitatea apei potabile din apeductul oraşul Edineţ a fost
stabilită ca fiind necorespunzătoare conform Normelor
Sanitare privind calitatea apei potabile Nr.934/2 din
15.08.07, după conţinutul clorului rezidual fix, în urma
investigaţiei asupra apei potabile făcută de Centrul de

Resursele de apă ale Republicii Moldova sunt reprezentate
de 3.621 râuri şi râuleţe cu o lungime de peste 16 mii km,
4.143 lacuri naturale şi bazine artificiale cu suprafaţa de 41
mii 671 ha, amplasate pe cursurile şi construite în albiile
acestora, ape subterane cu peste 4.810 fântâni arteziene şi
circa 166.542 fântâni cu alimentare din apele freatice.
Poluanţii apelor de suprafaţă
Principala sursă de poluare a apelor de suprafaţă o
constituie evacuările directe ale apelor uzate, fără epurare
sau insuficient epurate. În bazinul râului Prut îşi deversează
apele 5 staţii de epurare printre care şi staţia de epurare de
la Edineţ.
Calitatea apei receptorilor este influenţată şi de evacuările
directe de la SEB. Sunt vizibile zonele de impact şi pe râul
Ciuhur, care este afectat de apele evacuate de la SEB „Apăcanal”Edineţ.
Volumele insuficiente de ape reziduale şi concentraţia
excesivă
de
nocivităţi
recepţionate,
dereglează
funcţionarea optimă a procesului tehnologic de epurare la
SEB ÎM „Apă Canal”Edineţ.
Calitatea solului, subsolului
Conform Anuarului 2010 al Inspectoratului Ecologic de Stat,
în raionul Edineţ, din totalul de 74.373,99 ha terenuri
agricole, 67.492 ha au fost supuse cercetărilor pedologice
iar 17.214 ha sunt terenuri erodate.
Nu se asigură în deplină măsură respectarea de către
beneficiari a prevederilor Legii privind protecţia mediului
înconjurător (art. 23, 35 – 39,62), Codului funciar (art.
29,33,79), Legii cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a
râurilor şi bazinelor de apă (art. 14). Sunt depistate cazuri
de prelucrare a solului în fâşiile riverane de protecţie a
râurilor. Deseori, în aceste zone sunt depozitate deşeuri de
diferită provenienţă. Astfel de cazuri au fost depistate în
raionul Edineţ.
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Dacă în anii precedenţi au fost depistate cazuri de ardere a
miriştii pe suprafeţe considerabile, în anul 2010, datorită
acţiunilor întreprinse de către inspectorii ecologi din
teritoriu şi înăspririi amenzilor, miriştea a ars pe o suprafaţă
mai redusă, prejudiciul cauzat resurselor de sol fiind mai
reduse.
În raionul Edineţ au fost depistate 15 ha de suprafeţe
incendiate în anul 2010.
Monitorizarea calităţii solului

Conform Anuarului 2010 al Inspectoratului Ecologic de Stat,
situaţia depozitelor de deşeuri menajere solide în raionul
Edineţ se prezintă astfel:
- suprafaţa totală a depozitelor a fost de 40,56 ha;
- volumul deşeurilor menajere solide colectate / depozitate
pe parcursul anului 2010 a fost de 13,9 mii mc;
- numărul depozitelor existente a fost de 56 un;
- numărul depozitelor de deşeuri menajere solide a fost de
41 un.

Pentru determinarea gradului de poluare cu produse
petroliere s-au efectuat investigaţii analitice a probelor de
sol prelevate de la baza petrolieră de la staţia PECO din
raionul Edineţ.

Activităţile propriu-zise de salubrizare şi amenajare a
localităţilor au fost anticipate de efectuarea unui şir de
măsuri organizatorice. Subdiviziunile teritoriale ale
Inspectoratului au participat la pregătirea Dispoziţiilor
Consiliilor municipale şi raionale privind instituirea
Comisiilor de lucru, la elaborarea planurilor locale de acţiuni
şi de informare a populaţiei.

Conform raportului “Resurse naturale şi mediu în Republica
Moldova” al Biroului Naţional de Statistică, la 1 ianuarie
2010 s-au înregistrat un număr de 541 alunecări de teren în
raionul Edineţ.

Inspectoratul Ecologic de Stat a efectuat inventarierea
tuturor depozitelor de deşeuri menajere solide (gunoişti).
Protecţia naturii. Arii protejate

Poluanţii organici persistenţi
Poluanţii organici persistenţi (POP) reprezintă o categorie
de substanţe foarte stabile din punct de vedere chimic, cu
proprietăţi toxice şi bioacumulative.
Conform Anuarului 2010 al Inspectoratului Ecologic de Stat,
actualmente pe teritoriul Republicii Moldova există 26
depozite de pesticide inutilizabile şi interzise, unul fiind
localizat în oraşul Edineţ, cu 9,2 tone pesticide.
Salubrizarea. Managementul deşeurilor şi a substanţelor
periculoase.
Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele
importante cu care se confruntă Republica Moldova în
activităţile de protecţie a mediului.
În prezent, problema deşeurilor se manifestă, tot mai acut,
din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum
şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra
mediului înconjurător.
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în 1998 a fost adoptată Legea nr. 1538-XIII privind fondul
ariilor naturale protejate de stat, care stabileşte bazele
juridice ale creării şi funcţionării fondului ariilor naturale
protejate de stat, principiile, mecanismul şi modul lui de
conservare, precum şi atribuţiile autorităţilor publice
centrale şi locale, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale
cetăţenilor în acest domeniu.
Conform anuarului IES – 2010 “Protecţia Mediului în
Republica Moldova”, pe parcursul anului au fost efectuate
controale referitor la respectarea regimului de protecţie şi
starea a 309 obiecte luate sub protecţie, starea lor fiind
reflectată în 287 acte şi în 22 procese-verbale întocmite
asupra persoanelor vinovate de încălcarea prevederilor
Legii privind protecţia ariilor naturale protejate de stat.
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Oraşul Briceni
Calitatea aerului
Protecţia aerului atmosferic, în ultimul timp, a devenit una
din problemele prioritare din domeniul de activitate a
autorităţilor de mediu orientată spre realizarea dreptului
constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la un mediu
sănătos de viaţă, accesului la informaţia veridică privind
calitatea aerului şi măsurile întreprinse în această direcţie.
Republica Moldova, orientată spre spaţiul Uniunii
Europene, urmează să soluţioneze şi problema de protecţie
a aerului atmosferic, să asigure respectarea normelor şi
cerinţelor ecologice rezultate din actele legislative
naţionale, cum ar fi: Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind
protecţia mediului înconjurător, care declară protecţia
mediului obligaţiune generală a întregii societăţi, Legea nr.
1422-XIII din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic.
Cantitatea de poluanţi emişi în atmosferă de la toate
sursele de poluare în anul 2010 a fost evaluată la nivelul de
– 220.582,314 tone şi constituie – 61,9 kg/an pe cap de
locuitor. (Conform raportului statistic, populaţia Republicii
Moldova numără 3.563,7 mii locuitori).
Surse de poluare a aerului atmosferic
Calitatea aerului atmosferic în centrele raionale şi
localităţile rurale este influenţată preponderent de emisiile
întreprinderilor, cazangeriilor şi surselor casnice.
Calitatea aerului atmosferic, în mare măsură, este
condiţionată de fluxul intensiv al transportului auto, care
creşte cu 10-15% în fiecare an, la nivel de republică. Raionul
Briceni face parte din categoria zonelor cele mai poluate de
transportul auto.
Conform datelor furnizate de Inspectoratul Ecologic
Briceni, masa de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic de
la sursele staţionare a fost de 229 tone în anul 2009 şi
237,713 tone în anul 2010.

Conform aceleiaşi surse, caracteristica cazangeriilor şi masa
emisiilor în aerul atmosferic pentru anul 2010, în raionul
Briceni se prezintă astfel:
- numărul cazangeriilor, inclusive construite noi a fost de
118;
- cantitatea de combustibil solid utilizat a fost de 451,248
tone;
- cantitatea de gaze natural utilizate a fost de 1339,477 m3;
- masa emisiilor a fost de 85,068 tone/an.
Precipitaţiile contribuie la autoepurarea aerului prin
antrenarea mecanică a poluanţilor, dizolvarea acestora şi
combinarea poluanţilor cu apă din care rezultă uneori ploile
acide.
Apele rezultate în urma precipitaţiilor vin în contact cu
terenul şi în procesul scurgerii, antrenează atât ape uzate
de diferite tipuri, cât şi deşeuri, îngrăşăminte chimice,
pesticide şi în momentul ajungerii în receptor conţin un
număr mare de poluanţi.
Calitatea apei
Conform Anuarului 2010 al Inspectoratului Ecologic de Stat,
starea complexelor de evacuare şi epurare a apelor uzate în
zona Briceni se prezintă astfel:
- numărul unităţilor de evacuare şi epurare a apelor uzate
era de 3;
- 571,23 m3/zi ape uzate capacitatea de facto;
- 96,73 m3/zi ape uzate epurate insuficient;
- 474,5 m3/zi ape uzate evacuate fără epurare.
Aspecte generale privind apele de suprafaţă şi subterane
Potrivit legislaţiei Republicii Moldova activitatea
utilizatorilor primari de apă trebuie să se conformeze
cerinţelor autorizaţiilor de folosinţă specială a apelor. În
anul 2010 Inspectoratul Ecologic de Stat a înregistrat 1297
utilizatori primari de apă, dintre care, la sfârşitul anului,
dispuneau de autorizaţii de gospodărire specială a apelor
doar 632 beneficiari la nivel de republic.
Principala sursă de aprovizionare cu apă o reprezintă apele
de suprafaţă din care se alimentează majoritatea
populaţiei.
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Scăderea consumului total al apei este condiţionată de
declinul activităţii industriale, economisirea şi contorizarea
apei utilizate de populaţie.

agricole, 54.667 ha au fost supuse cercetărilor pedologice
iar 11.298 ha sunt terenuri erodate.
Monitorizarea calităţii solului

Potenţiale surse de poluare a resurselor acvatice
Din sursele de poluare a resurselor acvatice sunt supuse
controlului doar cele provenite din evacuările rezultate din
activităţile utilizatorilor primari de apă, care influenţează
negativ apele de suprafaţă din cauza purificării insuficiente
a apelor uzate şi, în dese cazuri, a evacuării apelor uzate
fără purificare.
Conform Anuarului statistic al Republicii Moldova pe anul
2010, datele înregistrate la Staţia Meteorologică Briceni
pentru anul 2009 sunt:
- media anuală a temperaturii aerului, 9,6oC;
- maxima absolută anuală a temperaturii aerului, 33,5oC;
- minima absolută anuală a temperaturii aerului, -19,7oC;
- cantitatea anuală de precipitaţii, 445 mm;
- numărul zilelor cu precipitaţii 0,1 mm şi mai mult, 132;
- umiditatea relativă a aerului, 71 %;
- viteza medie anuală a vântului, 2,1 m/s.
Calitatea solului, subsolului
Solul ca sursă principală de obţinere a produselor necesare
populaţiei n-a avut o îngrijire responsabilă de protecţie din
partea societăţii. În ultimii ani, starea solului a devenit mult
mai precară, iar reformele agrare au fost efectuate în lipsa
unei concepţii bine gândite, distribuirea terenurilor agricole
a fost efectuată fără a ţine cont de condiţiile reliefo –
climaterice, care au condus la reducerea productivităţii
solurilor, activizării proceselor erozionale şi a altor procese
de degradare.
Fragmentarea terenurilor agricole a exclus posibilitatea
practicării unei agriculturi durabile bazată pe tehnologii
moderne de prelucrare şi conservare a solului. Relieful
accidentat, ploile torenţiale, sectoarele mici de terenuri
împădurite, contribuie la erodarea solurilor, intensificarea
alunecărilor de teren.
Conform Anuarului 2010 al Inspectoratului Ecologic de Stat,
în raionul Briceni, din totalul de 62.441,94 ha terenuri
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Pentru determinarea gradului de poluare cu produse
petroliere s-au efectuat investigaţii analitice a probelor de
sol prelevate de la baza petrolieră de la staţia PECO din
raionul Briceni.
Eroziunea de suprafaţă şi de adâncime, ravenele,
alunecările de teren afectează în mod direct regimul hidric
al solurilor şi condiţionează xerofitizarea.
Conform raportului “Resurse naturale şi mediu în Republica
Moldova” al Biroului Naţional de Statistică, la 1 ianuarie
2010 s-au înregistrat un număr de 546 alunecări de teren în
raionul Briceni.
Consecinţele distructive ale inundaţiilor
În Republica Moldova inundaţiile produc enorme pagube
materiale, inclusiv și moartea unor persoane. Aceasta se
explică, în primul rând, prin specificul factorilor naturali și
prin localizarea vetrele unor localităţi, căi de transport,
inclusiv sectoare de căi ferate și alte obiective ale
infrastructurii nemijlocit în zonele inundabile, insuficient
protejate de la posibilele viituri. Între anii 2007–2010 au
avut loc unele dintre cele mai devastatoare inundaţii în
bazinele fluviului Nistru și al râului Prut din ultimii cincizeci
de ani. Acestea au avut loc în iulie-august 2008 și iunie-iulie
2010, din cauza ploilor puternice.
Salubrizarea. Managementul deşeurilor şi a substanţelor
periculoase.
Rolul principal în administrarea deşeurilor la nivel local
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.
Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice, conform atribuţiilor, le
revine supravegherea şi controlul respectării legislaţiei de
mediu de către agenţii economici locali, inclusiv în procesul
de gestionare a deşeurilor.
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Agravarea problemei deşeurilor, în special a deşeurilor
menajere solide, este generată de modul defectuos în care
sunt soluţionate în prezent diferite etape de procesare a
deşeurilor. Cea mai răspândită metodă de tratare a
deşeurilor menajere este depozitarea pe sol, care
reprezintă o sursă importantă de poluare a solului şi apelor
subterane. Evacuarea deşeurilor la gunoişti rămâne a fi o
modalitate de bază în eliminarea deşeurilor.
Majoritatea
depozitelor
sunt
supraîncărcate
şi
nesupravegheate de persoane responsabile. Din această
cauză o parte din deşeuri se depozitează în afara
perimetrelor atribuite, extinzând suprafaţa depozitului.
Conform Anuarului 2010 al Inspectoratului Ecologic de Stat,
situaţia depozitelor de deşeuri menajere solide în raionul
Briceni se prezintă astfel:
- suprafaţa totală a depozitelor a fost de 38,2 ha;
- volumul deşeurilor menajere solide colectate/ depozitate
pe parcursul anului 2010 a fost de 82,03 mii mc;
- numărul depozitelor existente a fost de 39 un;
- numărul depozitelor de deşeuri menajere solide a fost de
26 un.
Acţiuni de salubrizare
În scopul asigurării desfăşurării eficiente a acţiunilor de
amenajare şi salubrizare a localităţilor, Inspectoratul
Ecologic de Stat şi subdiviziunile sale teritoriale şi-au
asumat plenar activităţile pregătitoare, de organizare şi
informare a publicului larg şi autorităţilor publice locale
privitor la desfăşurarea Campaniei de primăvară de
înverzire şi amenajare a localităţilor (Bilunarul Ecologic –
2010), care ulterior a fost monitorizată efectiv pe tot
parcursul.

Conform Anuarului 2010 al Inspectoratului Ecologic de Stat,
în raionul Briceni, acţiunile de salubrizare s-au desfăşurat la
un nivel satisfăcător, fiind curăţate cele mai mari suprafeţe
de terenuri ocupate de deşeuri menajere.
Potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia de a asigura în structura lor
organizatorică servicii pentru protecţia şi refacerea
mediului înconjurător.

Protecţia naturii. Arii protejate
Un rol important în protecţia patrimoniului natural al ţării şi
de conservare a biodiversităţii îl are crearea fondului ariilor
naturale protejate de stat.
Ponderea relativ redusă a ariilor naturale protejate de stat
în raport cu teritoriul total al republicii şi caracterul izolat al
amplasării obiectelor de protecţie teritorială nu asigură o
conservare efectivă a diversităţii biologice conform
cerinţelor stipulate în convenţiile internaţionale din
domeniu.
Această situaţie se agravează şi prin nerespectarea
regimului de protecţie pe unele suprafeţe din cadrul
fondului ariilor naturale protejate de stat, prin lacunele
cadrului instituţional (lipsa unităţilor de administrare a
ariilor protejate, cu excepţia celor ştiinţifice) şi nivelul
insuficient al calificării cadrelor. Toţi aceşti factori pot avea
un impact negativ de proporţii asupra stabilităţii ecologice
pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Suprafaţa ariilor naturale protejate de stat constituie
157.227,4 ha sau 4,65% şi cuprinde 470 obiecte, inclusiv 158
arbori seculari. După acest indice Republica Moldova este
situată pe unul dintre ultimele locuri din Europa.

Situaţia principalilor indicatori privind activitatea de
salubrizare, pentru oraşul Briceni:
Indicator
Anul 2011
Populaţia deservită de serviciul de salubrizare
3.800
(nr. persoane)
Număr centre de colectare selectivă a deşeurilor
Nu există
Număr platformă/centre de depozitare a
22
deşeurilor
Total deşeuri generate (tone)
5,6
Număr coşuri de gunoi
127
Sursa: Primăria oraşului Briceni
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Conform datelor furnizate de Primăria Briceni, principalele
probleme de mediu (surse de poluare) de la nivelul oraşului
Briceni:
lipsa unei staţii de epurare;
acumularea deşeurilor lichide în lacul de acumulare,
având ca rezultat infiltrarea acestora în sol şi poluarea
acestuia;
lipsa unei depozit de gunoi autorizat; s-au înregistrat
cazuri de aprindere frecventă a gunoaielor ducând la
poluarea atmosferică.

Principalele probleme şi direcţii de dezvoltare
comune
Zona transfrontalieră se confruntă cu probleme similare
privind asigurarea şi menţinerea calităţii tuturor factorilor
de mediu, înregistrându-se depăşiri frecvente pentru
majoritatea indicatorilor măsuraţi.
Una dintre cele mai mari probleme de mediul este legată
de evacuarea şi epurarea apelor uzate. Staţiile de epurare
necesită lucrări de modernizare şi retehnologizare pentru
alinierea la normele actuale de mediu. Tehnologia învechită
de tratare a staţiilor de epurare şi lipsa preepurării la
agenţii economici şi unităţile sanitare, subdimensionarea
faţă de consumul actual sunt factori care afectează atât
calitatea apelor de suprafaţă cât şi pânza freatică.
Reţelele de canalizare sunt învechite cu pierderi importante
care determină poluarea cu ape uzate menajere şi
industriale provenite de la populaţie şi agenţi economici.
Există zone neacoperite cu reţea de canalizare iar cele
existente prezintă pierderi existând permanent riscul
deversărilor accidentale.
O altă problemă comună stringentă este legată de serviciile
de salubrizare şi management al deşeurilor. Depozitele
actuale de deşeuri nu îndeplinesc cerinţele de mediu.
Dintre problemele identificate, cele mai grave sunt:
- gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi starea
necorespunzătoare a punctelor de colectare şi a rampei de
depozitare;
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- infrastructura de transport utilizată pentru colectarea
deşeurilor nu este în conformitate cu cerinţele Uniunii
Europene;
- folosirea necorespunzătoare a metodelor şi mijloacelor
de administrare a îngrăşămintelor chimice sau a
substanţelor fitosanitare;
- lipsa rampelor special amenajate pentru colectarea
deşeurilor rezultate din activităţi zootehnice;
- deşeurile, în special cele menajere şi cele provenind din
activităţi de construcţii sunt depozitate uneori în locuri
neamenajate;
- lipsa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor;
- autoaprinderi în depozitele de deşeuri cu impact negativ
asupra calităţii aerului din zonă.
Traficul rutier şi mai ales traficul greu, în continuă creştere,
care nu a fost deviat din lipsa unei şosele de centură
creează o altă problemă ce ţine de mediu, din cauza
noxelor emanate de autovehicule şi de poluarea fonică pe
care acestea o creează.
Probleme privind protecţia mediului ambiant
şi
a
resurselor naturale:
- resurse financiare şi umane reduse pentru managementul
ariilor protejate;
- infrastructură insuficientă pentru protecţia naturii şi a
peisajului; spaţii verzi/locuitor reduse;
- resurse umane şi financiare reduse pentru lucrări de
combatere a fenomenelor de eroziune a solului, pentru
reabilitarea zonelor forestiere şi a cursurilor de apă
afectate de calamităţi şi a lucrărilor de stabilizare şi
protecţie a terenurilor împotriva alunecărilor.
Poluarea transfrontalieră a aerului este dominată de
problema ploilor acide, condiţionate de emisiile de dioxid
de sulf şi dioxid de azot. Pentru soluţionarea acestei
probleme trebuie întreprinse eforturi comune pentru a
reduce emisiile şi consecinţele lor transfrontaliere.
O altă problemă transfrontalieră este numărul foarte redus
al programelor şi acţiunilor de educare/informare pentru
conştientizarea populaţiei şi a agenţilor economici privind
impactul poluării asupra stării de sănătate şi a protecţiei
mediului cât şi absenţa unor centre de informare pe
tematici de mediu.
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I.7. Dezvoltare socială

Municipiul Dorohoi
Infrastructura de asistenţă socială din municipiul Dorohoi
cuprinde 1 centru pentru adulţi Centrul de îngrijire şi
asistenţă Dorohoi, care oferă servicii de tip rezidenţial, 2
centre pentru copii: Complexul de apartamente "Floare de
Colt" şi Complexul de apartamente "Casa Mea", 1 centru de
plasament Centrul de Plasament „Speranţă pentru copii”.
În judeţul Botoşani 689 de copii beneficiază în anul 2011 de
serviciile de tip rezidenţial, din care 546 copii sunt în
sistemul public (DGASPC - Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului) iar 143 în sistem privat (OPA Organisme Private Acreditate). Din aceştia, 134 de copii
beneficiază de servicii de tip rezidenţial în sistem public,
ceea ce reprezintă 19,4% din totalul copiilor înregistraţi şi
24,5% din totalul copiilor din sistemul public al judeţului.
Cele două complexe de apartamente din Dorohoi s-au
înfiinţat în urma închiderii a două centre de plasament
„Mugurelul” şi „Sf. Maria”.

În centrele de plasament judeţene sunt instituţionalizaţi 141
de copii, din care 27 copii (19,1% din copii la nivel judeţean)
sunt în Centrul de Plasament „Speranţă pentru copii”
Dorohoi.
Centrul pentru adulţi din Dorohoi oferă îngrijire şi asistenţă
pentru 59 de persoane vârstnice şi/sau persoane cu
handicap, dintr-un total de 364 bătrâni/persoane cu
handicap instituţionalizate în centrele din judeţul Botoşani.
Centrul de îngrijire şi asistenţă Dorohoi dispune de 77 locuri
şi oferă servicii de găzduire, îngrijire şi asistenta medicală,
servicii de recuperare şi reabilitare, consiliere socială.
O altă problemă socială este reprezentată de copii ai căror
părinţi au plecat în străinătate pentru muncă. În judeţul
Botoşani sunt înregistraţi 2.762 copii ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate, reprezentând aproximativ 2,7% din
persoanele de până în 18 ani şi de 18 ani. Îngrijorător este
faptul că 80,9% dintre aceşti copii au vârsta şcolară 7-17 ani.

Structura pe grupe de vârste a copiilor din serviciile de tip rezidenţial, în municipiul Dorohoi în anul 2011
Nr total copii

ani
<1

1-2

3-6

7-9

10-13

14-17

≥18

Complexul de apartamente "Floare de Colt"

73

0

0

3

4

21

24

21

Complexul de apartamente "Casa Mea"

61

0

0

4

11

17

12

17

Total municipiu Dorohoi

134

0

0

7

15

38

36

38

Total judeţ Botoşani

546

5

3

28

70

130

162

148

Sursa: DGASPC Botoşani
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petrecere a timpului liber, reintegrare în familie; servicii
aferente asistenţei medicale comunitare.

Structura pe vârste a copiilor din serviciile
de tip rezidenţial, din municipiul Dorohoi,
în anul 2011
38

36

Anumite categorii de persoane beneficiază de serviciile
cantinei de ajutor social, în condiţiile prevăzute de Legea
nr.208/1997, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

38

15
7

<1 an

1 - 2 ani 3 - 6 ani 7 - 9 ani 10 - 13 14-17 ani ≥18 ani
ani
Sursa: DGASPC Botoşani

Numărul copiilor din judeţul Botoşani ai căror părinţi sunt plecaţi
la muncă în străinătate, la 1 iulie 2011
Nr. de
familii
Cu ambii părinţi plecaţi
Cu un singur părinte plecat
Cu părinte unic susţinător
Total

Nr. de
copii

453

675

1.330

1.827

198

260

1.981

2.762

Sursa: DGASPC Botoşani

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate pe grupe de vârstă,
în judeţul Botoşani, la 1 iulie 2011
Total

<1

1-2 ani

3-6
ani

7-9
ani

2.762

27

101

398

604

10-13
ani

14-17
ani

836

796

Sursa: DGASPC Botoşani

Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi are următoarele tipuri
de servicii sociale acreditate:
- servicii cu caracter primar: informare şi consiliere;
consiliere psihologică; consiliere juridică, pregătirea şi
distribuirea hranei prin Cantina socială;
- servicii cu caracter specializat: îngrijire personală la
domiciliul persoanelor cu handicap grav; servicii de suport
la domiciliul persoanelor vârstnice; servicii sociale acordate
copiilor cu vârste intre 6-14 ani în cadrul Centrului de zi
pentru copii ”Jurjac”: educare, asistenţă şi îngrijire,
consiliere psihologică pentru copil şi familie, socializare şi
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Beneficiarii serviciilor sociale asigurate de Cantina de Ajutor
Social Dorohoi primesc două mese (prânzul şi cina) zilnic, în
limita alocaţiei de hrană, prevăzute de reglementările
legale. Hrana pregătită sau semipreparată pentru zilele de
sâmbătă şi duminică sau alte sărbători legale, se distribuie,
de regulă, odată pe zi, la sediul Cantinei sau prin punctele
de servire, organizate în acest scop. Persoanele care din
motive obiective nu se pot deplasa la sediul cantinei sau
sunt purtătoare de boli contagioase, li se distribuie hrana la
domiciliu odată pe zi.
Beneficiarii serviciilor sociale asigurate de Cantina de ajutor
social sunt:
 copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea
acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană
în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului
social;
 tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de
învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la
terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani,
respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii
superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în
situaţia prevăzută la lit. a);
 persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte
ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror
venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului
social;
 pensionarii;
 persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate
într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu
au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 invalizii şi bolnavii cronici;
 orice persoană care, temporar, nu realizează venituri,
beneficiază de serviciile Cantinei de Ajutor Social, pe o
perioadă de cel mult 90 de zile.
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Centrul Social de Urgenţă Dorohoi este o instituţie socială
coordonat şi finanţat prin Direcţia de Asistenţă Socială, în
condiţiile legii şi în limita resurselor financiare.
De serviciile sociale ale Centrului Social Dorohoi
beneficiază:
 tinerii care au renunţat la şcoală sau au plecat din
centrele de ocrotire;
 femei şi copii victime ale violenţei domestice;
 persoane cu dizabilităţi;
 persoane dependente de alcool şi droguri;
 adulţi şi bătrâni care nu sunt prinşi în alte forme de
ocrotire socială;
 alte persoane aflate în situaţii dificile.
În cadrul Centrului Social de Urgenţă se desfăşoară
următoarele activităţi în domeniul consilierii şi incluziunii
sociale:
 înscrierea persoanelor în fişa de luare în evidenţă;
 înregistrarea datelor personale în baza de date a
Centrului Social de Urgenţă, prin completarea tuturor
rubricilor cuprinse în fişa de evaluare socială;
 consiliere şi terapie psihologică pentru persoanele cu
deficienţe mintale;
 consilierea tinerilor şi a femeilor singure cu copii pentru
obţinerea unui loc de muncă sau alegerea unei profesii
adecvate capacităţilor individuale;
 consilierea în vederea obţinerii unor acte de evidenţă sau
de altă natură;
 consilierea şi terapia persoanelor dependente de alcool
sau de droguri;
 asigură serviciile de informare şi consiliere unei largi
pături sociale în problematica socială (probleme familiale,
profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar,
etc.).
 asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în
întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora,
asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile
pe plan local, asupra instituţiilor speciale.
 oferă sprijin populaţiei defavorizate în întocmirea actelor
adresate diverselor instituţii publice (Poliţie, Parchet,
Direcţia pentru drepturile copilului, alte instituţii) şi în
cazuri excepţionale asistenţă juridică de specialitate;

Centrul Comunitar Dorohoi este organizat şi funcţionează în
baza prevederilor HG nr. 90/2003, şi Legii nr. 17/2000,
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi prin
Direcţia de asistenţă socială, în parteneriat cu Asociaţia
„SAREPTA”.
Centrul Comunitar Dorohoi are ca obiect de activitate
identificarea şi soluţionarea problemelor sociale ale
persoanelor vârstnice, care pot genera marginalizarea sau
excluderea socială a acestora.
Centrul comunitar Dorohoi oferă servicii de îngrijire de
bază, servicii de asistenţă socială şi servicii de adaptare şi
amenajare a ambientului, de care beneficiază:
 persoanele vârstnice singure, lipsite de sprijin la domiciliu
(familie, prieteni, vecini) care necesită ajutor din partea
comunităţii;
 persoanele vârstnice cu venituri reduse;
 persoanele vârstnice bolnave, dar care pot fi îngrijite la
domiciliu, care necesită îngrijiri temporare după
spitalizare în vederea recuperării, bolnavi în stare
terminală sau persoane care necesită îngrijiri de durată
(bolnavi cronici care, din cauza bolii, sunt în
imposibilitatea să-şi desfăşoare activităţile cotidiene, fiind
imobilizaţi la pat şi necesită ajutor);
 persoanele vârstnice aflate în alte situaţii dificile.

Oraşul Edineţ
Infrastructura de asistenţă socială din oraşul Edineţ cuprinde
Centrul Comunitar din satul Alexăndreni şi Cantina socială.
Cantina pentru persoanele social-vulnerabile a fost
deschisă în anul 2010 şi serviciile acesteia se adresează
pensionarilor, invalizilor, veteranilor. Zilnic, 30-35 de
persoane nevoiaşe beneficiază de serviciile cantinei,
jumătate din aceste persoane fiind imobilizaţi la pat.
Persoanelor defavorizate social, Primăria alocă anual
aproximativ 20-25 ha în folosinţă temporară, după
posibilităţile fizice ale acestora. O persoană desemnată de
primărie se ocupă ca în fiecare an suprafaţa alocată să fie
arată, cultivată şi repartizată la timp acestor persoane.
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Primăria repartizează, prin intermediul unei persoane
desemnate, lemne de foc pensionarilor nevoiaşi, anual fiind
distribuiţi 130 m3-150 m3.
Primăria derulează un proiect ce prevede realizarea unui loc
de agrement pentru pensionarii activi, unde vor putea să se
întâlnească, să discute, să iniţieze anumite activităţi de
incluziune a oamenilor în vârstă.
Ajutoare materiale acordate de Primăria or. Edineţ
Tipul de ajutor acordat
Ajutoare materiale
acordate din bugetul
primăriei
Alocaţii din bugetul
primăriei pentru tutela
copiilor defavorizaţi
Ajutoare materiale
primite şi acordate
cetăţenilor din Fondul
Republican de Susţinere
a Populaţiei

2007

2008

2010

96.792
lei

124.450
lei

216.530
lei

215.665
lei

227.803
lei

236.548
lei

898.315
lei

729.450
lei

729.400
lei

2.095
persoane

1.595
persoane

1.457
persoane

Centrul Comunitar Multifuncţional se adresează copiilor din
familii social-vulnerabile şi persoanelor în etate singuratice.
Centrul dispune de sală de sport, bucătărie, băi, săli de
odihnă şi sală de calculatoare. Personalul centrului va fi
alcătuit din medic de familie, psiholog, logoped, instructor
etc., de serviciile cărora vor putea beneficia doar
persoanele care vor fi acceptate de o comisie specială.

Ponderea numărului de pensionari în
totalul populaţiei stabile din or. Briceni,
în anul 2010

Nr.
pensionari
17,3%

Sursa: Primăria or. Edineţ

Sursa: Primăria or. Briceni

Oraşul Briceni
În oraşul Briceni, servicii sociale pentru persoanele
nevoiaşe, şi în special pentru copii, sunt oferite de către
Centrul comunitar Multifuncţional, Centrul de zi pentru copii
– „Casa Esterei” Briceni şi Cantina Socială.
Centrul Comunitar Multifuncţional a fost inaugurat la 31
august 2011, în oraşul Briceni. Acest centru a fost creat din
sursele financiare ale Grantului Comisiei Europene pentru
Proiectul „Dezvoltarea Regională a Moldovei şi Protecţie
Socială”.
Centrul a fost dotat cu mobilier, echipament electrocasnic
şi de reabilitare, calculatoare şi utilaj electronic pentru
prestarea serviciilor calitative de asistenţă socială.
Serviciile nou create prin intermediul Proiectului FISM, au
drept scop intervenţii de tip comunitar pentru asigurarea
respectării drepturilor persoanelor vulnerabile, care au
nevoie de asistenţă socială.
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Cantina Socială oferă hrană caldă persoanelor cu o situaţie
socială şi financiară precară, numărul mediu de beneficiari
ai acesteia fiind de 15 persoane.
În oraşul Briceni, în anul 2010, beneficiază de ajutoare
sociale 1.205 persoane, adică 12,3% din populaţia stabilă a
oraşului la începutul anului.
De asemenea, pensionarii reprezintă o categorie socială
aparte, aceste persoane necesitând servicii specializate
medicale şi sociale. Numărul de pensionari, în anul 2010, era
de 1694 persoane, ceea ce înseamnă că 17,3% din populaţia
stabilă a oraşului sunt pensionari.

Principalele probleme şi direcţii de dezvoltare
comune
Accentuarea problemelor demografice şi economice conduc
la creşterea necesitării serviciilor sociale.
Îmbătrânirea populaţiei, cauzate de scăderea natalităţii
şi/sau migrarea persoanelor tinere şi adulte din zona
transfrontalieră creşte necesitatea serviciilor specifice
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persoanelor vârstnice şi înfiinţarea de noi cămine de
bătrâni.
Dezvoltarea economică precară din cele trei localităţi creşte
numărul de persoane vulnerabile din punct de vedere
social. Aşadar, cele trei oraşe necesită o infrastructură
adecvată.
Cele trei localităţi nu dispun de o infrastructură socială
corelată cu necesarul real, în oraşele moldoveneşti acest
lucru fiind mai pronunţat.
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I.8. Educaţie

Municipiul Dorohoi
Reţeaua şcolară a municipiului Dorohoi cuprinde 18 unităţi
cu personalitate juridică, din care 6 unităţi de învăţământ
preşcolar, 7 unităţi de învăţământ primar şi gimnazial, 3
licee, 1 seminar teologic şi 1 şcoală profesională.
În cadrul acestor unităţi de învăţământ, în anul 2010, erau
înscrişi 6.199 de copii şi elevi, cu 2,6% mai mulţi decât în anul
precedent şi cu 9,0% mai puţini decât în anul 2006. Tendinţa
generală a populaţiei şcolare din municipiu este
descendentă în perioada 2006-2010.
Din totalul populaţiei şcolare înscrise, în anul 2010, în
unităţile de învăţământ din municipiu, 1.217 copii erau
înscrişi în grădiniţe, 1.285 elevi erau înscrişi în învăţământul
primar, 1.485 elevi erau înscrişi în învăţământul gimnazial,
1.912 elevi erau înscrişi în învăţământul liceal, 97 elevi erau
înscrişi în învăţământul profesional şi de ucenici, iar 204
elevi erau înscrişi în învăţământul postliceal.
Personalul didactic din unităţile de învăţământ din municipiu
număra 400 de persoane, în anul 2010, din care 69 cadre în
învăţământul preşcolar, 63 cadre didactice în învăţământul
primar, 141 cadre în învăţământul gimnazial şi 127 cadre
didactice învăţământul liceal.
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Comparativ cu anul precedent, numărul cadrelor didactice
s-a redus cu 59 de persoane (-12,9%), fapt ce a condus la
creşterea raportului elevi per profesor. Aşadar, în anul
2010, în cadrul unităţilor de învăţământ din municipiul
Dorohoi, numărul elevilor ce revin unui cadru didactic s-a
ridicat la 34,9 elevi/cadru didactic, cu 5 elevi mai mult faţă
de anul anterior când valoarea raportului era de 29,9
elevi/cadru didactic.
Unităţile şcolare din municipiu deţin 194 de săli de clasă şi
cabinete şcolare, ceea ce semnifică faptul că fiecare unitate
de învăţământ are în medie 10,7 săli de clasă iar fiecărei săli
de clasă revin aproximativ 32 de elevi.

Evoluţia populaţiei şcolare,
în muncipiul Dorohoi
8.514 8.197

7.979 7.761 7.625

7.176 6.814

6.433 6.097 6.036 6.199

7.300 7.014 6.685 6.563 6.301
5.911 5.594 5.254
4.934 4.845 4.982
1.214 1.183 1.294 1.198 1.324 1.265 1.220 1.179 1.163 1.191 1.217

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Copii înscrişi în grădiniţe
Elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar
Total - populaţie şcolară

Sursa: INS România
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Numărul elevilor ce revin unui cadru didactic, în
unităţile de învăţământ, 2010
34,9

elevi/cadru didactic

37,2

19,9

Total

17,6

14,8 13,6

17,8

20,4
12,6

14,1 15,1
10,5

Inv. preşcolarInv. primar şi Inv. primar Inv. gimnazial Inv. liceal
gimnazial

judeţul Botoşani

mun. Dorohoi

Sursa: INS România

De asemenea, unităţile şcolare dispun de 31 de laboratoare,
la un laborator revenind 119,3 elevi din învăţământul
preuniversitar (exclusiv învăţământul primar), 7 săli de
gimnastică, 9 ateliere şcolare, 9 terenuri de sport şi de 405
PC-uri, revenind 12 elevi din învăţământul preuniversitar la
un PC. Numărul de elevi din învăţământul preuniversitar ce
revin la un PC, este în continuă scădere, de la 20,7 elevi/PC
în anul 2007, până la 12,3 elevi/PC în anul 2010.
Personalul didactic care activează în învăţământul primar a
înregistrat o scădere semnificativă (cu aprox. 38% în 2010
faţă de 2006 iar în cel gimnazial cu aprox. 22%), aceste
scăderi fiind în mare măsura rezultatul scăderii numărului
de elevi în învăţământul primar şi gimnazial (descrise mai
jos) dar şi ca urmare a desfiinţării unei scoli speciale.
La nivelul populaţiei şcolare se constată o scădere a elevilor
înscrişi în învăţământul primar (cu 18% in 2010 fata de 2006),
în timp ce elevii înscrişi în învăţământul gimnazial a scăzut
cu doar 14%. Totodată, prin desfiinţarea claselor de SAM a
avut loc un transfer a elevilor către învăţământul licealfiliera tehnologică.











Populaţia şcolară totală din unităţile de învăţământ din
oraşul Edineţ numără 2.689 copii şi elevi, în scădere
continuă în perioada 2006-2010, volumul populaţiei şcolare
diminuându-se cu 11,7% în acest interval de timp.
Din totalitatea populaţiei şcolare, 26,6% sunt copii la
grădiniţă, 54,1% sunt elevi în învăţământul primar şi
gimnazial şi 19,3% sunt elevi înscrişi la liceu.
Copii din oraş beneficiază gratuit de transportul public
urban la orele de plecare/revenire la/ de la şcoală, iar elevii
din Gordineştii Noi (53 la număr) beneficiază de transport
gratuit la şcoala de la Gordineştii Vechi.
Numărul elevilor ce revin unui cadru didactic, în unităţile de
învăţământ din municipiul Dorohoi
elev/cadru didactic
2006
2007
2008
2009
2010
Total
32,8
30,8
29,9
29,9 34,9
Învăţământ preșcolar
15,6
14,9
15,7
16,8
17,6
Învăţământ primar şi
gimnazial (inclusiv
11,6
10,6
10,4
10,6
13,6
Învăţământul special)
Învăţământ primar
(inclusiv Învăţământul
15,3
13,0
12,3
13,2 20,4
special)
Învăţământ gimnazial
(inclusiv Învăţământul
9,5
9,3
9,2
9,0
10,5
special)
Învăţământ liceal
15,4
15,6
15,8
15,0
15,1
Sursa: INS România, calcule proprii

Oraşul Edineţ
Reţeaua de învăţământ din Edineţ cuprinde 14 instituţii în
subordinea administraţiei publice locale:
 Grădiniţa nr.1
 Grădiniţa nr. 2
 Grădiniţa nr. 3
 Şcoala Medie nr.1
 Şcoala medie nr. 3

Şcolii de Arte Plastice
Şcolii de Muzică
Şcolii Sportive Edineţ
Liceului Teoretic “Pan Halipa”
Liceului Teoretic “V. Suhomlinschi”
Liceul Teoretic “D. Cantemir”
Liceului Teoretic “M. Eminescu”
Grădiniţa din satul Alexăndreni
Gimnaziul Alexăndreni

Populaţia din învăţământul preşcolar şi preuniversitar
Dorohoi

2006
6.814

2007
6.433

2008
6.097

2009
6.036

2010
6.199

Edineţ

3.046

2.925

2.858

2.743

2.689

Briceni
Zona
transfrontalieră

1.672

1.564

1.523

1.495

1.506

20.430

19.262

18.376

17.969

18.145

Sursa: INS, BNS
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Evoluţia populaţiei din învăţământul
preşcolar şi preuniversitar

Numărul de elevi ce revin la un cadru
didactic, în anul 2010
17,6

6.814

6.433

6.199
6.097

15,1

6.036

13,6

12,8
10,8

9,8 10,2

3.046
2.925

10,7
8,6

2.858
2.743

2.689

11,8

12,7

7,4

1.672
1.564

2006

2007

1.523

1.506

1.495

2008

2009

2010

Dorohoi

Edineţ

Briceni

Învăţământ preşcolar

Sursa: INS, BNS

Zona
transfrontalieră

Învăţământ primar si gimnazial
Învăţământ liceal

Sursa: INS, BNS, calcule proprii

Structura populaţiei şcolare pe tipuri de învăţământ,
în anul 2010
Dorohoi
Învăţământ
preșcolar
Învăţământ primar şi
gimnazial
Învăţământ liceal
Învăţământ
profesional
Învăţământ
postliceal
Total

Zona
transfrontalieră

Edineţ

Briceni

1.217

716

428

2.361

2.769

1.454

842

5.065

1.912

519

236

2.667

97

97

204

204

6.199

2.689

1.506

10.394
Sursa: INS, BNS

Structura efectivului de cadre didactice pe tipuri de învăţământ,
2010
Zona
Dorohoi Edineţ Briceni
transfrontalieră
Învăţământ preşcolar
69
66
50
185
Învăţământ primar şi
204
148
79
431
gimnazial
Învăţământ liceal
127
51
32
210
Total

400

265

161

826

Sursa: INS, BNS
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Efectivul cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din
oraşul Edineţ numără 265 persoane, din care 24,9% cadre
didactice în învăţământul preşcolar, 55,8% cadre didactice în
învăţământul primar şi gimnazial şi 19,2% cadre didactice în
învăţământul liceal.
Aşadar, la un cadru didactic revin în învăţământul preşcolar
10,8 copii, în învăţământul primar şi gimnazial 9,8 elevi, iar
în învăţământul liceal 10,2 elevi.
Unităţile de învăţământ din oraş au 173 de săli de clasă,
cabinete şcolare şi laboratoare, 5 ateliere şcolare, 4 săli de
gimnastică şi 87 de PC-uri, revenind 22,7 elevi din
învăţământul preuniversitar (exclusiv învăţământul
preşcolar) la un singur PC.

Oraşul Briceni
În oraş sunt 8 instituţii de învăţământ, inclusiv 3 licee
teoretice, şcoala de muzică pentru copii, şcoala de arte
plastice pentru copii şi 3 grădiniţe de copii etc. În oraş
funcţionează biblioteca publică, un stadion, 4 săli de sport.
 Grădiniţa – creşă nr. 1 „Andrieş”
 Grădiniţa – creşă nr.2 „Ulîbca”
 Grădiniţa – creşă nr.3 „ Scazca”
 Liceul Teoretic nr. 1
 Liceul Teoretic „Grigore Vieru”
 Liceul Teoretic „Taras Şevcenco”
 Şcoala de arte plastice pentru copii
 Şcoala de muzică pentru copii
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Numărul de elevi ce revin la un PC, în anul
2010

elevi /PC

22,7

23,4

14,9
12,3

Principalele probleme şi direcţii de dezvoltare
comune
Principalele probleme cu care se confruntă sistemul de
învăţământ din zona transfrontalieră vizează gradul de
dotare cu materiale didactice şi echipamente a instituţiilor
de învăţământ existente dar şi starea fizică a imobilelor în
care funcţionează aceste instituţii.
Parteneriatele între asociaţii, şcoli şi alte instituţii din zona
transfrontalieră, constând în schimb de experienţă, donaţii,
proiecte, pot conduce la remedierea acestor probleme din
arealul vizat.

Dorohoi

Edineţ

Briceni

Zona
transfrontalieră

Sursa: INS, BNS, calcule proprii

În aceste unităţi şcolare studiază 1.506 copii şi elevi, cu 0,7%
mai mulţi elevi decât în anul precedent, însă cu aproximativ
10% mai puţini elevi decât în anul 2006, marcând astfel
tendinţa descrescătoare a populaţiei şcolare în perioada
2006-2010.

O altă problemă a sistemului de învăţământ din Zona
Transfrontalieră este reprezentată de scăderea continuă a
populaţiei şcolare, pe fondul problemelor demografice din
zonă (scăderea natalităţii).

Din totalul populaţiei şcolare a oraşului Briceni, 28,4% sunt
copii la grădiniţă, 55,9% sunt copii înscrişi în învăţământul
primar şi gimnazial şi 15,7% sunt elevi înscrişi la liceu.
Numărul total de cadre didactice din unităţile şcolare din
oraş numără 161 de persoane, la un cadru didactic revenind
în învăţământul preşcolar 8,6 copii, în învăţământul primar
şi gimnazial 10,7 elevi, iar în învăţământul liceal 7,4 elevi.
Unităţile de învăţământ din oraş au 109 de săli de clasă,
cabinete şcolare şi laboratoare, 3 ateliere şcolare, 3 săli de
gimnastică şi 46 de PC-uri, revenind 23,4 elevi din
învăţământul preuniversitar (exclusiv învăţământul
preşcolar) la un singur PC.
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I.9. Sănătate

tendinţa, atât la nivel judeţean, cât şi naţional, este de
dezvoltare accelerată a acestor servicii în sistem privat.

Municipiul Dorohoi
Conform Institutului Naţional de Statistică, în municipiul
Dorohoi, în anul 2010, reţeaua de unităţi medicale cuprinde:
1 spital, 1 ambulatoriu integrat spitalului, 1 dispensar
medical, 3 cabinete medicale şcolare, 15 cabinete
stomatologice (din care 3 private), 6 laboratoare medicale
(din care 1 privat), 9 laboratoare de tehnică dentară (din
care 3 private), 9 farmacii (din care 1 privată), 1 punct
farmaceutic, 13 cabinete medicale de familie (din care 1
privat), 4 cabinete medicale de specialitate (private) şi 1
cabinet medical de alt tip (privat).
Aşadar, reţeaua publică de sănătate cuprinde 65,6% din
unităţile sanitare din municipiu, însă serviciile medicale
private se remarcă în cadrul farmaciilor (8 din 9 sunt în
sistem privat) şi cabinetelor medicale de specialitate (4 din
5 sunt în sistem privat). La nivelul municipiului se
evidenţiază faptul că cele mai multe cabinete
stomatologice funcţionează în sistem public (12 din 15
cabinetele stomatologice sunt în sistem public), deşi

Medici
din total medici: medici de familie
Stomatologi
Farmaciști
Personal sanitar mediu
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Spitalul Municipal Dorohoi este structurat în: secţia
medicină internă (reumatologie, diabet, boli metabolice),
secţia neurologie, secţia cardiologie, secţia chirurgie
generală (ortopedie şi traumatologie, ORL, oftalmologie),
secţia obstetrică - ginecologie, secţia pediatrie
(neonatologie), secţia ATI (obstetrică – ginecologie,
chirurgie generală), secţia psihiatrie, secţia boli infecţioase,
camere de gardă, compartiment primire urgenţe.
Spitalul Municipal dispunea, în anul 2009, de 343 paturi,
ceea ce înseamnă că la 10.000 de locuitori ai municipiului
revin 114,8 paturi, în timp ce la nivel judeţean, la 10.000
locuitori revin 58,1 paturi de spital. În ultimii 10 ani, numărul
de paturi de spital ce revin la 10.000 de locuitori s-a redus,
având ca perioadă de minim 2003-2007, urmând apoi o
creştere uşoară.
În anul 2009, personalul din sistemul medical din municipiul
Dorohoi cuprindea 66 de medici (1 medic în sistem privat),
din care 13 medici de familie (1 medic de familie în sistem
privat), 15 stomatologi (2 stomatologi în sistem privat), 15

Personalul medical ce revine la 10.000 locuitori
municipiul Dorohoi
2006
2007
2008
2009
23,5
20,5
23,2
22,1
4,2
4,2
4,3
4,4
4,2
5,2
4,6
5,0
3,5
3,9
4,3
5,0
116,0
124,3
125,6
122,5

2006
11,9
3,7
2,2
2,5
60,5

judeţul Botoşani
2007
2008
11,7
12,4
3,7
3,9
2,3
2,6
2,6
2,5
59,8
60,5

2009
13,0
4,0
2,7
2,7
57,2

Sursa: INS, calcule proprii
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farmacişti (12 farmacişti în sistem privat) şi 366 cadre
medicale medii (32 cadre în sistem privat).
La 10.000 de locuitori ai municipiului Dorohoi, reveneau 22,1
medici (din care 4,4 medici de familie), 5,0 stomatologi, 5,0
farmacişti şi 122,5 cadre medicale medii, valori superioare
celor de la nivel judeţean.
La nivel local, se observă tendinţa de scădere a numărului
de medici ce revin la 10.000 de locuitori (de la 23,5
medici/10.000 loc. în anul 2006 la 22,1 medici/10.000 loc. în
anul 2009), în timp ce la nivel judeţean se remarcă o
tendinţă ascendentă (de la 11,9 medici/10.000 loc. în anul
2006 până la 13,0 medici/10.000 loc. în anul 2009).

Evoluţia numărului depaturi de spitalce
revin la 10.000 de locuitori
paturi/10.000 loc.
154,0 152,8

138,4
114,8
106,6 108,6 107,9 109,2 110,9 113,6

77,9

77,6

73,0
57,2

57,4

58,0

56,6

56,8

57,8

58,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
judeţul Botoşani

municipiul Dorohoi
Sursa: INS, calcule proprii

Unităţi sanitare din municipiul Dorohoi, în anul 2009
Public Privat Total
Spitale
1
1
Dispensare medicale
1
1
Cabinete medicale scolare
3
3
Cabinete stomatologice
12
3
15
Cabinete medicale de familie
12
1
13
Cabinete medicale de specialitate
4
4
Laboratoare medicale
5
1
6
Laboratoare de tehnica dentara
6
3
9
Farmacii
1
8
9
Puncte farmaceutice
1
1
Ambulatorii integrate spitalului
1
1
Alte tipuri de cabinete medicale
1
1
TOTAL
42
22
64
Sursa: INS

Oraşul Edineţ
Reţeaua sanitară din orașul Edineţ cuprinde:
 Centrul Medicilor de Familie Edineţ, care oferă servicii de
asistenţă medicală primară;
 Spitalul Raional Edineţ, care oferă servicii medicale în
cadrul secţiilor: Secţia chirurgie; Secţia traumatologie;
Secţia cardiologie; Secţia neurologie; Secţia ginecologie;
Planificare familială; Secţia boli interne; Secţia neurologie;
Secţia pulmonologie; Secţia proctologie; Secţia urologie;
Secţia dermatologie; Secţia boli infectioase; Secţia
pediatrie; Stomatologie; Secţia ORL; Secţia Oftamologie;
Centrul Medicilor de Familie; Centru de Medicină
Preventivă; Medicină Sanitară de Urgenţă; Terapie
intensivă.
 Centrul de Medicină Preventivă al Raionului Edineţ.
Centrul
efectuează
supravegherea
sanitaroepidemiologică de stat în teritoriul raionului Edineţ, în
vederea aprecierii şi evaluării situaţiei sanitaroepidemiologice, elaborează, organizează şi participă la
realizarea măsurilor de prevenire, supraveghere sanitaroepidemiologică a activităţilor instituţiilor medico-sanitare,
altor instituţii, servicii interesate în scopul realizării
prevederilor legislaţiei sanitare privind asigurarea
bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei având
drept scop majorarea longivităţii vieţii populaţiei active.
De asemenea, servicii medicale, de realizare a produselor
medicamentoase şi a preparatelor farmaceutice, sunt
oferite în cadrul celor 5 farmacii existente în oraşul Edineţ.
În sistemul de medical al oraşului activează 137 medici și
309 personal medical mediu.

Oraşul Briceni
Centrul Medicilor de familie Briceni şi Centrul de Sănătate
publică Briceni fac parte din sistemul sanitar al oraşului
Briceni, iar reţeaua de unităţi sanitare cuprinde:
 Spitalul Raional Briceni,
 1 dispensar medical;
 1 cabinet stomatologic;
 7 cabinete medicale de familie;
 2 laboratoare medicale;
 2 farmacii;
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2 unităţi de fizioterapie;
2 unităţi de radiografie;
1 Secţia de reanimare;
1 SZAMU Nord substanţa Briceni.

Spitalul raional Briceni este structurat pe următoarele
secţii:
secţia
consultativă,
secţia
reanimare
–
anesteziologie, secţia internare, secţia obstetrico ginecologică, secţia terapie mixtă, secţia pediatrie, secţia
chirurgie, secţia traumatologie, secţia boli infecţioase şi
secţia stomatologie.

Principalele probleme şi direcţii de dezvoltare
comune
Concentrarea reţelei medicale în sistem public poate
constitui o reală problemă în condiţiile reformării puternice
a sistemului sanitar din România. Desfiinţarea unor unităţi
sanitare din municipiu corelată cu scăderea salarizării din
sistem conduce la o dispariţia unor servicii medicale
sanitare şi scădere a calităţii serviciilor publice oferite.
Soluţia în acest domeniu o reprezintă sistemul privat, dar
care presupune coplata sau chiar plata integrală a
serviciilor medicale solicitate.

Spitalul are o capacitate de 170 locuri şi 138 cadre medicale.
Aşadar, la 1.000 de locuitori ar reveni 17,34 de paturi de
spital şi 14,08 de cadre medicale din cadrul spitalului.
Totodată, trebuie precizat faptul că Spitalul deserveşte şi
celelalte localităţi componente ale raionului Briceni.

Sistemul sanitar al oraşelor Edineţ şi Briceni se confruntă cu
insuficienţa serviciilor acestuia, unităţile spitaliceşti din oraş
deservind populaţia raionului, din care fac parte.

În unităţile sanitare din oraş, lucrează 69 de medici şi 146
cadre medicale medii, la 1.000 de locuitori revenind 7,0
medici şi 14,9 cadre medicale medii.

Deşi numărul şi tipurile de specializări ale spitalelor acoperă
necesităţile populaţiei, intervin probleme la nivelul
dotărilor spitalelor, numărul paturilor de spital, numărul
cadrelor medicale specializate, acestea fiind de cele mai
multe ori insuficiente.

Comparativ cu situaţia din municipiul Dorohoi, personalul
medical din oraşul Briceni ce revine la 1.000 de locuitori
este scăzut şi insuficient, mai ales pentru faptul că în oraş
se află Spitalul Raional, ce se adresează populaţiei din
întreg raionul Briceni.
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Atât sistemul de sănătate din Dorohoi cât şi din Edineţ şi
Briceni, depind de politicile dezvoltate la nivel naţional.
Însă, prin parteneriate/donaţii pot fi rezolvate o serie de
probleme în ceea ce dotarea secţiilor de spital şi gradul de
specializare a acestora.

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

I.10. Cultură

Municipiul Dorohoi
Dorohoiul are o tradiţie culturală variată, existând
numeroase evenimente cu caracter ocazional sau
permanent .

documentar în 28 aprilie 1870. În prezent funcţionează în
localul Muzeului de Ştiinţele Naturii Dorohoi, deserveşte
31.000 de locuitori, are un număr de 74.000 de volume şi 8
calculatoare care oferă utilizatorilor săi acces gratuit la
Internet. În aproape fiecare unitate şcolară din municipiu
funcţionează biblioteci şcolare. De asemenea, în municipiul
Dorohoi funcţionează şi o reţea de librării private.

În municipiul Dorohoi există 18 monumente de arhitectură,
3 monumente cu valoare memorială, o bibliotecă publică, 2
cinematografe, 2 statui şi 15 busturi, unele din ele
necesitând lucrări de restaurare.

Evoluţia numărului de vizitatori în muzee şi
colecţii publice din Municipiul Dorohoi
9.436
7.902

Muzeul memorial ,,George Enescu”
Construit în 1881, locuit din 1910-1919 de Costache Enescu,
lăsat moştenire marelui compozitor George Enescu după
moartea acestuia. Din anul 1957 funcţionează ca muzeu
fiind reabilitat în anul 2004.
Biblioteca Municipală
Printre cele mai vechi instituţii culturale dorohoiene, care
au desfășurat o activitate susţinută de răspândire a
cunoștinţelor cultural-știinţifice în rândul cetăţenilor
orașului, se numără și prima bibliotecă publică, atestată

6.293

6.004

pers.

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
Înfiinţat în anul 1953, funcţionează în clădirea construită în
anul 1901 (fosta clădire a Prefecturii). În prezent
funcţionează cu două secţii: ştiinţele naturii cu un număr de
275 430 exponate; galeria de artă contemporană cu un
număr de 780 exponate.

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010
Sursa: INS

Casa Municipală de Cultură
Înfiinţată în 1902 sub denumirea de Ateneu, din 1952 se
numeşte Casa de Cultură şi funcţionează din anul 1978 pe
str. George Enescu nr. 57, în clădirea construită în anul 1925.
Casa Municipală de Cultură dispune de: Galeria de artă
,,Minerva” cu un număr de 296 lucrări de pictură, grafică şi
sculptură; o sală de conferinţe; o sală de cursuri; o sală
studio; încăperi destinate activităţi cercurilor de creaţie.
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Clubul elevilor şi copiilor
Funcţionează din anul 1957 într-o clădire construită în anul
1918 şi reabilitată în 2006-2007. În cadrul instituţiei
funcţionează 6 cercuri tehnico-aplicative: orchestra de
muzică populară ; cercul “Muzică uşoară - Instrumente
tradiţionale”; cercul de matematică aplicată şi informatică;
cercul de educaţie civică cu şase grupe de “Mâini
îndemânatice” şi cursul de “Teatru”; cercul de pictură desen; cercul de dansuri populare. În curtea clubului se află
un teatru de vară.
Monumente istorice şi cu valoare memorială: Situl arheologic
de la Dorohoi, punct "Vatra Târgului" - sec. XV - XVII, Epoca
Medievală; Fosta prefectură, azi Muzeul de Ştiinţele Naturii
- 1899; Şcoala de băieţi "Gheorghe Asachi", azi Biblioteca
orăşenească - 1903; Casa Ciopec - 1939; Casa cneazului
Moruz – 1850; Casa Costache Enescu - 1860; Primăria veche
- 1905; Biserica "Vârgolici", azi Biserica de lemn "Adormirea
Maicii Domnului - 1779; Liceul "Grigore Ghica” - 1880; Ocolul
Silvic - 1902; Casa Burgheli, azi Spitalul orăşenesc - 1880;
Casa Răutu - 1925; Casa Andreescu - 1915; Casa Marcu 1880; Ansamblul Bisericii Domneşti - sec. XV - XVIII; Turn
clopotniţă - sec. XVIII; Statuia ostaşului roman în atac - 1924;
Monumentul eroilor din primul război mondial - 1926;
Monumentul Eroilor din Cimitirul municipal; Bustul lui
Mihail Kogălniceanu - 1913; Bustul lui Valter Mărăcineanu 1924; Bustul lui Mihai Eminescu - 1982; Bustul lui Ion
Creangă; Bustul lui Ion Pillat; Bustul voievodului Ştefan cel
Mare; Bustul slt. Sorin Dumitraş; Bustul lui Dimitrie
Pompeiu; Bustul lui Dimitrie Furtună; Statuia lui Al. I. Cuza 2002; Bustul lui Octavian Cotescu - 2003; Monumentul
,,Piaţa Waisserman” - 2003.
Evenimente culturale reprezentative pentru municipiul
Dorohoi:
Festivalul de muzică uşoară ,,Mărţişor Dorohoian” 27
februarie -1 martie;
Festivalul pentru preşcolari ,,Do-re-mi” 25-27 mai;
Festivalul interjudeţean de muzică populară
,,Mugurelul” 3-6 iunie;
Festivalul interjudeţean de interpretare pentru pian şi
vioară ,,Jurjac” 1-30 octombrie;
Festivalul de epigrame ,,Păstorel Teodoreanu” 3-5
octombrie;
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-

Festivalul şanselor tale 1-7 noiembrie;
Festivalul pentru preşcolari de datini şi obiceiuri
,,Moştenitorii” 20-22 Decembrie;
Festivalul de datini şi obiceiuri 31 decembrie.

Oraşul Edineţ
În cadrul Consiliului raional Edineţ funcţionează Secţia
raională de cultură Edineţ, în cadrul căreia lucrează
specialişti în domeniile învăţământului artistic, activitate
artistică de amatori, creaţie popular, biblioteci, patrimoniu,
muzee.
Secţia dirijează şi controlează activitatea instituţiilor de
cultură, stabileşte relaţii de colaborare în domeniul culturii
cu
instituţiile din ţară şi străinătate, organizează
participarea
instituţiilor
şi
formaţiilor
artistice,
întreprinderilor, meşterilor populari la festivaluri,
concursuri, expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe
raionale, republicane şi internaţionale.
Evenimente culturale reprezentative pentru oraşul Edineţ:
- Hramul oraşului, la care sunt menţionaţi şi evidenţiaţi
cetăţeni de onoare ai oraşului, acelaşi lucru începând să fie
practicat şi în satele Alexăndreni şi Gordineştii Noi. În
perioada 2007 – 2011 au fost menţionaţi peste 100 de
persoane ce şi-au adus aportul la dezvoltarea comunităţii.
- Ziua Medicului;
- Ziua Profesorului;
- Ziua Independenţei;
- Ziua Protecţiei Copilului;
- Ziua mămicilor tinere;
- Cupa primăriei la autocros, lupte libere, baschet;
- Activitatea ecologică „Oraşul meu fără automobil”;
- Cupa Primăriei Edineţ la şah;
- Expoziţia cu vânzare de paşti „Accentele Primăverii”;
- “Ziua Victoriei”, sărbătorită la 9 mai în aproape toate
ţările care au făcut parte din spaţiul Uniunii Republicii
Sovietice Socialiste. În Republica Moldova ziua a început să
fie marcată pe 2001;
- Festivalul Folcloric pentru instituţiile de învăţământ din
Raionul Edineţ;
- “Ziua sportului”, cel mai mare eveniment sportiv al anului;
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- Iarmarocul agricol „Coşul de aur”; pe lângă tradiţionalele
prezentări, degustări, iarmarocul a fost însoţit în anul 2011 și
de un program artistic.

unităţii administrativ-teritoriale, cu scopul de a fi renovat şi
a pune aici temelia începerii activităţii unui teatru
profesionist asemeni celui de la Cahul.

Una dintre activităţile culturale consacrate este
sărbătorirea a “20 de ani de la proclamarea Independenţei
Republicii Moldova”, 26 -28 august 2011. Programul anului
2011 a cuprins:
- Deschiderea oficială a Centrului Comunitar din satul
Alexăndreni reparat în cadrul proiectului FISM;
- Sfinţirea Centrului Comunitar din satul Alexăndreni;
- Concert festiv cu participarea artiştilor din localitate şi a
oaspeţilor;
- Miting solemn consacrat Zilei Independenţei în Piaţa
Ştefan cel Mare;
- Vernisajul taberei internaţionale de creaţie Parcova 2011;
- Miting în Grădina Publică “Vasile Alecsandri” consacrat
dezvelirii busturilor “Aleii Clasicilor”;
- Concert festiv;
- Cupa Primăriei Edineţ la şah;
- Hora Mare;
- Iarmaroc de vară;
- Activităţi culturale consacrate sărbătorii “Limba Noastră”.

Potrivit unui studiu etnomuzicologic realizat în anul 2010 în
cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din
Chişinău, unul din cele mai importante centre ale muzicii
lăutăreşti din republică se află în oraşul Edineţ. Acelaşi
studiu precizează că au existat în anii 50-80, circa 100-150
de lăutari. Oraşul Edineţ a rămas şi astăzi un mare centru al
tradiţiei lăutăreşti din Moldova, unde există un stil propriu
de interpretare, bazat pe un repertoriu specific. Astăzi la
Edineţ mai cântă reputaţii lăutari trombonistul Anatol
Ciobanu, violonistul Ion Ciobanu, trompetiştii Ion Popov şi
Dorin Boldurescu.
Formaţie de lăutari din Edineţ

Tot în context cultural la Edineţ au fost dezvelite: Placa
istorică cu latinitatea poporului nostru; Placa istorică cu
formarea Statului Moldovenesc; Monumentul Lupoaicei cu
Romulus şi Remus.
Pe teritoriul orașului funcţionează 2 biblioteci publice,
Biblioteca Publică Raională Edineţ , Biblioteca orăşenească
pentru copii Edineţ cât şi Biblioteca filială de carte
românească Edineţ şi Biblioteca Online în Liceului Teoretic
”Mihai Eminescu” din oraşul Edineţ.
De o mare popularitate se bucură Muzeul Ţinutului Edineţ
înfiinţat în anul 1975. Prima expoziţie a fost inaugurată în
anul 1892 iar în prezent muzeul are trei secţii: istorie,
natură, artă populară.
De asemenea funcţionează atât Casa de cultură cât şi Casa
de Creaţie a Copiilor Edineţ.
Cinematograful “Luceafărul” nu funcţionează de 12 ani dar
a fost propus pentru a fi trecut în proprietatea publică a

Sursa: Studiul etnomuzicologic realizat în anul 2010, în cadrul Academiei de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău

Formaţii artistice din oraşul Edineţ: Formaţia folclorică
„Colinda”, Formaţia folclorică „Raznoţvetie”, Orchestra de
muzică populară „Ciocîrlia”, Orchestra de muzică populară
„Lăstăreii”, Orchestra de muzică populară „Izvoraş”,
Taraful dinastiei Popov, Ansamblul de fluieraşi, Formaţia de
muzică uşoară „Expromt”, Formaţia de muzică uşoară
„Expres”,
Teatrul
dramatic,
Formaţia
folclorică
„Ţărăncuţa”, Formaţia folklorică „Ruşnik”, Formaţia de
muzică uşoară „Moldova”, Corul lucrătorilor din cultură,
Teatrul dramatic „ Oedip”, Formaţia de dans sportiv
„Graţie”.
Tot în teritoriul primăriei Edineţ activează un meşter
popular – Valentina Guţu din satul Gordineştii Noi, care
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confecţionează adevărate lucrări de artă, iar casa şi
gospodăria ei a devenit un veritabil muzeu sub cerul liber.
Localnicii consideră că lucrările Valentinei Guţu sunt o
adevărată carte de vizită a localităţii.

Oraşul Briceni
În oraşul Briceni există un număr de patru biblioteci dintre
care una este biblioteca publică raională, cu secţii de
literatură română, rusă și ucraineană. Biblioteca este
amenajată cu săli de lectură. În anul 2011 s-au înregistrat
107.691 volume existente şi 3.840 cititori înscrişi în toate
cele patru biblioteci.
De asemenea există şi un cinematograf care nu
funcţionează din anul 1999 cât şi Casa Raională de Cultură
Briceni, care necesită reparaţie capitală conform listei
pentru anul 2010 a Caselor şi Căminelor de Cultură,
publicată de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova.
Orașul mai dispune de un stadion orășenesc și 4 săli de
sport.
În anul 2008 în cadrul Programului prioritar de finalizare a
construcţiilor şi reparaţie capitală a edificiilor instituţiilor de
cultură din teritoriu pentru anii 2006 – 2008 implementat
prin intermediul Fondului de Investiţii Sociale, au fost
reparate şi dotate cu echipament tehnic, instrumente
muzicale, computere şi costume naţionale 12 case şi cămine
de cultură. Printre acestea se numără şi Centrul de Cultură
"Casa Cărţii" din oraşul Briceni, care a fost renovat în
perioada iunie – decembrie 2008.
Şcoala de pictură din Briceni are 36 de ani de activitate, aici
studiind atât copii din orașul Briceni, cât și din satele din
vecinătate care participă la expoziţii internaţionale și
concursuri de arte plastice pentru copii. Printre absolvenţi
sunt și pictori de renume, designeri, modelieri, arhitecţi
care, după ce au trecut prin școala de pictură din Briceni, au
absolvit mai apoi instituţii superioare nu numai în Moldova,
dar și în România, Rusia, Belarus, au avut stagii în Franţa și
în alte ţări.
În anul 1982, la Concursul Internaţional "Desenează copiii",
care a avut loc în Japonia, elevii școlii de pictură din Briceni
au fost premiaţi cu 4 medalii de argint.
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În ianuarie 2000, Alina Alexeeva (profesor Anatol Lavric),
pentru lucrarea "Hora moldovenească", a câștigat cel mai
mare premiu - "Paleta de aur" - al Concursului Internaţional
al desenului de copii, care a avut loc în orașul Lodz, Polonia.
În anul 2002, la Concursul Internaţional din orașul Bitola
(Macedonia), copiii briceneni au primit cea mai înaltă
distincţie - o deplasare la Sărbătoarea de Creaţie a Copiilor,
care a avut loc între 20 și 30 mai 2002.
Formaţii artistice din oraşul Briceni: Formaţia folclorică
„Mioriţa”, Ansamblul de dans sportiv „Capricio”, Orchestra
de muzică populară „Cimbrişor” de la Şcoala de muzică,
Fanfara de la Şcoala de muzică, Formaţia folclorică
„Mărgăritare”, Corul „Tinere talente” de la Liceul nr.2,
Ansamblul vocal „Agapis”.
Imnul orașului Briceni a fost aprobat de sfatul orășenesc la 9
aprilie 2003 în urma unui concurs la care au participat mai
mulţi poeţi și compozitori din Moldova. Învingători au fost
Ludmila Sobeţchi și Constantin Rusnac.
Orașul Briceni a dat Republicii Moldova mai multe
personalităţi marcante, care s-au manifestat cu succes în
diferite domenii ale știinţei, culturii, artei. Mai notorii sunt
poeţii Grigore Vieru, Paul Mihnea, Iosif Trahtenberg și
savantul Veaceslav Leontie Perju profesor universitar,
doctor habilitat, academician - membru al Academiei
Internaţionale de Informatizare a ONU.

Principalele probleme şi direcţii de dezvoltare
comune
Principala problemă comună identificată în cele trei
localităţi componente ale Zonei Transfrontaliere este
necesitatea realizării lucrărilor de restaurare a edificiilor de
cultură în general şi a monumentelor istorice în particular.
Casele de cultură se confruntă cu probleme legate de lipsa
personalului, lipsa unor săli de spectacole adecvate,
insuficienţa spaţiilor dedicate desfăşurării activităţilor
culturale, lipsa dotării cu mobilier şi instalaţii de sonorizări,
lumini şi aparatură scenică performante, insuficienţa
fondurilor pentru finanţarea organizării de activităţi
culturale diversificate şi remunerarea instructorilor
specializaţi pe diverse activităţi.
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O altă problemă comună este legată de activitatea
Bibliotecii publice: lipsa unui sistem informatizat în cadrul
bibliotecii pentru arhivarea electronică a volumelor şi
evidenţa abonaţilor şi vizitatorilor, nevoia achiziţionării de
volume noi şi abonamente în presa scrisă, lipsuri în
domeniul dotărilor.
În oraşele Edineţ şi Briceni nu există un cinematograf
funcţional de aprox. 12 ani, clădirile actuale necesitând
lucrări de restaurare.
Dezvoltarea din punct de vedere cultural trebuie să rămână
o prioritate, cu atât mai mult cu cât fiecare din cele trei
localităţi are o tradiţie culturală variată care poate fi
valorificată pentru creşterea potenţialului turistic al zonei.
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I.11. Capacitate administrativă

Municipiul Dorohoi
Administraţia publică locală a municipiului Dorohoi este
formată din Consiliul Municipal, ca autoritate deliberativă şi
Primarul Municipiului ca autoritate executivă. Primăria
reprezintă aparatul propriu de specialitate al Consiliului
Local şi aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi
dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale
colectivităţii locale.
Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a
municipiului, are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care
sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale. Una dintre
atribuţiile Consiliului Local priveşte dezvoltarea economicosocială a oraşului.
Consiliul Local al Municipiului Dorohoi este format din 19
consilieri aleşi prin vot universal, direct şi liber exprimat.
Unităţile/direcţiile din subordinea Consiliului local:
Direcţia Administraţiei Pieţelor şi Oborului;
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor;
Casa Municipală de Cultură;
Biblioteca Municipală.
Primăria Municipiului Dorohoi este constituită din
Primarul, Viceprimarul şi Secretarul oraşului şi din Aparatul
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de specialitate al primarului, fiind o structură funcţională cu
activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile
Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând, în
condiţiile legii problemele curente ale colectivităţii locale.
Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau
juridice române ori străine, precum şi în justiţie. Primarul
este stabilit prin vot public uninominal de către locuitorii
oraşului, pe o perioadă de patru ani.
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale,
primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate
ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale din unităţile administrativteritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în
condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi
rezolvate prin aparatul de specialitate.
Viceprimarul este subordonat primarului şi este
înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega
atribuţiile sale. Viceprimarul este ales cu votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie, din rândul acestora.
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Secretarul este funcţionar public de conducere, cu studii
superioare juridice, apolitic şi se bucură de stabilitate în
funcţie. Atribuţiile principale ale secretarului sunt:
- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului şi ale
hotărârilor consiliului local;
- asigurarea gestionării procedurilor administrative privind
relaţia dintre consiliul local şi primar şi între aceştia şi
prefect;
- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
- asigură procedurile de convocare a consiliului local şi
efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi,
întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi
redactează hotărârile consiliului local.
Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi
este organizat pe compartimente, birouri, servicii, direcţii,
conform organigramei şi statului de funcţii aprobat, pentru
furnizarea serviciilor publice către populaţie.
Compartimentele din structura organizatorică a Aparatului
de specialitate al Primarului sunt:
- Serviciul Administraţie Publică, subordonat secretarului
municipiului Dorohoi, are în subordine următoarele
compartimente: Compartimentul juridic, contencios;
compartimentul secretariat, arhivă, relaţii cu publicul;
Compartimentul administraţie publică, autoritate tutelară;
Compartimentul registru exploataţii agricole, registru
agricol, cadastru;
- Arhitectul Şef, direct subordonat viceprimarului;
- Compartimentul Urbanism, autorizare construcţii,
amenajare teritoriu, acord unic, disciplină în construcţii,
subordonat direct viceprimarului şi arhitectului şef;
- Compartimentul Evidenţă domeniu public şi privat,
patrimoniu, aflat în directa subordonare a viceprimarului şi
arhitectului şef;
- Compartimentul Asociaţii Proprietari, Imobiliare, Locativ,
Edilitare, aflat în directa subordonare a viceprimarului şi
arhitectului şef;
- Compartimentul Investiţii, aflat în directa subordonare a
viceprimarului şi arhitectului şef;
- Unitatea Locală de Monitorizare, aflat în directa
subordonare a viceprimarului şi arhitectului şef;
- Compartimentul Mediu, aflat în directa subordonare a
viceprimarului şi arhitectului şef;

- Compartimentul Managementul Calităţii, aflat în directa
subordine a Primarului;
- Compartimentul Poliţie Comunitară, aflat în directa
subordine a Primarului;
- Compartimentul Apărare Civilă, aflat în directa subordine
a Primarului;
- Serviciul Administrativ, aflat în directa subordine a
Primarului;
- Compartimentul Corp Control, aflat în directa subordine a
Primarului;
- Compartimentul Resurse Umane, aflat în directa
subordine a Primarului;
- Compartimentul Audit, aflat în directa subordine a
Primarului;
- Compartimentul Autoritate de Autorizare Transport Public
Local, aflat în directa subordine a Primarului;
- Compartimentul Integrare Europeană, Programe
Comunitare, Informatică, aflat în directa subordine a
Primarului;
- Biroul Management proiecte, subordonat Primarului;
- Direcţia Economică, subordonată Primarului, are are în
subordine următoarele servicii şi compartimente:
Compartimentul achiziţii publice; Compartimentul buget,
finanţe, contabilitate; Serviciul impozite şi taxe locale.
Coordonarea,
îndrumarea
şi
controlul
activităţii
compartimentelor funcţionale ale Primăriei se realizează de
către
primarul
Municipiului
Dorohoi,
conform
prerogativelor legale, prin intermediul viceprimarului,
secretarului, directorului executiv.
Atât salariaţii din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Dorohoi cât şi salariaţii din cadrul
unităţilor/direcţiilor din subordinea Consiliului local se
supun regulamentului intern de funcţionare ce are ca scop
aducerea la cunoştinţa a drepturilor şi obligaţiilor ce le
revin în vederea asigurării disciplinei în muncă.
Bugetul local al municipiului Dorohoi aprobat în dat de
10.02.2011 a fost de 52.317,02 mii lei la partea de venituri şi
52.882,49 mii lei la partea de cheltuieli. Veniturile secţiunii
de funcţionare reprezintă aproximativ 50,87% din total
venituri.
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Estimările bugetare pentru următorii 3 ani sunt de 41.471 mii
lei pentru anul 2012, 41.390 mii lei pentru anul 2013 şi 41.305
mii lei pentru anul 2014, atât pentru partea de venituri cât şi
pentru partea de cheltuieli.
Proiecte ale administraţiei publice locale
Dintre proiectele implementate sau în curs de
implementare al Primăriei Dorohoi amintim:
- Reabilitare şi modernizare urbană în Municipiul Dorohoi:
Obiective specifice: Crearea unui mediu favorabil pentru
activităţile socio-economice prin reabilitarea infrastructurii
urbane; Creşterea gradului de mobilitate al populaţiei prin
realizarea de investiţii în infrastructura stradală. Valoarea
totală a proiectului: 32.558.143,70 Ron. Perioada de
implementare: 2009 – 2012.
- Reabilitarea şi modernizarea clădirii destinată furnizării
serviciilor
sociale:
Obiectiv
general:
Dezvoltarea
infrastructurii sociale necesară furnizării serviciilor sociale
persoanelor aflate în dificultate din Municipiul Dorohoi,
prin reabilitarea acesteia. Valoarea totală a proiectului:
1.468.390,83 Ron. Perioada de implementare: 2009 – 2010.
Lucrări de investiţii finanţate din fonduri europene şi
bugetul local:
- Staţie de transfer şi sortare: Valoarea totală a investiţiei:
208.000,00 Ron. Stadiu fizic: finalizat în anul 2009.
- Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a Municipiului
Dorohoi - finalizarea obiectivului de investiţii din mun.
Dorohoi, jud. Botoşani: Valoarea totală a investiţiei:
13.545.125,88 Ron. Stadiu fizic: finalizat în anul 2010.
- Sistem performant de management integrat al deşeurilor în
zona Dorohoi: Valoarea totală a investiţiei: 1.480.721 Euro.
Stadiu fizic: finalizat în anul 2010.
- Reabilitare şi modernizare urbană în Municipiul Dorohoi,
Programul Operaţional Regional 2007-2013 / Axa prioritară
1-Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de
creştere/Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri
integrate de dezvoltare urbană/Subdomeniul: Centre
urbane: Valoarea totală a investiţiei: 34.351.390,00 Ron.
Stadiu fizic: semnare contract de finanţare.
- Înfiinţare incubator tehnologic şi de afaceri în municipiul
Dorohoi: Valoarea totală a investiţiei: 8.800.000,00 Ron.
Stadiu fizic: în curs de execuţie cu termen de finalizare luna
noiembrie 2014.
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Oraşul Edineţ şi Oraşul Briceni
Competenţa Consiliului Local al oraşului Edineţ şi oraşului
Briceni are la bază Articolul 14. al Legii cu privire la
administraţia publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006:
(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în
condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu
excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi
publice.
(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale de nivelul întâi stabilite la art.4
al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul
local realizează următoarele competenţe:
a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele
competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului
şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de
facilităţi pe parcursul anului bugetar;
b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui
privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului);
c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în
arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului public al
satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz,
precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile
legii;
d) decide vânzarea, privatizarea, concesionarea sau darea
în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului privat al
satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în
condiţiile legii;
e) decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei
terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului
(municipiului), după caz, în condiţiile legii;
f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie,
întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului
locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi a
întregii infrastructuri economice, sociale şi de agrement de
interes local;
g) decide efectuarea auditului intern;
h) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local,
organizează serviciile publice de gospodărie comunală,
determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare;
i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor
municipale şi societăţilor comerciale sau participarea la
capitalul statutar al societăţilor comerciale;
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j) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale, inclusiv din străinătate, pentru
realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru
promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor
administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu
agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din
străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de
interes comun;
k) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare,
inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din
străinătate;
l) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele
primăriei, ale structurilor şi serviciilor publice din subordine,
precum şi schema de salarizare a personalului acestora;
m) aprobă statutul satului (comunei), oraşului
(municipiului) şi regulamentul consiliului pe baza statutuluicadru şi a regulamentului-cadru, aprobate de Parlament;
aprobă alte regulamente şi reguli prevăzute de lege;
n) aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de
rezervă, precum şi a fondurilor speciale, aprobă
împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
operează modificări în bugetul local;
o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale
localităţilor din componenţa unităţii administrativteritoriale respective, precum şi planurile de amenajare a
teritoriului;
p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare
social-economică şi de altă natură;
q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru
instituţiile publice şi serviciile publice de interes local din
subordine;
r) aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor
naturale de interes local;
s) aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale,
atribuie sau schimbă denumirile de străzi, pieţe, parcuri şi
de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data celebrării
hramului localităţii respective, conferă cetăţenilor
Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul
de cetăţean de onoare al satului (comunei), oraşului
(municipiului), în condiţiile legii;
t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul
(viceprimarii) în condiţiile prezentei legi;
u) numeşte, pe bază de concurs desfăşurat în condiţiile
legii, secretarul consiliului, eliberează din funcţie, în

condiţiile legii, viceprimarul şi secretarul consiliului, alte
persoane numite de consiliu;
v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice,
sportive şi de agrement de interes local; înfiinţează şi
organizează târguri, pieţe, parcuri şi locuri de distracţie şi
agrement, baze sportive şi asigură buna funcţionare a
acestora;
w) desemnează reprezentantul său în instanţele de
judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi
în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice;
formează, din rândul membrilor săi, în funcţie de specificul
şi necesităţile locale, comisii consultative de specialitate
pentru diferite domenii de activitate, modifică componenţa
acestora;
x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice,
adoptă decizii privind activitatea poliţiei municipale, a
pompierilor şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes
local, propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;
y) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi
asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului;
decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente
vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor
locative; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de
binefacere de interes local;
z) examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe
marginea lor; audiază dările de seamă şi informaţiile
primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi
municipale şi instituţii publice din subordine; ridică
mandatul consilierilor în condiţiile legii; iniţiază, după caz, şi
decide desfăşurarea referendumului local.
(3) Consiliul local realizează şi alte competenţe stabilite prin
lege, prin statutul satului (comunei), oraşului (municipiului)
ori prin regulamentul consiliului.
(4) Consiliul local nu poate adopta decizii care implică
anumite cheltuieli fără indicarea sursei de acoperire a
costului realizării deciziilor respective.
Consiliul Local al oraşului Edineţ este format din 27 de
consilieri iar cel al oraşului Briceni din 17 consilieri, aleşi în
condiţiile Codului electoral.
Primăria se organizează şi funcţionează în baza unui
regulament aprobat de consiliul local. Atribuţiile de bază
ale Primăriei, ca structură funcţională, conform Articolul
40. al Legii cu privire la administraţia publică locală nr. 436
din 28 decembrie 2006:
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a) întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi
proiecte de dispoziţii ale primarului;
b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi
dispoziţiile normative ale primarului;
c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru
raportul anual privind starea economică şi socială a satului
(comunei), oraşului (municipiului);
d) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice,
informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a
întreprinderilor municipale create de consiliul local;
e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar
atât în cadrul primăriei, cât şi în teritoriul administrat;
f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii
administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a
proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie
prezentate de primar spre examinare consiliului local;
g) asigură executarea bugetului unităţii administrativteritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului local, şi
respectarea prevederilor legale;
h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al
unităţii administrativ-teritoriale;
i) asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor
lui conform legii.
Primarul este şeful administraţiei publice locale, participă la
şedinţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe
asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. Primarul
cade sub incidenţa Legii privind statutul alesului local şi a
art.24 şi 25 din Legea serviciului public privind garanţiile
sociale.
Consiliul local, la propunerea primarului, decide instituirea
funcţiei de viceprimar şi stabileşte numărul de viceprimari
care vor asista primarul în exercitarea atribuţiilor sale. În
funcţia de viceprimar poate fi aleasă orice persoană,
inclusiv din rândul consilierilor. Viceprimarii exercită
atribuţiile stabilite de primar şi poartă răspundere în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Viceprimarii cad sub
incidenţa Legii serviciului public.
Oraşul Edineţ are doi Viceprimari iar oraşul Briceni un
Viceprimar.
Secretarul Consiliului local îndeplineşte următoarele
atribuţii:
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(1) Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului,
următoarele atribuţii de bază:
a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi
contrasemnează deciziile;
d) asigură buna funcţionare a primăriei;
e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse
dezbaterii în consiliul local;
g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu
prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele
emise de consiliul local sau de primar;
h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale
consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului,
informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la
dispoziţiile emise;
i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva
consiliului local, în afara celor care conţin informaţii
secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de
pe actele de stare civilă;
k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru
activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi
exercită, după caz, atribuţiile respective;
l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a
asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de
Guvern;
m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei;
p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă
dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din
patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor
la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor
întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de
Ministerul Economiei şi Comerţului;
q) îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la
notariat;
r) înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz,
contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai
mic de 3 ani.
(2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege
sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.
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Aparatul Primăriei Edineţ asigură furnizarea serviciilor
publice către populaţie din domeniile:
Construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;
Urbanism;
Protecţie civilă;
Tineret şi sport;
Planificare bugetară.
În subordinea Primăriei Edineţ se află întreprinderile ce
oferă servicii publice:
ÎM Direcţia de Producere Gospodărie Locativ
Comunală
ÎM Apă Canal Edineţ
ÎM Termoficare
ÎM Spaţii Verzi Edineţ
ÎM Clubul de Fotbal Edineţ
ÎM Piaţa Orăşenească Edineţ
Proiecte ale administraţiei publice locale



Dintre proiectele implementate sau în curs de
implementare al Primăriei Edineţ, cu impact major asupra
calităţii vieţii populaţiei, amintim:
 Crearea unui parc industrial la Edineţ, pentru care a
fost întocmite studiile de fezabilitate;
 Deschiderea Cantinei pentru persoanele socialvulnerabile în anul 2010 - 100,0 mii lei;
 Reconstrucţia Casei de Cultură din s. Alexăndreni
(FISM), în cursul anului 2011, 1.500,0 mii lei;
 Reparaţia drumurilor în aria primăriei - 1.500,0 mii lei;
 Amplasarea a 4 terenuri de joacă pentru copii - 440,0
mii lei;
 Realizarea fabricii de deşeuri din Edineţ (până în luna
decembrie 2011) 240.000,0 mii lei;
Lucrări de amenajare a Grădinii Publice “V. Alecsandri”, în
care au fost prevăzute renovarea a 5 havuzuri, a acvariului,
a insulei, a scării peste lac iluminarea integrală, terenuri

Dorohoi
Venituri totale, din care
Venituri proprii
Cheltuieli totale, din care
Cheltuieli capitale (investiţii)
Gradul de îndatorare

12.209,91
7.821,56
12.341,88
1.424,20
7,5%

sportive de handbal, minifotbal, baschet, 1 teren de joacă
pentru copii, curăţarea lacurilor şi renovarea la Valea
Trandafirilor, pavarea Aleii spre Mama Îndoliată, instalarea
a 60 scaune, urne, a porţii şi a gardului decorativ, antenă
WI-FI pe aria de 1500 m - 3.000,0 mii lei;
De asemenea, Primăria Oraşului Edineţ a întreprins o serie
de proiecte ce au vizat întreţinerea şi de modernizarea
clădirilor instituţiilor aflate în subordinea Primăriei, reparaţii
la infrastructura rutieră, extinderea iluminatului public,
servicii de salubritate, etc.
Bugetul Primăriei Edineţ prevede pentru anul 2011 venituri
totale de 33.991,8 mii lei, ce includ venituri proprii (14.717
mii lei), transferuri pentru salariul centralizat (18 207,9 mii
lei), mijloace speciale (931,9 mii lei) şi venituri din
privatizare (135,0 mii lei).
Cheltuielile pentru 2011 prevăd următoarele categorii:
Servicii de stat cu destinaţie generală (954,3 mii lei),
Învăţământ(28.407,3 mii lei), Cultură, artă, activităţi pentru
tineret (1.774,7 mii lei), Asistenţă şi protecţie socială (240,0
mii lei), Amenajarea şi înverzirea oraşului (1.055,0 mii lei)
Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale (1.254,3 mii
lei) şi Fondul de rezervă (306,2 mii lei).
Bugetul Primăriei Briceni prevede pentru anul 2011 venituri
totale de 15.956 mii lei, din care 31,7% sunt venituri proprii.
Faţă de anii anteriori totalul veniturilor este cu 21,4% mai
redus decât în anul 2010 şi cu 15,5% mai mic decât în anul
2009.
Administraţiile celor trei localităţi analizate sunt membre
ale Asociaţiei Euroregiunea Prutul de Sus.
Structura Euroregiunii „Prutul de Sus” a fost constituită în
urma iniţiativei române, înscrisă în „Tratatul privind relaţiile

Bugetul primăriilor prevăzut pentru anul 2011
mii euro
euro per locuitor
Zona
Zona
Edineţ
Briceni
Dorohoi
Edineţ Briceni
Transfrontalieră
Transfrontalieră
2.110,70
990,77
15.311,38
408,09
114,78
100,91
263,41
913,84
314,56
9.049,96
2.110,70
1.001,12
15.453,71
412,50
114,78
101,97
265,86
85,43
1.509,63
5,9%
Sursa: Primăria Municipiului Dorohoi, Primăria Oraşului Edineţ, primăria Oraşului Briceni
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de bună vecinătate şi colaborare între România şi Ucraina”,
semnat la 2 iunie 1997. Acordul de constituire a Euroregiunii
„Prutul de Sus” a fost semnat pe 22 septembrie 2000 la
Botoşani. În 2010 Preşedinţia Euroregiunii este exercitată
de către Consiliul Judeţean Suceava.
Euroregiunea cuprinde judeţele Suceava şi Botoşani,
raioanele Bălţi şi Edineţ şi regiunea Cernăuţi. Printre
obiectivele principale ale acestei structuri se numără
conferinţe ştiinţifice pe tema relaţiilor interetnice şi
protecţia mediului, schimb de experienţă în domeniul
administrativ şi economic, crearea traseului turistic „Prutul
de Sus”, dezvoltarea infrastructurii rutiere şi feroviare.
Instituţiile
coordonatoare
ale
euroregiunii
sunt
următoarele:
 Consiliul Euroregiunii – format din şefii unităţilor
administrativ-teritoriale componente. Dintre aceştia 6
au drept de vot (câte doi pentru partea română,
moldoveană şi ucraineană).
 Preşedintele în exerciţiu - ales pe o perioadă de 1 an,
pe principiul rotaţiei statelor.
 Secretariatul Euroregiunii – cu sediul în unitatea
administrativă care deţine Preşedinţia.
 Patru comisii de lucru:
o infrastructură, economie, turism;
o securitate ecologică, activitatea euroregiunii,
dezvoltare durabilă;
o cultură, ştiinţă, sănătate, învăţământ, tineret şi
sport;
o administraţie locală, relaţii internaţionale şi relaţii
mass-media.
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Legea serviciilor publice de gospodărire comunală stabileşte
cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi organizarea
activităţii serviciilor publice de gospodărie comunală în
unităţile administrativ teritoriale, inclusiv monitorizarea şi
controlul funcţionării acestora. În categoria serviciilor de
gospodărie comunală au fost incluse:
alimentarea cu apă,
alimentarea cu energie termică,
canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale,
salubrizarea, înverzirea localităţilor,
asigurarea cu transport public local,
administrarea fondului locativ public şi privat,
administrarea domeniului public.
Primăriile au acces limitat la capitalul necesar pentru
înlocuirea şi refacerea infrastructurii municipale. Investiţiile
sunt necesare nu numai pentru îmbunătăţirea serviciilor
curente, dar şi pentru a le alinia cu standardele mai înalte şi
mai sever aplicate în ceea ce priveşte poluarea mediului
înconjurător.
În domeniul serviciilor publice locale s-a creat o situaţie
dificilă, condiţionată de existenţa unor factori obiectivi şi
subiectivi, cum ar fi nivelul înalt al uzurii infrastructurii
serviciilor, constrângerile bugetare pentru investiţii,
accesul limitat al autorităţilor publice locale la piaţa de
capital şi investiţii, interesul scăzut al investitorilor externi
şi interni faţă de infrastructura serviciilor publice locale,
lipsa finanţării externe şi creditelor investiţionale,
incapacitatea populaţiei de a achita taxele pentru serviciile
prestate.
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I.12. Analiza PESTEL
Analiza PESTEL
Analiza mediului extern a Zonei Transfrontaliere vizează
evaluarea factorilor a căror existenţă are capacitatea de a
influenţa direct sau indirect dezvoltarea acesteia. Analiza
PESTEL – una din tipurile de analize ale mediului extern –
vizează anticiparea efectelor factorilor macro-mediului,
axându-se pe şase categorii de factori: politic, economic,
socio-cultural, tehnologic, de mediu şi legislativ.
Factorul politic
Contextul politic naţional al celor două ţări, România şi
Republica Moldova, poate avea o influenţă foarte mare
asupra dezvoltării Zonei Transfrontaliere Dorohoi – Edineţ Briceni. În acest sens, un prim factor de influenţă este chiar
Guvernul – atât prin componenţa sa politică, cât şi prin
programul de guvernare – alături de structura
Parlamentului şi corespondenţa dintre coloratura politică a
acestora şi administraţia publică locală din municipiul
Dorohoi, oraşul Edineţ şi oraşul Briceni.
Astfel, în timp ce Primarul municipiului Dorohoi este
membru al partidului PSD şi conducerea Consiliului
Judeţean Botoşani aparţine PD-L, Guvernul României este
format în cea mai mare parte din membri ai Partidului
Democrat Liberal (12 din 16 miniştri, plus Primul Ministru).
În acelaşi timp, atât componenţa Senatului cât şi
componenţa Camerei Deputaţilor este formată majoritar
din membri ai Partidului Democrat Liberal.

Consiliul orăşenesc al oraşului Edineţ este reprezentat de
27 de consilieri ai următoarelor partide politice, din care 11
consilieri din PCRM, 6 din PDM, 3 din AMN, 3 din
Ravnopravie, 1 din PPCD, 1 din PSD, 1 din PDS şi 1 consilier
Independent. Totodată, Consiliul Raional Edineţ este
condus de un membru al PCRM, iar 17 consilieri din 32 sunt
membri ai aceluiaşi partid.
Un alt factor politic care poate afecta în mare măsură
municipiul Dorohoi dar şi oraşele Edineţ şi Briceni este
instabilitatea politică. Este binecunoscută problema
României în ceea ce priveşte stabilitatea politică din ultimii
ani, materializată prin schimbări frecvente de prim miniştri
ori de miniştri, şi situaţia instabilă a Republicii Moldova
care, recent, s-a confruntat cu o situaţie fără precedent,
lipsa candidaturii la alegerile prezidenţiale. În acelaşi timp,
politica externă oscilantă a Republicii Moldova, dar şi
problema transnistreană reprezintă o constrângere a
dezvoltării Zonei Transfrontaliere. Instabilitatea de pe
scena politică aduce cu sine o scădere a credibilităţii celor
două ţări în faţa investitorilor străini, odată cu scăderea
încrederii întregii populaţii în autorităţile publice.
O altă modalitate prin care Guvernul României poate
influenţa dezvoltarea municipiului Dorohoi este prin
programul de guvernare asumat. Actualul program de
guvernare prevede o serie de 25 de obiective, care, odată
îndeplinite vor avea multiple efecte asupra judeţului
Botoşani. Între acestea, amintim: revizuirea Constituţiei în
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vederea
modernizării
statului,
a
perfecţionării
mecanismului de funcţionare a puterilor în stat şi punerea
în aplicare a rezultatelor Referendumului naţional din 22
noiembrie 2009; revizuirea sistemului de pensii pentru
asigurarea sustenabilităţii financiare a acestuia; sprijinirea
prin măsuri concrete a agriculturii în vederea dezvoltării
industriei alimentare, modernizarea satului şi reabilitarea
sistemului naţional de irigaţii; continuarea reformei în
domeniul educaţiei potrivit Pactului Naţional pentru
Educaţie; reforma în domeniul sănătăţii, continuarea
procesului de reformă în domeniul justiţiei.
În acelaşi timp, Guvernul Republicii Moldova şi-a programat
separarea reală a puterilor în stat, crearea mecanismelor
eficiente care ar garanta independenţa justiţiei şi
respectarea drepturilor omului, libertatea mass-media,
crearea unui set coerent de politici publice şi măsuri de
ajustare, corelate cu politica credit-monetară şi fiscalbugetară, care să asigure stoparea declinului economic,
relansarea creşterii economiei, crearea unui mediu
investiţional atractiv şi predictibil, o evoluţie favorabilă a
economiei şi a pieţei muncii, creşterea nivelului de trai şi a
calităţii vieţii cetăţenilor şi integrarea europeană a ţării.
Şi reformele actuale ale celor două Guverne pot avea
impact asupra dezvoltării Zonei Transfrontaliere Dorohoi –
Edineţ - Briceni. Spre exemplu, În România, restructurarea
aparatului administraţiei publice pe principii de eficienţă şi
performanţă şi reducerea personalului din administraţia
publică va duce la o redistribuire a funcţiilor şi
responsabilităţilor inclusiv în municipiul Dorohoi. Pe de altă
parte, scăderea salariilor cu 25% e posibil să determine un
val de plecări a funcţionarilor publici ori o diminuare a
productivităţii muncii acestora pe fondul nemulţumirilor.
Mai mult decât atât, scăderea salariilor va duce şi la o
scădere a puterii de cumpărare a populaţiei din municipiul
Dorohoi.
Şi descentralizarea serviciilor publice are şi va avea impact
asupra dezvoltării Zonei Transfrontaliere, acest proces încă
în derulare presupunând nu numai transferul de autoritate
şi responsabilităţi de la nivelul administraţiei publice
centrale la cel al administraţiei publice locale ci şi transferul
surselor de finanţare aferente în vederea asigurării bunei
funcţionări a serviciilor respective.
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În acest sens, conform programului de guvernare actual al
României, se intenţionează descentralizarea unor centre de
cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, descentralizarea sălilor şi grădinilor
de spectacol cinematografic, transferul competenţelor
privind administrarea unităţilor sanitare cu paturi şi
managementul asistenţei medicale către autorităţile
administraţiei publice locale sau judeţene, analiza cadrului
juridic şi identificarea soluţiilor optime de transfer a
atribuţiilor pentru următoarele instituţii propuse a fi
descentralizate: Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
, Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene
(descentralizare parţială), Oficiile de studii pedologice şi
agrochimice judeţene , Inspectoratele teritoriale pentru
calitatea seminţelor şi a materialului săditor.
În Republica Moldova, conform programului Guvernul se
va recurge la demontarea „verticalei puterii” şi se vor
aplica principiile şi normele europene în domeniul
administraţiei publice. Apropierea Republicii Moldova de
Uniunea Europeană se poate produce doar în condiţiile
unui stat în care structurile puternic ierarhizate sunt
înlocuite cu structuri descentralizate, transparente şi
flexibile, întemeiate pe supremaţia drepturilor şi libertăţilor
civile. Guvernul va asigura corelarea reformei administraţiei
centrale cu cea a administraţiei locale şi transferul de
competenţe către autorităţile publice locale, inclusiv în
domeniul finanţelor publice.
Alţi factori politici ce pot afecta dezvoltarea Zonei
Transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni sunt: grupurile
de presiune (lobby) naţionale şi internaţionale, conflictele
militare, aderarea României la spaţiul Schengen, integrarea
Republicii Moldova în Uniunea Europeană, calitatea de
membru a României şi a Republicii Moldova în diverse
alianţe sau organizaţii internaţionale, etc.
Factorul economic
Un prim factor economic care poate influenţa dezvoltarea
Zonei Transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni este criza
economică mondială. Prelungirea perioadei de recesiune va
avea efecte precum: creşterea ratei inflaţiei, creşterea
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numărului de şomeri, scăderea numărului întreprinderilor
active, diminuarea investiţiilor, etc.

de masă monetară aflată în circulaţie, stabilirea unui prag
maxim a inflaţiei, stabilirea nivelului ratei dobânzii, etc.

Criza economică a dus şi la o creştere a nivelului fiscalităţii
din România şi Republica Moldova, un alt factor de
influenţă externă. În acest sens, se remarcă numai în anul
2010 creşterea Taxei pe Valoare Adăugată de la 19% la 25%,
măsură ce a avut şi încă mai are un puternic impact asupra
întreprinderilor active din România. La polul opus,
Republica Moldova este descrisa ca fiind un mediu propice
pentru investitori, având o fiscalitate primitoare.

Factorul socio-cultural

Dacă în România impozitul pe profit e 16%, în Moldova este
zero! Taxa pe valoare adăugată în Republica Moldova este
de 20%, iar impozitul pe venit este progresiv, cota minimă
fiind de 7% şi cea maximă de 18%, deducerea anuală având
nivelul de 500 de euro. Cheltuielile cu asigurările sociale ale
unei firme în România sunt de 20,8% minim la angajator şi
10,5% la angajat, în timp ce în Republica Moldova cotele
sunt 6% la angajat, 23% la angajator, putând însă scădea
până la 6%. Mai mult, în zonele economice libere din
Moldova investitorii au posibilitatea de a beneficia de
legislaţia în vigoare la momentul înfiinţării firmei timp de
zece ani şi de scutire de TVA sau accize în cazul mărfurilor
importate în zonele libere, prelucrate în acestea şi
exportate.

Criza economică a determinat însă autorităţile publice să
elimine o parte din alocaţiile şi subvenţiile primite de
tinerele familii (eliminarea ajutorului financiar de 200 Euro
la constituirea familiei, acordat conform Legii 396/2006) ori
de mame la naşterea copiilor (eliminarea ajutorului de 230
RON acordat la naştere). Eliminarea acestor ajutoare,
coroborată cu scăderea nivelului de trai a populaţiei poate
determina apariţia unei diminuări a ratei sporului natural în
municipiul Dorohoi, dar şi la nivelul întregii ţări.

Un alt factor de influenţă asupra Zonei transfrontaliere
Dorohoi – Edineţ – Briceni este stabilirea salariului minim
brut pe economie. În prezent, nivelul acestuia este de 670
RON (158 euro) în România şi de 1.100 lei MD în Republica
Moldova (68,7 euro), ceea ce înseamnă că orice angajator
este obligat să plătească un salariat cu cel puţin salariul
minim reglementat pentru un program complet de lucru.
Implicaţiile modificării nivelului minim de salarizare prin
legislaţie asupra Zonei Transfrontaliere sunt majore. În
situaţia creşterii acestui prag, este posibilă falimentarea
unui număr destul de ridicat de unităţi locale active din
cauza existenţei unei valori salariale superioare
productivităţii muncii.
Şi politica monetară a României şi Republicii Moldova
reprezintă un factor major de influenţă asupra dezvoltării
zonei transfrontaliere, prin acţiunile pe care autorităţile le
realizează pentru a interveni pe piaţă: stabilirea cantităţii

Politica demografică a României şi a Republicii Moldova
este unul dintre cei mai importanţi factori sociali care pot
influenţa dezvoltarea Zonei Transfrontaliere Dorohoi –
Edineţ - Briceni. În fapt, în prezent, România nu are o
politică demografică unitară, ci doar o serie de măsuri
izolate menite să stimuleze creşterea ratei sporului natural.

Trebuie luată în considerare şi politica privind asistenţa
socială şi impactul acesteia asupra dezvoltării Zonei
Transfrontaliere. Un exemplu în acest sens este Venitul
Minim Garantat, de care beneficiază persoanele
dezavantajare social din acest areal. Diminuarea sau chiar
eliminarea venitului minim garantat va avea un impact
semnificativ asupra beneficiarilor.
Un alt factor socio-cultural este fenomenul migraţionist
existent. Situaţia este cu atât mai gravă în această zonă cu
cât pe lângă migraţia externă a forţei de muncă, este
semnalată şi plecarea specialiştilor în alte localităţi sau ţări.
Accentuarea fenomenului migraţionist va avea consecinţe
atât de ordin economic, cât şi de ordin social: creşterea
numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului
şcolar, creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor,
creşterea ratei divorţialităţii, etc. La nivelul Zonei
Transfrontaliere sunt aşteptate o serie de măsuri menite să
stopeze plecarea forţei de muncă, precum: diversificarea
locurilor de muncă, deschiderea unor centre de cercetare,
oferirea de locuri finanţate de la buget în cadrul filialelor
universităţilor existente, etc.
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Factorul tehnologic
Există mai mulţi factori tehnologici care pot influenţa
dezvoltarea Zonei Transfrontaliere Dorohoi –– Briceni:
finanţarea cercetării, nivelul de dotare tehnologică, rata de
înnoire a produselor tehnologice, tehnologia informaţiei şi
comunicării, accesul la reţelele electronice de comunicare
rapide,etc.
Domeniul cercetării - dezvoltării a fost unul dintre cele
„sacrificate” în România din cauza crizei economice, prin
reducerea bugetului alocat. De asemenea, în Republica
Moldova sectorul industrial a fost în decădere în ultimii 20
de ani, multe fabrici cu renume închizându-şi activitatea.
Acesta reprezintă un factor care poate avea impact şi
asupra orașelor din Zona Transfrontalieră, cu atât mai mult
cu cât industria – un sector economic puternic dependent
de dezvoltarea tehnologică – are o cotă importantă din
economia locală. Tot din acest motiv sunt importante şi
reglementările în vigoare (europene şi naţionale) privind
tehnologia, orice modificare legislativă în acest sens putând
avea repercusiuni semnificative. Dacă pe de o parte
impunerea introducerii unor noi tehnologii pot duce la
scăderea consumului energetic şi la creşterea
competitivităţii economice, pe de altă parte o astfel de
măsură poate duce la falimentarea companiilor în situaţia
în care preţul acestor noi tehnologii nu poate fi suportat.
Este cunoscut faptul că introducerea
inovaţiilor
tehnologice implică costuri ridicate de achiziţie şi de
familiarizare a populaţiei şi/sau forţei de muncă.

vândă, populaţia fiind nevoită să cumpere becuri ecologice,
fluorescente.
Politicilor de mediu europene aderă şi Republica Moldova,
prin intenţia de integrare în Uniunea Europeană, care are în
prezent deficienţe ridicate în ceea ce privește tratarea apei
şi epurarea apelor uzate, în principalele cursuri de apă fiind
deversate deșeuri ce pot afecta calitatea apei precum şi
flora şi fauna din acestea.
Şi politicile publice de la nivel naţional pot afecta
dezvoltarea Zonei Transfrontaliere. Unul dintre cele mai
importante programe implementate în România este
Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional
(Rabla) care vizează şi diminuarea poluării cauzate de
autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional. Conform
Guvernului României, până în prezent au fost casate
183.675 autoturisme prin acest program, reprezentând
circa 5% din totalul autoturismelor rutiere înmatriculate în
circulaţie în anul 2009. În acelaşi timp, au fost achiziţionate
35.900 de autoturisme noi. Astfel de politici publice au
impact şi asupra dezvoltării, nu doar din punct de vedere
ecologic ci şi social şi economic.
Factorul legislativ
Un prim factor este legislaţia europeană în vigoare, cele
mai importante documente care trebuie avute în vedere în
acest sens fiind: Constituţia Europeană, Tratatul de Aderare
a României la Uniunea Europeană şi Tratatele Uniunii
Europene (Tratatul de la Lisabona, Tratatul de la Nisa,
Tratatul de la Amsterdam, etc.).

Factorul de mediu
Unul dintre cei mai importanţi factori de mediu ce pot
afecta Zona Transfrontalieră este reprezentat de
catastrofele naturale, în special de inundaţii în zona
municipiului Dorohoi.
Normele europene privind protecţia mediului sunt un alt
factor extern. Spre exemplu, de la 1 septembrie 2010 a fost
interzisă comercializarea becurilor incandescente de 75
waţi, după ce în urmă cu un an s-a dispus aceeaşi măsură în
ceea ce priveşte becurile de 100 waţi. Astfel, magazinele
din întreaga Uniune Europeana nu vor mai avea voie sa le
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Un alt factor juridic este legislaţia naţională, cu modificările
şi completările ce pot apărea.
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I.12. Analiza SWOT

Analiza SWOT - Municipiul DOROHOI
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Dezvoltare urbană
 Dezvoltarea condiţiilor de locuit (creşterea suprafeţei
locuibile per locuitor) în locuinţele nou construite;
 Dezvoltarea Programului de construcţii locuinţe pentru
tineri în municipiul Dorohoi;

Dezvoltare urbană
 Dezvoltarea spaţială pe lungul principalelor artere rutiere,
conducând la disparităţi între cartiere/zone ale oraşului;
 Lipsa documentelor de amenajare urbană actualizate;
 Densitatea ridicată a populaţiei (495 locuitori/km2);
 Scăderea fondului locativ existent în 2009-2010 (-2,6%);
 Scăderea numărului de locuinţe noi, în perioada de declin
economic;
 Insuficienţa spaţiilor verzi amenajate ce revin unui locuitor;
 Dotarea slabă şi starea fizică precară a spaţiilor de joacă
pentru copii;
 Scăderea populaţiei stabile din municipiu în perioada 19902010 (-8,5%);
 Scăderea populaţiei tinere cu vârste cuprinse între 15 şi 19
ani cu 40% în 2010 faţă de 2006;
 Creşterea populaţiei vârstnice de peste 84 de ani cu aprox.
25% în perioada 2006-2010;
 Dotarea insuficientă pentru prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă;

Infrastructură
 Accesibilitatea facilă a municipiului prin căile rutiere
naţionale şi judeţene;
 Densitatea ridicată a drumurilor publice din oraş pe teritoriu
(9,2 km drum/ km2 suprafaţă);
 Existenţa şi funcţionarea căilor de comunicaţii feroviare, ce
asigură legătura cu principalul punct feroviar din zona
Moldovei (Iaşi);
 Existenţa Aeroportului Internaţional Suceava,
la
aproximativ 45 km de Dorohoi;
 Existenţa Punctului de Frontieră Racovăţ cu Ucraina, pentru
treceri simplificate;
 Existenţa reţelelor de utilităţi publice (apă potabilă,
canalizare, gaze naturale, termoficare);
Economie
 Poziţionarea geografică în zona de graniţă ce facilitează
schimburile economice cu Republica Moldova şi Ucraina;
 Al doilea municipiu din judeţ, atrage o parte importantă din

Infrastructură
 Starea precară a infrastructurii de trecere a frontierei spre
Ucraina;
 Lipsa rutei ocolitoare pentru devierea traficului greu;
 Starea proastă a unor artere rutiere din municipiu;
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activitatea economică;
Semnele de revenire economică înregistrate în municipiu;
Activitatea antreprenorială dezvoltată (42 agenţi
economici/1.000 locuitori);
Antrenarea unui număr ridicat de salariaţi în activitatea
agenţilor economici (63,7% din salariaţi);
Îmbunătăţirea productivităţii medii a angajaţilor, în ultimii
ani (114,8 mii lei cifră de afaceri/ angajat în 2010);
Finalizarea Incubatorului de Afaceri Dorohoi;
Dezvoltarea sectorului industriei prelucrătoare (în special
fabricarea confecţiilor textile şi încălţămintei);

Mediu
 Lipsa precipitaţiilor acide;
 Calitatea ridicată a solurilor (cernoziomuri fertile);
 Diversitatea resurselor subsolului (nisipuri cuarţoase,
marne, argile şi a altor materiale de construcţii);
 Gestionarea adecvată a deşeurilor de pe raza municipiului;
 Existenţa ariilor protejate pe teritoriul municipiului
(Rezervaţia Arinişul de la Horlăceni şi Rezervaţia Făgetul
secular Stuhoasa);
 Existenţa unui fond forestier de foioase foarte generos;
Dezvoltare socială
 Sporul natural pozitiv pe o perioadă îndelungată 1990-2009
(exclusiv anul 2006);
 Existenţa infrastructurii specifice asistenţei sociale de tip
rezidenţial;
 Funcţionarea cantinei de ajutor social din municipiu;
 Funcţionarea Centrului Social de urgenţă şi a Centrului
Comunitar Dorohoi;
Educaţie
 Existenţa unei reţele extinse de unităţi de învăţământ;
 Scăderea numărului de elevi ce revin la un PC;
Sănătate
 Funcţionarea Spitalului Municipal;
 Existenţa substaţiei de ambulanţă din municipiu;
 Modernizarea şi dotarea maternităţii din spitalul municipal;
Cultură
 Baza culturală a municipiului, aici trăind o serie de
personalităţi de seamă
ale ştiinţei, culturii şi artei
româneşti;
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 Sistarea furnizării de energie termică în regim centralizat;
 Grad scăzut de racordare a populaţiei la reţeaua de
alimentare cu apă potabilă 58,1%;
 Grad scăzut de racordare a populaţiei la reţeaua de
canalizare 57%;
 Proces foarte greoi de reabilitare termică a locuinţelor
datorat şi lipsei asociaţiilor de locatari;
Economie
 Impactul negativ al crizei mondiale asupra meniului
economic din municipiul Dorohoi;
 Migrarea forţei de muncă din lipsa locurilor de muncă;
 Prognozele privind deficitul de forţă de muncă peste 15 ani
(1.000 de persoane ieşite din câmpul muncii vor fi înlocuite
cu 651 persoane);
 Veniturile medii scăzute înregistrate de populaţie (în judeţul
Botoşani: 78% din venitul lunar mediu net de la nivel
naţional);
 Sectorul serviciilor este aproape inexistent, cu excepţia
comerţului de mici dimensiuni;
Mediu
 Poluarea aerului din cauza traficului rutier;
 Depăşirea limitelor admisibile de zgomot pe căile rutiere
importante;
 Existenţa pericolului de inundaţii, în special în perioada de
vară;
 Prezenţa fenomenelor de alunecări active sau potenţiale pe
versanţii limitrofi;
 Reţeaua învechită de colectare, transport şi evacuare a
apelor uzate;
 Existenţa zonelor fără reţea de canalizare;
 Tehnologia învechită de tratare a staţiei de epurare;
Dezvoltare socială
 Scăderea natalităţii la nivel local;
 Creşterea migraţiei din municipiul Dorohoi (în special a
persoanelor adulte cu copii cu vârste preşcolare şi şcolare);
 Populaţia în curs de îmbătrânire;
 Insuficienţa serviciilor sociale (ex.: lipsa unui Centru
Dizabilităţi);
Educaţie
 Scăderea populaţiei şcolare;
 Reducerea numărului cadrelor didactice. Numărul ridicat de
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 Existenţa instituţiilor culturale (muzee, lăcaşe de cult, Casa
de Cultură, Biblioteca);
 Existenţa atracţiilor culturale (monumente arhitecturale,
monumente memoriale, etc.);
 Organizarea periodică a evenimentelor culturale;
Capacitate administrativă
 Experienţă în accesarea şi implementarea proiectelor cu
finanţare nerambursabilă;
 Existenţa unui portofoliu de proiecte cu finanţare
nerambursabilă europeană şi naţională, implementate şi în
curs de implementare;
 Ponderea ridicată a funcţionarilor publici cu studii
superioare;
 Existenţa personalului calificat în administraţia publică
locală;
 Existenţa parteneriatelor şi acordurilor de colaborare cu
unităţi administrativ-teritoriale din ţară şi din străinătate;
 Implicarea administraţiei locale în problematica dezvoltării
durabile a oraşului;
 Grad scăzut de îndatorare al bugetului local;

elevi ce revin unui cadru didactic;
 Dotarea slabă a unităţilor de învăţământ cu materiale
didactice şi echipamente;
 Starea fizică precară a unor unităţi de învăţământ;
Sănătate
 Dotarea slabă cu echipamente medicale şi informatice a
instituţiilor medicale publice din municipiu;
 Dotarea slabă a Spitalului Municipal privind medicina de
urgenţă şi ambulatoriu;
 Concentrarea serviciilor medicale în sfera publică;
 Reducerea numărului de paturi de spital;
 Migrarea forţei de muncă din sistemul sanitar în străinătate;
Cultură
 Insuficienţa personalului din instituţiile de cultură (Casa de
Cultură Dorohoi);
 Dotarea slabă a instituţiilor de cultură (calculatoare,
mobilier, etc.);
 Starea fizică proastă a clădirilor de interes cultural (ex.:Casa
de Cultură necesită reabilitare);
Capacitate administrativă
 Număr redus al funcţionarilor primăriei care activează în
dezvoltarea şi implementarea proiectelor;
 Grad de salarizare scăzut al funcţionarilor din administraţie;
 Numărul scăzut de proiecte finanţate prin fonduri europene
finalizate;
 Deficienţe de comunicare între administraţia publică,
mediul de afaceri şi societatea civilă;
 Capacitate redusă a administraţiei publice în formularea
politicilor publice şi în planificarea strategică;
 Insuficienţa resurselor financiare şi a surselor de venituri ale
bugetelor locale;
 Capacitate scăzută de finanţare/cofinanţare a proiectelor;
 Insuficienta adaptare a structurilor din instuţiile publice la
necesităţile populaţiei;
 Transferarea unor activităţi, prin descentralizare, către
administraţia publică locală, fără asigurarea resurselor
financiare corespunzătoare;
 Inexistenţa unei reţele informatice de comunicare la nivel
judeţean/raional între autorităţile publice, instituţiile şi
serviciile deconcentrate;
 Lipsa certificării Sistemului de Management al Calităţii ISO
9001;
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Auditul dezvoltării socio-economice a zonei transfrontaliere

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Dezvoltare urbană
 Dotarea serviciului de urgenţă cu echipamente specifice
prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
 Actualizarea planurilor de planificare urbană;

Dezvoltare urbană
 Dezvoltarea accelerată a zonelor rezidenţiale;
 Lipsa politicilor demografice la nivel naţional;

Infrastructură
 Programele de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii
rutiere naţional şi europene;
 Programele de dezvoltare a reţelelor de apă şi canalizare;
 Statutul de membru în cadrul Asociaţiei Euroregiunea
Prutul de Sus;
Economie
 Susţinerea sectorului industrial la nivel naţional;
 Impulsionarea schimburilor economice între România –
Ucraina şi Republica Moldova;
 Exploatarea resurselor locale pentru dezvoltarea
economică;
 Atragerea investiţiilor/investitorilor în domeniul producţiei
sticlăriei şi porţelanului, materialelor de construcţii,
exploatarea şi prelucrarea lemnului, piscicultură,
agricultură, pomicultură şi industria agro-alimentară, maşini
unelte;
 Susţinerea formelor asociative din sectorul agricol;
 Promovarea oportunităţilor de investiţii;
 Valorificarea fostelor platforme industriale;
Mediu
 Înnoirea parcului auto cu maşini ce eliberează în aer o
cantitate scăzută de noxe;
 Realizarea şoselei de centură a municipiului pentru devierea
traficului greu;
 Realizarea lucrărilor de apărare împotriva calamităţilor
naturale;
 Potenţial deosebit al surselor de energie regenerabilă,
având un potenţial energetic de biomasă ridicat datorat
existenţei terenurilor şi activităţilor agricole din zonă;
Dezvoltare socială
 Monitorizarea periodică a cazurilor sociale;
 Colaborarea principalilor actori pentru atragerea de fonduri
în domeniul social;
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Infrastructură
 Ocolirea principalelor oraşe din judeţul Botoşani de marile
proiecte de infrastructură rutieră şi feroviară;
Economie
 Declinul economic al principalilor angajatori locali, din
domeniul industrial;
 Continuarea şi accentuarea crizei economice de la nivel
mondial şi naţional;
Mediu
 Dezvoltarea activităţii industriale în condiţii neadecvate
pentru protecţia mediului;
 Deversări accidentale în apele de suprafaţă şi în pânza
freatică, cauzate de starea precară a reţelei de canalizare;
 Calamităţile naturale cauzate de condiţiile naturale şi lipsa
lucrărilor de apărarea specifice;
 Schimbările climatice rapide;
Dezvoltare socială
 Capacitatea scăzută de cofinanţare a proiectelor sociale;
 Apariţia unor probleme sociale grave în urma dezvoltării
deficitare a economiei locale şi în lipsa unor politici
demografice coerente;
Educaţie
 Reformarea necoerentă a sistemului naţional de
învăţământ;
 Scăderea numerică a personalului didactic, condiţiile
precare ce conduc la scăderea calităţii actului didactic;
Sănătate
 Reformarea sistemului de sănătate
detrimentului celui din municipiul Dorohoi;
 Finanţarea slabă a sistemului de sănătate;

naţional,

în

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

Educaţie
 Adaptarea ofertelor şcolare cu evoluţia pieţei muncii;
 Programele educaţionale ce prevăd schimburile de
experienţă;
 Dezvoltarea programelor after-school;
 Realizarea, de către elevi şi profesori, unor lucrări ce vizează
Zona Transfrontalieră;
Sănătate
 Schimbul de experienţă privind practicile medicale;
Cultură
 Implementarea sistemelor informatice în cadrul instituţiilor
culturale;
 Promovarea atracţiilor culturale existente în municipiu şi a
tradiţiilor culturale;
 Proiecte culturale comune transfrontaliere;
 Realizarea unui bazin de înot şi a unui ştrand municipal;

Cultură
 Scăderea interesului pentru vizitarea atracţiilor culturale din
municipiu;
Capacitate administrativă
 Instabilitatea politică;
 Măsuri administrative şi financiare guvernamentale care
limitează activitatea administraţiei publice locale;
 Migrarea forţei de muncă specializate din administraţia
publică locală odată cu scăderile salariale şi cu reforma
administraţiei locale, în special a celor implicaţi în atragerea
de fonduri europene;
 Scăderea productivităţii muncii funcţionarilor publici odată
cu scăderea nivelului de motivare financiară;
 Scăderea calităţii şi capacităţii de reacţie a unor servicii
publice ca urmare a subfinanţării şi dotării insuficiente;
 Efectele crizei economice pot conduce la scăderea drastică
a încasărilor la bugetul local;

Capacitate administrativă
 Dezvoltarea serviciului local de dezvoltare şi implementare
a proiectelor;
 Implicarea activă a comunităţii în activitatea decizională
prin consultarea populaţiei cu privire la problemele
municipiului/oraşului;
 Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru
dezvoltarea capacităţii administrative;
 Creşterea numărului de schimburi de experienţă şi
parteneriate de tip înfrăţire cu alte localităţi din ţară şi
străinătate;
 Creşterea numărului de proiecte transfrontaliere şi de
cooperare cu alte oraşe / regiuni;
 Programe de specializare şi pregătire a resurselor umane
din administraţia publică;
 Posibilitatea îmbunătăţirii capacităţii administrative de a
furniza servicii publice de înaltă calitate;
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Auditul dezvoltării socio-economice a zonei transfrontaliere

Analiza SWOT - Oraşul EDINEŢ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Dezvoltare urbană
 Densitatea relativ scăzută a populaţiei (289 locuitori/km2);

Dezvoltare urbană
 Scăderea populaţiei stabile în perioada 1990-2010 (-6,6%);
 Staţionarea principalilor indicatori de dezvoltare
rezidenţială (suprafaţa medie locuibilă per locuinţă şi
persoană);
 Neamenajarea corespunzătoare a spaţiilor de parcare auto;
 Dezvoltarea spaţială pe lungul principalelor artere rutiere,
conducând la disparităţi între cartiere/zone ale oraşului;

Infrastructură
 Situarea oraşului pe automagistrala Chișinău-Cernăuţi;
 Accesibilitatea facilă a oraşului prin drumurile publice
naţionale şi raionale;
 Existenţa traseului ocolitor al oraşului (13,15 km);
 Densitatea ridicată a drumurilor publice din oraş pe teritoriu
(10,1 km drum/ km2 suprafaţă);
 Amplasarea Aeroportului Internaţional Bălţi şi Aeroportul
Bălţi Oraş la circa 70 km de oraşul Edineţ;
 Existenţa reţelei de alimentare cu apă potabilă în oraş;
 Existenţa relei de alimentare cu gaz natural;
 Existenţa sistemului centralizat de furnizare a energiei
termice;
Economie
 Poziţionarea geografică ce impulsionează schimburile
economice cu România şi Ucraina;
 Atragerea principalelor activităţi economice din raion;
 Spiritul antreprenorial dezvoltat (113,6 agenţi economici /
1.000 locuitori);
Mediu
 Reamenajarea recentă a Grădinii Publice;
 Extinderea şi repararea sistemului de canalizare (20072010);
 Calitatea superioară a solurilor;
Dezvoltare socială
 Existenţa şi funcţionarea Centrului Comunitar şi a Cantinei
sociale;
 Ajutorul acordat de Primărie persoanelor nevoiaşe (terenuri
pentru folosinţă temporară, lemne de foc, alocaţii);
Educaţie
 Reţea dezvoltată de unităţi de învăţământ;
 Numărul scăzut al elevilor ce revin la un cadru didactic;
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Infrastructură
 Lipsa reţelei de transport feroviar (cea mai apropiată staţie
CFM la aprox. 27 km);
 Calitatea precară a infrastructurii rutiere care asigură
legătura cu localităţile învecinate;
 Ponderea scăzută a drumurilor publice din oraş care au
îmbrăcăminte rigidă (63,1%);
 Calitatea apei potabile distribuite nu corespunde normelor
sanitare;
 Acoperirea slabă a oraşului cu reţea de canalizare;
Economie
 Deficitul de peste 38% al forţei de muncă de peste 15 ani;
 Veniturile medii scăzute înregistrate de populaţie (în raionul
Edineţ: 73,6% din venitul lunar mediu net de la nivel
naţional);
 Lipsa locurilor de muncă;
 Migrarea forţei de muncă tinere;
 Parcelarea excesivă a terenurilor agricole;
Mediu
 Poluarea aerului de către emisiile întreprinderilor şi
cazangeriilor;
 Neconformitatea apei potabile distribuite prin apeductul
oraşului;
 Epurarea insuficientă a apelor uzate ce afectează calitatea
apelor de suprafaţă şi din pânza freatică;
 Gestionarea deficitară a deşeurilor;
 Tratarea necorespunzătoare a deşeurilor;
 Prezenţa fenomenului de eroziune şi alunecare a solului;

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

Sănătate
 Existenţa Spitalului Raional Edineţ în oraş;
Cultură
 Existenţa instituţiilor culturale (muzee, Casa de Cultură,
Biblioteca);
 Tradiţia muzicii lăutăreşti din Edineţ;
 Existenţa formaţiilor artistice;
Capacitate administrativă
 Ponderea ridicată a funcţionarilor publici cu studii
superioare;
 Existenţa personalului calificat în administraţia publică
locală;
 Existenţa parteneriatelor şi acordurilor de colaborare cu
unităţi administrativ-teritoriale din ţară şi din străinătate;
 Implicarea administraţiei locale în problematica dezvoltării
durabile a oraşului;
 Grad scăzut de îndatorare al bugetului local;

Dezvoltare socială
 Sporul natural negativ pe o perioadă de timp îndelungată;
 Populaţia îmbătrânită din punct de vedere demografic;
 Numărul ridicat al pensionarilor (17,3% din populaţia stabilă);
 Insuficienţa serviciilor sociale oferite;
Educaţie
 Scăderea populaţiei şcolare în ultimii cinci ani;
 Numărul ridicat de elevi din învăţământul preuniversitar ce
revine la un PC (22,7 elevi/PC);
 Dotarea slabă a unităţilor de învăţământ cu materiale
didactice şi echipamente;
Sănătate
 Reţea de unităţi sanitare insuficientă;
 Insuficienţa serviciilor medicale oferite;
Cultură
 Dotarea insuficientă a instituţiilor culturale;
 Starea fizică a imobilelor clădirilor instituţiilor culturale;
 Lipsa unui Centru Cultural în satul Alexăndreni;
Capacitate administrativă
 Număr redus al funcţionarilor primăriei care activează în
dezvoltarea şi implementarea proiectelor;
 Grad de salarizare scăzut al funcţionarilor din administraţie;
 Numărul scăzut de proiecte finanţate prin fonduri europene
finalizate;
 Insuficienţa resurselor financiare şi a surselor de venituri ale
bugetelor locale;
 Capacitate scăzută de finanţare/cofinanţare a proiectelor;
 Insuficienta adaptare a structurilor din instituţiile publice la
necesităţile populaţiei;
 Transferarea unor activităţi, prin descentralizare, către
administraţia publică locală, fără asigurarea resurselor
financiare corespunzătoare;
 Inexistenţa unei reţele informatice de comunicare la nivel
judeţean/raional între autorităţile publice, instituţiile şi
serviciile deconcentrate;
 Lipsa certificării Sistemului de Management al Calităţii ISO
9001;
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Auditul dezvoltării socio-economice a zonei transfrontaliere

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Dezvoltare urbană
 Actualizarea planurilor de planificare urbană;
 Implementarea bunelor practici în dezvoltarea urbană
armonioasă;

Dezvoltare urbană
 Stagnarea dezvoltării urbane;
 Lipsa politicilor demografice la nivel naţional;

Infrastructură
 Programele de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii
rutiere naţional şi europene;
 Extinderea reţelelor de utilităţi (apă, canalizare, gaz,
energie termică);
 Statutul de membru în cadrul Asociaţiei Euroregiunea
Prutul de Sus;
Economie
 Realizarea Parcului Industrial Edineţ;
 Susţinerea activităţilor industriale la nivel naţional;
 Impulsionarea schimburilor economice între România –
Ucraina şi Republica Moldova;
 Promovarea oportunităţilor de investiţii;
 Valorificarea terenurilor disponibile (aprox. 70 ha.);
 Implementarea standardelor europene de calitate
(produse, servicii, educaţie, sănătate, administraţie etc.);
Mediu
 Educarea populaţiei privind comportamentul faţă de mediu;
 Condiţiile impuse de Uniunea Europeană pentru protecţia
mediului;
 Implementarea unui sistem de gestionare a deşeurilor;
Dezvoltare socială
 Monitorizarea periodică a cazurilor sociale;
 Colaborarea principalilor actori pentru atragerea de fonduri
în domeniul social;
Educaţie
 Adaptarea ofertelor şcolare cu evoluţia pieţei muncii;
 Programele educaţionale ce prevăd schimburile de
experienţă;
 Dezvoltarea programelor after-school;
 Realizarea, de către elevi şi profesori, unor lucrări ce vizează
Zona Transfrontalieră;
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Infrastructură
 Capacitatea restrânsă de a finanţa / cofinanţa proiectele de
infrastructură;
Economie
 Politicile de reglementare/reformă asupra activităţilor
economice ce pot conduce la o restrângere a acestora;
 Continuarea şi accentuarea crizei economice de la nivel
mondial şi naţional;
Mediu
 Dezastrele ecologice cauzate de apele reziduale neepurate
sau epurate insuficient;
 Calamităţile naturale cauzate de condiţiile naturale şi lipsa
lucrărilor de apărarea specifice;
 Nerespectarea cadrului legal privind lucrarea terenurilor cu
risc sau cu rol de protecţie;
Dezvoltare socială
 Dezvoltarea economică lentă coroborată cu îmbătrânirea
populaţiei conduce la probleme sociale grave;
 Capacitatea scăzută de cofinanţare a proiectelor sociale;
Educaţie
 Investiţiile scăzute în modernizarea infrastructurii
educaţionale;
 Scăderea calităţii actului didactic pe fondul scăderii
numărului de cadre didactice şi a dotărilor insuficiente cu
materiale didactice;
Sănătate
 Finanţarea slabă a sistemului medical la nivel naţional;
 Migrarea cadrelor medicale specializate către alte unităţi
sanitare din alte ţări;
Cultură
 Scăderea interesului pentru vizitarea atracţiilor culturale şi
activităţile specifice;

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

Sănătate
 Schimbul de experienţă privind practicile medicale;
Cultură
 Implementarea sistemelor informatice în cadrul instituţiilor
culturale;
 Promovarea atracţiilor culturale existente şi a tradiţiilor
culturale;
 Proiecte culturale comune transfrontaliere;
Capacitate administrativă
 Anularea vizelor de acces în ţările europene;
 Dezvoltarea serviciului local de dezvoltare şi implementare
a proiectelor;
 Implicarea activă a comunităţii în activitatea decizională
prin consultarea populaţiei cu privire la problemele
municipiului/oraşului;
 Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru
dezvoltarea capacităţii administrative;
 Creşterea numărului de schimburi de experienţă şi
parteneriate de tip înfrăţire cu alte localităţi din ţară şi
străinătate;
 Creşterea numărului de proiecte transfrontaliere şi de
cooperare cu alte oraşe / regiuni;
 Programe de specializare şi pregătire a resurselor umane
din administraţia publică;

Capacitate administrativă
 Măsuri administrative şi financiare guvernamentale care
limitează activitatea administraţiei publice locale;
 Migrarea forţei de muncă specializate din administraţia
publică locală odată cu scăderile salariale şi cu reforma
administraţiei locale, în special a celor implicaţi în atragerea
de fonduri europene;
 Scăderea productivităţii muncii funcţionarilor publici odată
cu scăderea nivelului de motivare financiară;
 Scăderea calităţii şi capacităţii de reacţie a unor servicii
publice ca urmare a subfinanţării şi dotării insuficiente;
 Schimbări ale politicii U.E. referitor la schimburile cu statele
din afara Uniunii Europene;
 Efectele crizei economice pot conduce la scăderea drastică
a încasărilor la bugetul local;
 Introducerea vizelor cu ţările din est;
 Instabilitatea politică;
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Auditul dezvoltării socio-economice a zonei transfrontaliere

Analiza SWOT - Oraşul BRICENI
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Dezvoltare urbană
 Suprafaţa extinsă de spaţiu verde ce revine unui locuitor
(45,9 mp/persoană);

Dezvoltare urbană
 Dezvoltarea urbană dezechilibrată datorată impactului
urban al statutului de centru raional;
 Disparităţile între zonele oraşului privind infrastructura;
 Scăderea accentuată a populaţiei stabile în perioada 19902010 (-15,5%);
 Densitatea ridicată a populaţiei (979 locuitori/km2);
 Staţionarea principalilor indicatori de dezvoltare
rezidenţială (suprafaţa medie locuibilă per locuinţă şi
persoană);
 Lipsa transportului public;

Infrastructură
 Accesibilitatea oraşului prin intermediul rutelor rutiere
naţionale şi raionale;
 Apropierea oraşului de Aeroportul Internaţional Bălţi şi
Aeroportul Bălţi Oraş (100 km);
 Existenţa reţelei de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare în oraş;
 Existenţa staţiei de tratare a apei;
 Existenţa reţelei de alimentare cu gaze naturale;
 Existenţa unui sistem centralizat de furnizare a energiei
termice;
Economie
 Poziţionarea geografică ce impulsionează schimburile
economice cu România şi Ucraina;
 Atragerea principalelor activităţi economice din raion;
 Spiritul antreprenorial dezvoltat (73,3 agenţi economici /
1.000 locuitori);
Mediu
 Prezenţa pădurii de la marginea oraşului ce contribuie la
calitatea aerului din oraş;
 Climat favorabil şi sol fertil
Dezvoltare socială
 Existenţa şi funcţionarea infrastructurii sociale (Centru
Comunitar Multifuncţional, Centru de Zi pentru copii,
Cantina Socială);
 Creare de noi servicii sociale prin finalizarea Centrului
Comunitar Multifuncţional;
 Convieţuire interetnică;
Educaţie
 Reţea dezvoltată de unităţi de învăţământ;
 Numărul scăzut al elevilor ce revin la un cadru didactic;
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Infrastructură
 Acoperirea slabă a teritoriului cu drumuri publice (3,6 km
drum/ km2 teritoriu);
 Gradul scăzut de modernizare a drumurilor publice din oraş
(doar 38,1% drumuri au îmbrăcăminte rigidă);
 Lipsa reţelei de transport feroviar (cea mai apropiată staţie
CFM la aprox. 60 km);
 Acoperirea slabă a reţelei de alimentare cu gaze naturale
(69% gospodării);
 Reţea de alimentare cu apă potabilă insuficientă (doar 40,3
km);
 Calitatea slabă a apei potabile distribuite;
 Reţea de canalizare cu o lungime de doar 27 km;
 Exploatarea pe o perioada îndelungată de utilizare a staţiei
de tratare a apei (25-30 ani);
 Lipsa rutei ocolitoare pentru devierea traficului greu;
Economie
 Prognozele negative privind forţa de muncă de peste 15 ani
(deficit de 42,4%);
 Veniturile medii scăzute înregistrate de populaţie (în raionul
Briceni: 68,0% din venitul lunar mediu net de la nivel
naţional);
 Număr foarte mic al locurilor de muncă;
 Migrarea forţei de muncă în străinătate;
 Parcelarea excesivă a terenurilor agricole;
 Industrie slab dezvoltată;
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Sănătate
 Existenţa Spitalului Raional Briceni în oraş;
Cultură
 Personalităţile marcante din Briceni ce avut succes în
diferite domenii ale știinţei, culturii, artei;
 Existenţa instituţiilor culturale (muzee, Casa de Cultură,
Biblioteca);
 Existenţa formaţiilor artistice;
Capacitate administrativă
 Ponderea ridicată a funcţionarilor publici cu studii
superioare;
 Existenţa personalului calificat în administraţia publică
locală;
 Existenţa parteneriatelor şi acordurilor de colaborare cu
unităţi administrativ-teritoriale din ţară şi din străinătate;
 Implicarea administraţiei locale în problematica dezvoltării
durabile a oraşului;
 Grad scăzut de îndatorare al bugetului local;

Mediu
 Poluarea aerului de către emisiile întreprinderilor şi
cazangeriilor;
 Gestionarea defectuoasă a deşeurilor;
 Poluarea atmosferică cauzată de traficul rutier;
 Prezenţa fenomenului de eroziune şi a altor procese de
degradare a solului;
 Lipsa staţiei de epurare a apelor uzate;
 Lipsa depozitelor de deşeuri conforme;
 Bazine acvatice poluate;
 Număr foarte scăzut de culturi ecologice;
Dezvoltare socială
 Populaţia în curs de îmbătrânire demografică;
 Numărul ridicat al pensionarilor (17,3% din populaţia stabilă);
 Serviciu de voluntariat slab dezvoltat;
Educaţie
 Scăderea efectivului populaţiei şcolare;
 Numărul ridicat de elevi din învăţământul preuniversitar ce
revine la un PC (23,4 elevi/PC);
 Dotarea slabă a unităţilor de învăţământ cu materiale
didactice şi echipamente;
 Starea fizică proastă a imobilelor unităţilor de învăţământ;
Sănătate
 Reţea de unităţi sanitare insuficientă;
 Insuficienţa serviciilor medicale oferite;
Cultură
 Lipsa facilităţilor pentru evenimente culturale (ex.: sală
festivităţi);
 Starea proastă a imobilelor instituţiilor culturale (Casa de
Cultură);
Capacitate administrativă
 Număr redus al funcţionarilor primăriei care activează în
dezvoltarea şi implementarea proiectelor;
 Grad de salarizare scăzut al funcţionarilor din administraţie;
 Numărul scăzut de proiecte finanţate prin fonduri europene
finalizate;
 Insuficienţa resurselor financiare şi a surselor de venituri ale
bugetelor locale;
 Capacitate scăzută de finanţare/cofinanţare a proiectelor;
 Insuficienta adaptare a structurilor din instituţiile publice la
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necesităţile populaţiei;
 Transferarea unor activităţi, prin descentralizare, către
administraţia publică locală, fără asigurarea resurselor
financiare corespunzătoare;
 Inexistenţa unei reţele informatice de comunicare la nivel
judeţean/raional între autorităţile publice, instituţiile şi
serviciile deconcentrate;
 Lipsa certificării Sistemului de Management al Calităţii ISO
9001;
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Dezvoltare urbană
 Implicarea comunităţii în dezvoltarea şi înfrumuseţarea
zonelor urbane;
 Realizarea, actualizarea planurilor de amenajare urbană;
 Infrastructură
 Programele de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii
rutiere naţional şi europene;

Dezvoltare urbană
 Stagnarea dezvoltării urbane;
 Lipsa politicilor demografice la nivel naţional;

Economie
 Impulsionarea schimburilor economice între România –
Ucraina şi Republica Moldova;
 Creşterea numărului de locuri de muncă;
 Promovarea atracţiilor pentru investitori;
 Implementarea standardelor europene de calitate
(produse, servicii, educaţie, sănătate, administraţie etc.);
 Perfecţionarea legislaţiei pentru export-import;

Economie
 Restricţii la exportul produselor;
 Politicile de reglementare/reformă asupra activităţilor
economice ce pot conduce la o restrângere a acestora;
 Continuarea şi accentuarea crizei economice de la nivel
mondial şi naţional;

Mediu
 Realizarea şoselei ocolitoare a oraşului Briceni;
 Implementarea unui sistem de gestionare a deşeurilor;
 Educarea populaţiei privind comportamentul faţă de mediu;
 Condiţiile impuse de Uniunea Europeană pentru protecţia
mediului;
 Statutul de membru în cadrul Asociaţiei Euroregiunea
Prutul de Sus;
Dezvoltare socială
 Monitorizarea periodică a cazurilor sociale;
 Colaborarea principalilor actori pentru atragerea de fonduri
în domeniul social;
Educaţie
 Programele de finanţare din domeniul educaţiei;
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Infrastructură
 Capacitatea restrânsă de a finanţa / cofinanţa proiectele de
infrastructură;

Mediu
 Dezastrele ecologice cauzate de apele reziduale neepurate
sau epurate insuficient;
 Calamităţile naturale cauzate de condiţiile naturale şi lipsa
lucrărilor de apărarea specifice;
 Nerespectarea cadrului legal privind lucrarea terenurilor cu
risc sau cu rol de protecţie;
Dezvoltare socială
 Accentuarea problemelor economice şi demografice;
 Lipsa politicilor demografice de la nivel naţional pentru
stoparea fenomenului de îmbătrânire demografică;
 Scăderea natalităţii / creşterea mortalităţii;
Educaţie
 Investiţiile scăzute în modernizarea infrastructurii
educaţionale;
 Scăderea calităţii actului didactic pe fondul scăderii
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 Adaptarea ofertelor şcolare cu evoluţia pieţei muncii;
 Programele educaţionale ce prevăd schimburile de
experienţă;
 Dezvoltarea programelor after-school;
 Realizarea, de către elevi şi profesori, unor lucrări ce vizează
Zona Transfrontalieră;
Sănătate
 Schimbul de experienţă privind practicile medicale;
Cultură
 Restaurarea edificiilor de cultură;
 Implementarea sistemelor informatice în cadrul instituţiilor
culturale;
 Promovarea atracţiilor culturale existente şi a tradiţiilor
culturale;
Capacitate administrativă
 Anularea vizelor de acces în ţările europene;
 Dezvoltarea serviciului local de dezvoltare şi implementare
a proiectelor;
 Implicarea activă a comunităţii în activitatea decizională
prin consultarea populaţiei cu privire la problemele
municipiului/oraşului;
 Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru
dezvoltarea capacităţii administrative;
 Creşterea numărului de schimburi de experienţă şi
parteneriate de tip înfrăţire cu alte localităţi din ţară şi
străinătate;
 Creşterea numărului de proiecte transfrontaliere şi de
cooperare cu alte oraşe / regiuni;
 Programe de specializare şi pregătire a resurselor umane
din administraţia publică;

numărului de cadre didactice şi a dotărilor insuficiente cu
materiale didactice;
Sănătate
 Finanţarea slabă a sistemului medical la nivel naţional;
 Migrarea cadrelor medicale specializate către alte unităţi
sanitare din alte ţări;
Cultură
 Scăderea interesului pentru vizitarea atracţiilor culturale şi
activităţile specifice;
Capacitate administrativă
 Măsuri administrative şi financiare guvernamentale care
limitează activitatea administraţiei publice locale;
 Migrarea forţei de muncă specializate din administraţia
publică locală odată cu scăderile salariale şi cu reforma
administraţiei locale, în special a celor implicaţi în atragerea
de fonduri europene;
 Scăderea productivităţii muncii funcţionarilor publici odată
cu scăderea nivelului de motivare financiară;
 Scăderea calităţii şi capacităţii de reacţie a unor servicii
publice ca urmare a subfinanţării şi dotării insuficiente;
 Schimbări ale politicii U.E. referitor la schimburile cu statele
din afara Uniunii Europene;
 Efectele crizei economice pot conduce la scăderea drastică
a încasărilor la bugetul local;
 Introducerea vizelor cu ţările din est;
 Instabilitatea politică;
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ANALIZA SWOT - ZONA TRANSFRONTALIERĂ DOROHOI - EDINEŢ - BRICENI
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Dezvoltare urbană
 Extinderea zonelor rezidenţiale (în special în municipiul
Dorohoi);
 Dezvoltarea condiţiilor de locuit (creşterea suprafeţei
locuibile per locuitor) în locuinţele nou construite în
municipiul Dorohoi;

Dezvoltare urbană
 Staţionarea indicatorilor de dezvoltare urbană (suprafaţa
medie per locuinţă şi locuitor);
 Regresul demografic al populaţiei stabile în perioada 19902010;
 Dezvoltarea spaţială pe lungul principalelor artere rutiere,
conducând la disparităţi între cartiere/zone ale oraşului;
 Lipsa documentelor de amenajare urbană actualizate;
 Insuficienţa spaţiilor verzi amenajate ce revin unui locuitor;
 Dotarea slabă şi starea fizică precară a spaţiilor de joacă
pentru copii;
 Dotarea insuficientă pentru prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă;

Infrastructură
 Traversarea oraşelor de rute de transport rutier importante
la nivel naţional şi local (DN 29 A, E 583);
 Existenţa reţelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaz,
energie termică – exclusiv municipiul Dorohoi) în oraşele
componente;
 Existenţa punctelor de acces aerian în apropierea oraşelor
din Zona Transfrontalieră (Aeroportului Internaţional
Suceava, Aeroportului Internaţional Bălţi şi Aeroportul Bălţi
Oraş);
 Existenţa punctelor de trecere a frontierei: RomâniaUcraina, republica Moldova – Ucraina;
Economie
 Poziţionarea geografică în zona de graniţă ce facilitează
schimburile economice între Republica Moldova, România
şi Ucraina;
 Activitatea antreprenorială dezvoltată raportată la numărul
de locuitori;
 Existenţa structurilor de sprijinire a afacerilor (Incubatorul
de Afaceri Dorohoi, Incubatorul de Afaceri Larga – lângă
Briceni);
 Potenţial industrial diversificat;
Mediu
 Diversitatea resurselor naturale de pe teritoriul zonei
transfrontaliere (resurse subsolice, păduri, arii protejate,
etc.);
Dezvoltare socială
 Existenţa infrastructurii specifice asistenţei sociale;
Educaţie
 Existenţa unei reţele extinse de unităţi de învăţământ;
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Infrastructură
 Calitatea precară a drumurilor publice din zona
transfrontalieră (69% drumuri publice modernizate/cu
îmbrăcăminţi rigide)
 Densitatea relativ scăzută a drumurilor publice în cadrul
oraşelor (7,6 km drum /km2 teritoriu);
 Disparităţile privind infrastructura rutieră şi tehnico-edilitară
între cartierele oraşelor;
 Lipsa rutelor ocolitoare a oraşelor pentru devierea traficului
greu (în special în Dorohoi şi Briceni);
 Racordarea populaţiei la reţelele de utilităţi, cu
preponderenţă în zonele centrale ale oraşelor;
 Calitatea slabă a apei potabile în Edineţ şi Briceni;
Economie
 Impactul negativ al crizei financiare mondiale asupra
mediului economic;
 Migrarea forţei de muncă spre alte localităţi, state;
 Veniturile medii scăzute înregistrate de populaţie;
 Lipsa locurilor de muncă;
Mediu
 Existenţa zonelor fără reţea de canalizare;
 Existenţa pericolului de inundaţii;
 Poluarea aerului din cauza traficului rutier;
 Neconformitatea apei potabile distribuite în unele zone (în
special în Edineţ);
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Sănătate
 Funcţionarea spitalelor în cele trei localităţi componente
Zonei Transfrontaliere;
Cultură
 Baza culturală, în aceste oraşe trăind o serie de personalităţi
de seamă ale ştiinţei, culturii şi artei;
 Existenţa instituţiilor culturale (muzee, lăcaşe de cult, Casa
de Cultură, Biblioteca);
 Existenţa atracţiilor culturale (monumente arhitecturale,
monumente memoriale, etc.);
 Organizarea periodică a evenimentelor culturale;
 Existenţa şi activitatea formaţiilor artistice;
Capacitate administrativă
 Experienţă în accesarea şi implementarea proiectelor cu
finanţare nerambursabilă, în special pentru municipiul
Dorohoi;
 Existenţa unui portofoliu de proiecte cu finanţare
nerambursabilă europeană şi naţională, implementate şi în
curs de implementare, în special pentru municipiul Dorohoi;
 Ponderea ridicată a funcţionarilor publici cu studii
superioare;
 Existenţa personalului calificat în administraţia publică
locală;
 Existenţa parteneriatelor şi acordurilor de colaborare cu
unităţi administrativ-teritoriale din ţară şi din străinătate;
 Implicarea administraţiei locale în problematica dezvoltării
durabile a oraşului;
 Grad scăzut de îndatorare al bugetului local;

 Prezenţa fenomenului de eroziune şi alunecare a solului;
 Gestionarea defectuoasă a deşeurilor;
Dezvoltare socială
 Scăderea natalităţii;
 Ponderea ridicată a populaţiei vârstnice (10,7% din populaţie
are vârsta de 65 ani şi peste);
 Migrarea în scop lucrativ a persoanelor care au copii;
 Insuficienţa serviciilor sociale;
Educaţie
 Scăderea continuă a efectivului populaţiei şcolare;
 Reducerea numărului cadrelor didactice;
 Numărul relativ ridicat de elevi ce revin unui cadru didactic;
 Dotarea slabă a unităţilor de învăţământ cu materiale
didactice şi echipamente;
 Starea fizică precară a unor unităţi de învăţământ;
Sănătate
 Dotarea slabă cu echipamente medicale şi informatice a
instituţiilor medicale publice;
 Dotarea slabă a spitalelor privind medicina de urgenţă;
 Concentrarea serviciilor medicale în sfera publică;
 Insuficienţa serviciilor medicale oferite;
Cultură
 Insuficienţa personalului din instituţiile de cultură;
 Dotarea slabă a instituţiilor de cultură (calculatoare,
mobilier, etc.);
 Starea fizică proastă a clădirilor de interes cultural;
Capacitate administrativă
 Număr redus al funcţionarilor primăriei care activează în
dezvoltarea şi implementarea proiectelor;
 Grad de salarizare scăzut al funcţionarilor din administraţie;
 Numărul scăzut de proiecte transfrontaliere finanţate prin
fonduri europene;
 Numărul scăzut de proiecte finanţate prin fonduri europene
finalizate;
 Insuficienţa resurselor financiare şi a surselor de venituri ale
bugetelor locale;
 Capacitate scăzută de finanţare/cofinanţare a proiectelor;
 Insuficienta adaptare a structurilor din instituţiile publice la
necesităţile populaţiei;
 Inexistenţa unei reţele informatice de comunicare la nivel
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judeţean/raional între autorităţile publice, instituţiile şi
serviciile deconcentrate;
 Lipsa certificării Sistemului de Management al Calităţii ISO
9001;
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Dezvoltare urbană
 Dotarea serviciului de urgenţă cu echipamente specifice
prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
 Realizarea şi actualizarea planurilor de planificare urbană;
 Implementarea bunelor practici în dezvoltarea urbană
armonioasă;

Dezvoltare urbană
 Lipsa politicilor demografice;
 Stagnarea dezvoltării urbane;

Infrastructură
 Programele de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii
rutiere naţional şi europene;
 Extinderea reţelelor de utilităţi (apă, canalizare, gaz,
energie termică);
 Statutul de membru al celor trei localităţi în cadrul
Asociaţiei Euroregiunea Prutul de Sus;
Economie
 Colaborarea mediului de afaceri din zona transfrontalieră
privind tehnologia de producţie, dezvoltarea resurselor
umane, certificarea produselor, etc.;
 Promovarea oportunităţilor de investiţii în Zona
Transfrontalieră;
 Colaborarea administraţiilor publice privind susţinerea
mediului economic;
 Implementarea standardelor europene de calitate
(produse, servicii, educaţie, sănătate, administraţie etc.);
 Modernizarea agriculturii şi dezvoltarea producţiei agricole
ecologic pure;
Mediu
 Înnoirea parcului auto cu maşini ce eliberează în aer o
cantitate scăzută de noxe;
 Realizarea şoselelor de centură a oraşelor;
 Realizarea lucrărilor de apărare împotriva calamităţilor
naturale;
 Educarea populaţiei privind comportamentul faţă de mediu;
 Condiţiile impuse de Uniunea Europeană pentru protecţia
mediului;

95

Infrastructură
 Capacitatea scăzută de cofinanţare a proiectelor de
modernizare a infrastructurii;
Economie
 Instabilitate politică şi legislativă;
 Prognozele privind deficitul forţei de muncă din zonă peste
15 ani;
 Declinul economic al principalilor angajatori locali;
 Continuarea şi accentuarea crizei economice de la nivel
mondial şi naţional;
 Utilizare ineficientă a asistenţei străine;
Mediu
 Dezvoltarea activităţii industriale în condiţii neadecvate
pentru protecţia mediului;
 Deversări accidentale în apele de suprafaţă şi în pânza
freatică, cauzate de starea precară a reţelei de canalizare;
 Calamităţile naturale cauzate de condiţiile naturale şi lipsa
lucrărilor de apărarea specifice;
 Schimbările climatice rapide;
 Dezastrele ecologice cauzate de apele reziduale neepurate
sau epurate insuficient;
Dezvoltare socială
 Capacitatea scăzută de cofinanţare a proiectelor sociale;
 Apariţia unor probleme sociale grave în urma dezvoltării
deficitare a economiei locale şi în lipsa unor politici
demografice coerente;
 Creşterea migraţiei specialiştilor din toate domeniile de
activitate;
Educaţie
 Reformarea necoerentă a sistemului de învăţământ;
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Dezvoltare socială
 Existenţa programelor ce impulsionează dezvoltarea
serviciilor sociale;
 Susţinerea şi monitorizarea periodică a cazurilor sociale;
 Colaborarea principalilor actori pentru atragerea de fonduri
în domeniul social;
Educaţie
 Adaptarea ofertelor şcolare cu evoluţia pieţei muncii;
 Programele educaţionale ce prevăd schimburile de
experienţă;
 Dezvoltarea programelor after-school;
 Realizarea, de către elevi şi profesori, unor lucrări ce vizează
Zona Transfrontalieră;
Sănătate
 Schimbul de experienţă privind practicile medicale;
Cultură
 Dezvoltarea de proiecte culturale la nivel transfrontalier;
 Restaurarea edificiilor de cultură;
 Implementarea sistemelor informatice în cadrul instituţiilor
culturale;
 Promovarea atracţiilor culturale existente şi a tradiţiilor
culturale;
Capacitate administrativă
 Cooperare transfrontalieră şi schimbul de experienţă între
autorităţile publice locale;
 Anularea vizelor de acces în ţările europene, pentru
Republica Moldova;
 Dezvoltarea serviciului local de dezvoltare şi implementare
a proiectelor;
 Implicarea activă a comunităţii în activitatea decizională
prin consultarea populaţiei cu privire la problemele
municipiului/oraşului;
 Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru
dezvoltarea capacităţii administrative;
 Creşterea numărului de schimburi de experienţă şi
parteneriate de tip înfrăţire cu alte localităţi din ţară şi
străinătate;
 Creşterea numărului de proiecte transfrontaliere şi de
cooperare cu alte oraşe / regiuni;
 Programe de specializare şi pregătire a resurselor umane
din administraţia publică;

 Scăderea numerică a personalului didactic, condiţiile
precare ce conduc la scăderea calităţii actului didactic;
 Investiţiile scăzute în modernizarea infrastructurii
educaţionale;
Sănătate
 Finanţarea slabă a sistemului de sănătate;
 Migrarea cadrelor medicale specializate către alte unităţi
sanitare din alte ţări;
Cultură
 Scăderea interesului pentru vizitarea atracţiilor culturale şi
activităţile specifice;
Capacitate administrativă
 Măsuri administrative şi financiare guvernamentale care
limitează activitatea administraţiei publice locale;
 Migrarea forţei de muncă specializate din administraţia
publică locală odată cu scăderile salariale şi cu reforma
administraţiei locale, în special a celor implicaţi în atragerea
de fonduri europene;
 Scăderea productivităţii muncii funcţionarilor publici odată
cu scăderea nivelului de motivare financiară;
 Scăderea calităţii şi capacităţii de reacţie a unor servicii
publice ca urmare a subfinanţării şi dotării insuficiente;
 Schimbări ale politicii U.E. referitor la schimburile cu statele
din afara Uniunii Europene;
 Efectele crizei economice pot conduce la scăderea drastică
a încasărilor la bugetul local;
 Introducerea vizelor cu ţările din est, pentru Republica
Moldova;
 Instabilitatea politică;
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CAPITOLUL II
Strategia de dezvoltare a zonei Transfrontaliere
Dorohoi - Edineţ – Briceni
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II.1. VIZIUNE. MISIUNE

VIZIUNEA
Scopul elaborării unei viziuni pentru dezvoltarea socioeconomică a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ Briceni este acela de a permite comunităţilor locale să
vizualizeze modul în care va arăta zona transfrontalieră în
următorii ani şi să aleagă calea ce trebuie urmată pentru a
ajunge acolo. Viziunea oferă cetăţenilor, mediului de
afaceri, ONG-urilor, dar şi administraţiei locale şi instituţiilor
ce servesc interesele populaţiei o idee clară despre ceea ce
trebuie făcut şi cum trebuie concentrate resursele
existente. Tocmai din acest motiv, viziunea de dezvoltare a
acestei zone transfrontaliere a fost elaborată în urma
consultării tuturor actorilor importanţi, astfel încât aceasta
să cuprindă problematici din cât mai multe domenii de
interes ale actorilor locali identificaţi.

Zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni
va deveni în perioada 2011 - 2017 o zonă
dezvoltată economic şi social, ce va oferi
comunităţiii condiţii de trai decente printr-o
cooperare mai vastă între cele trei localităţi
componente, cu efect pozitiv asupra cooperării la
nivel judeţean, raional şi transfrontalier, zona
constituindu-se totodată într-un pol de
diseminare a valorilor Uniunii Europene şi de
cooperare zonală, regională şi transfrontalieră cu
statele învecinate.
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În stabilirea viziunii zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ
– Briceni au fost luate în considerare analiza etapei actuale
de dezvoltare a fiecăreia dintre cele trei localităţi,
identificarea punctele tari, puntele slabe, oportunităţile de
dezvoltare socio-economică şi ameninţările cu care se
confruntă zona cât şi analiza factorilor externi care
influenţează zona transfrontalieră. Toate aceste elemente
au fost corelate cu necesităţile de dezvoltare ale celor trei
localităţi şi poziţia strategică a acestora faţă de graniţa
comună România – Republica Moldova.
Viziunea de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi –
Edineţ – Briceni ţine cont de cele mai importante probleme
comune cu care se confruntă această zonă. Astfel
dezvoltarea spaţială trebuie să aibă ca finalitate formarea
unor zone urbane dinamice, atrăgătoare şi competitive;
îmbunăţăţirea generală a infrastructurii rutiere şi tehnicoedilitare; scăderea migrării forţei de muncă spre alte
localităţi şi state; reducerea efectelor poluării mediului
înconjurător prin alinierea indicatorilor la standardele
Uniunii Europene; diversificarea şi perfecţionarea serviciilor
sociale; creşterea calităţii actului didactic; îmbunăţăţirea
calităţii serviciilor medicale; exploatarea potenţialului
cultural şi turistic; şi nu în ultimul rînd dezvoltarea
capacităţii admistrative a primăriilor şi adaptarea serviciilor
publice la necesităţile populaţiei.
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MISIUNEA
Strategia comună de dezvoltare zonei transfrontaliere
Dorohoi – Edineţ - Briceni are misiunea de a prezenta
obiectiv situaţia socio-economică actuală a zonei oferind o
viziune clară asupra tuturor obiectivelor şi direcţiilor de
dezvoltare viitoare, concentrând eforturile celor trei
comunităţi locale pe termen mediu şi lung, astfel încât, prin
stimularea implementării de acţiuni cumune şi dezvoltarea
unor noi forme de parteneriat, să se asigure premizele
dezvoltării durabile a zonei transfrontaliere Dorohoi Edineţ – Briceni.
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II.2. OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al prezentei strategii este de a
încuraja cooperarea transfrontalieră prin
dezvoltarea de reţele şi a altor forme de
parteneriat în zona transfrontalieră Dorohoi Edineţ – Briceni şi prin promovarea unei
colaborări strânse între persoanele şi
comunităţile din zonele de graniţă.

Dacă viziunea de dezvoltare a zonei transfrontaliere
Dorohoi – Edineţ – Briceni ne arată cum se doreşte a fi
această zonă în anul 2017, obiectivul general şi obiectivele
strategice arată ce trebuie făcut în perioada 2011 – 2017
pentru a se împlini acest deziderat.
În general se doreşte ca zona transfrontalieră Dorohoi –
Edineţ – Briceni să devină mai atractivă, atât pentru
investitorii locali cât şi pentru investitorii străini. În primul
rând trebuie avută în vedere atractivitatea economică a
fiecăreia din cele trei localităţi prin diversificarea ofertei
locale de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii
tehnico-edilitare şi a infrastructurii rutiere, creşterea
eficienţei serviciilor publice, îmbunătăţirea funcţionalităţii şi
aspectului localităţilor, îmbunătăţirea colaborării dintre
comunitatea locală şi sectorul public şi nu în ultimul rând
creşterea capacităţii administrative.
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OBIECTIVE STRATEGICE
În formularea obiectivelor strategice ale zonei
transfrontaliere Dorohoi - Edinet - Briceni s-a plecat de la
derivarea şi complementaritatea cu obiectivele strategice
formulate în cadrul documentelor strategice de dezvoltare
ale judeţului Botoşani şi raioanelor Edineţ şi Briceni,
obiectivele formulate în cadrul Strategiei de Dezvoltare
Regională Nord-Est – România, Strategiei de Dezvoltare
Regională Nord – Republica Moldova şi cele ale

Euroregiunii “Prutul de Sus” din care fac parte atât judeţul
Botoşani cât şi raioanele Edineţ şi Briceni.
Analizând situaţia existentă, evaluând realist oportunităţile
şi resursele de care dispun cele trei comunităţi ale zonei
transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni şi având ca
punct de reper viziunea comună formulată asupra acestei
zone transfrontaliere, au fost identificate următoarele
Obiective Strategice:

O1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii zonei transfrontaliere
Dorohoi – Edineţ – Briceni;
Obiective specifice
O1.1. Îmbunătăţirea funcţionalităţii şi aspectului urban al localităţilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni;
O1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport, de graniţă şi tehnico-edilitară;
O1.3. Creşterea accesibilităţii localităţilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni;
O2. Sprijinirea şi dezvoltarea mediului de afaceri din comunităţile zonei de graniţă, în vederea consolidării şi diversificării
cererii de pe piaţa forţei de muncă;
Obiective specifice
O2.1. Sprijinirea dezvoltării economiilor locale din zona transfrontalieră;
O2.2. Consolidarea mediului de afaceri mic şi mijlociu şi diminuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă;
O2.3. Atragerea investiţiilor, inclusiv a investiţiilor străine, pentru dezvoltarea economiei locale;
O3. Ameliorarea condiţiilor de mediu şi protejarea mediului înconjurător, în vederea creşterii calităţii vieţii în zona
transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni;
Obiective specifice
O3.1. Reducerea efectelor negative ale activităţilor umane asupra mediului;
O3.2. Ameliorarea situaţiei zonelor afectate de poluare şi protecţia zonelor expuse la risc;

O4. Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale, în vederea creşterii ocupării şi a incluziunii sociale;
Obiective specifice
O4.1. Creşterea capacităţii de adaptare a serviciilor publice şi sociale la nevoile populaţiei;
O4.2. Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din serviciile publice şi sociale;
O4.3. Îmbunătăţirea infrastructurii de servicii publice şi sociale;
O5. Întărirea identităţii culturale a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea creşterii gradului de
atractivitate al zonei;
Obiective specifice
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O5.1. Valorificarea potenţialului cultural din zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni şi spijinirea
promovării potenţialului turistic al zonei;
O5.2. Îmbunătăţirea condiţiilor materiale în care funcţionează instituţiile de cultură;
O6. Dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de
furnizare a serviciiilor publice la standarde de calitate internaţionale;
Obiective specifice
O6.1. Îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate de administraţiile publice locale din cele trei localităţi;
O6.2. Creşterea capacităţii de absorbţie a surselor externe de finanţare;
O6.3. Întărirea cooperării dintre administraţiile publice locale din arealul transfrontalier Dorohoi - Edineţ - Briceni;
O7. Dezvoltarea capacităţii societăţii civile din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea susţinerii
dezvoltării sociale, culturale şi economice a zonei.
Obiective specifice
O7.1. Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale ale societăţii civile în vederea dezvoltării şi implementării de
programe de susţinere a dezvoltării comunităţilor din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni;
O7.2. Încurajarea şi promovarea parteneriatelor între administraţia publică locală şi actori ai societăţii civile;
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II.3. PLANUL DE ACŢIUNE ŞI PORTOFOLIUL DE PROIECTE

OBIECTIVE SPECIFICE. MĂSURI
O1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii zonei transfrontaliere
Dorohoi – Edineţ – Briceni;
Obiective specifice
O1.1. Îmbunătăţirea funcţionalităţii şi aspectului urban al localităţilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni;
Măsuri
M1.1.1. Reabilitarea şi amenajarea zonelor publice, a cartierelor şi clădirilor;
M1.1.2. Diversificarea şi îmbunătăţirea posibilităţilor de petrecere a timpului liber;
O1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport, de graniţă şi tehnico-edilitară;
Măsuri
M1.2.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea principalelor rute de transport rutier;
M1.2.2. Acţiuni comune de realizare a unei infrastructuri de graniţă la standarde europene;
M1.2.3. Îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare;
O1.3. Creşterea accesibilităţii localităţilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni;
Măsuri
M1.3.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii pentru transportul public;
M1.3.2. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de trafic urban şi pietonal;
M1.3.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţie;
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O2. Sprijinirea şi dezvoltarea mediului de afaceri din comunităţile zonei de graniţă, în vederea consolidării şi diversificării
cererii de pe piaţa forţei de muncă;
Obiective specifice
O2.1. Sprijinirea dezvoltării economiilor locale din zona transfrontalieră;
Măsuri
M2.1.1. Acţiuni comune de identificare a resurselor posibile a fi valorificate;
M2.1.2. Acţiuni comune de planificare a dezvoltării economiei locale din arealul transfrontalier, în general, şi a
unor sectoare economice de interes, în particular;
O2.2. Consolidarea mediului de afaceri mic şi mijlociu şi diminuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă;
Măsuri
M2.2.1. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale;
M2.2.2. Acţiuni comune de îmbunătăţire a colaborării dintre mediul de afaceri şi sectoarele serviciilor sociale şi
publice;
O2.3. Atragerea investiţiilor, inclusiv a investiţiilor străine, pentru dezvoltarea economiei locale;
Măsuri
M2.3.1. Acţiuni comune pentru promovarea oportunităţilor locale de afaceri şi atragerea de investitori;
M2.3.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de afaceri;
O3. Ameliorarea condiţiilor de mediu şi protejarea mediului înconjurător, în vederea creşterii calităţii vieţii în zona
transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni;
Obiective specifice
O3.1. Reducerea efectelor negative ale activităţilor umane asupra mediului;
Măsuri
M3.1.1. Acţiuni comune de îmbunătăţire a managementului resurselor de apă şi al deşeurilor;
M3.1.2. Acţiuni comune de conştientizare a populaţiei privind protecţia mediului înconjurător şi reducerea
efectelor negative ale poluării
O3.2. Ameliorarea situaţiei zonelor afectate de poluare şi protecţia zonelor expuse la risc;
Măsuri
M3.2.1. Intervenţii pentru reabilitarea terenurilor degradate şi pentru protecţia zonelor expuse riscurilor;
M3.2.2. Acţiuni comune de pregătire a populaţiei din zona transfrontalieră pentru situaţiile de urgenţă;
O4. Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale, în vederea creşterii ocupării şi a incluziunii sociale;
Obiective specifice
O4.1. Creşterea capacităţii de adaptare a serviciilor publice şi sociale la nevoile populaţiei;
Măsuri
M4.1.1. Creşterea accesibilităţii populaţiei la programe şi servicii specializate de educaţie şi asistenţă medicală;
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M4.1.2. Acţiuni comune de încurajare a adaptabilităţii forţei de muncă la cerinţele de pe piaţa muncii;
M4.1.3. Acţiuni comune de dezvoltare şi promovare a programelor de includere socială adresate grupurilor
vulnerabile supuse riscului de marginalizare social;
O4.2. Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din serviciile publice şi sociale;
Măsuri
M4.2.1. Facilitarea accesului la programe de formare şi specializare a angajaţilor din serviciile publice şi sociale;
M4.2.2. Acţiuni comune de dezvoltare a unor programe de implementare eficientă a serviciilor publice şi sociale;
M4.2.3. Sprijinirea dezvoltării sectorului ONG furnizor de servicii sociale;
O4.3. Îmbunătăţirea infrastructurii de servicii publice şi sociale;
Măsuri
M4.3.1. Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale;
M4.3.2. Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate;
M4.3.3. Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii pentru servicii sociale;
O5. Întărirea identităţii culturale a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea creşterii gradului de
atractivitate al zonei;
Obiective specifice
O5.1. Valorificarea potenţialului cultural din zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni şi spijinirea promovării
potenţialului turistic al zonei;
Măsuri
M5.1.1. Iniţierea şi dezvoltarea de activităţi culturale pentru publicul larg în zona transfrontalieră;
M5.1.2. Implicarea activă a populaţiei şi în special a tinerilor în manifestări şi evenimente culturale din zona
transfrontalieră;
M5.1.3. Acţiuni comune de sprijinire a dezvoltării potenţialului turistic al zonei;
O5.2. Îmbunătăţirea condiţiilor materiale în care funcţionează instituţiile de cultură;
Măsuri
M5.2.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii instituţiilor culturale existente;
M5.2.2. Restaurarea şi conservarea edificiilor culturale şi a patrimoniului cultural;
O6. Dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de
furnizare a serviciiilor publice la standarde de calitate internaţionale;
Obiective specifice
O6.1. Îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate de administraţiile publice locale din cele trei localităţi;
Măsuri
M6.1.1. Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală;
M6.1.2. Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public;
M6.1.3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării administraţiei publice locale;
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O6.2. Creşterea capacităţii de absorbţie a surselor externe de finanţare;
Măsuri
M6.2.1. Acţiuni comune de elaborare în parteneriat a proiectelor de dezvoltare a celor trei localităţi, în special
proiecte transfrontaliere;
M6.2.2. Acţiuni comune de identificare a potenţialilor parteneri, a surselor de finanţare şi co-finanţare;
O6.3. Întărirea cooperării dintre administraţiile publice locale din arealul transfrontalier Dorohoi - Edineţ - Briceni;
Măsuri
M6.3.1. Acţiuni comune pentru întărirea parteneriatelor în cadrul Euroregiunii Prutul de Sus şi în cadrul
parteneriatelor/înfrăţirilor încheiate cu unităţi administrativ-teritoriale din România şi Republica Moldova;
M6.3.2. Dezvoltarea de noi parteneriate/înfrăţiri între Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni şi alte autorităţi
publice locale din România şi Republica Moldova, în special din zona transfrontalieră;
O7. Dezvoltarea capacităţii societăţii civile din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea susţinerii
dezvoltării sociale, culturale şi economice a zonei.
Obiective specifice
O7.1. Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale ale societăţii civile în vederea dezvoltării şi implementării de
programe de susţinere a dezvoltării comunităţilor din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni;
Măsuri
M7.1.1. Acţiuni comune de perfecţionare şi specializare a resurselor umane;
M7.1.2. Dezvoltarea de reţele transfrontaliere între actorii societăţii civile;
M7.1.3. Dezvoltarea de parteneriate între actorii societăţii civile din România, Republica Moldova şi Uniunea
Europeană;
O7.2. Încurajarea şi promovarea parteneriatelor între administraţia publică locală şi actori ai societăţii civile;
Măsuri
M7.2.1. Acţiuni comune de creştere a numărului de proiecte în parteneriat în cadrul Noului Instrument de
Vecinătate şi Parteneriat ENPI 2007-2013 Romania – Moldova – Ucraina, în vederea soluţionării problemelor de
interes comun;
M7.2.2. Creşterea implicării în parteneriat a autorităţilor locale şi a societăţii civile în educarea grupurilor
vulnerabile;
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PACHETUL DE PROIECTE

O1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii zonei transfrontaliere Dorohoi –
Edineţ – Briceni;
O1.1. Îmbunătăţirea funcţionalităţii şi aspectului urban al localităţilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni;
M1.1.1. Reabilitarea şi amenajarea zonelor publice, a cartierelor şi clădirilor
Nr.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

1.

Elaborarea şi actualizarea planurilor de
dezvoltare şi amenajare a teritoriilor
(PUD, PUG, PUZ)

2012- 2013

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

450.000

2.

Reabilitarea termică a clădirilor

2014-2016

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, Asociaţii
de proprietari

1.000.000

Bugete locale,
Bugete naţional

3.

Modernizarea şi amenajarea pieţelor
publice

2012- 2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni,
Administraţia pieţelor

2.000.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale

1.000.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

Bugete locale,
Bugete
naţionale

4.

Îmbunătăţirea aspectului clădirilor publice
din cele trei localităţi

2012-2015

Consiliul local Dorohoi,
Consiliul judeţen
Botoşani, Consiliile locale
şi raionale Edineţ, Briceni

5.

Dotarea cu mobilier urban a spaţiilor
publice

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, agenţi
economici

250.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale

6.

Îmbunătăţirea
publice

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

200.000

Bugete locale,
Bugete naţional

7.

Elaborarea unui set de reguli comun
pentru utilizarea raţională a terenurilor
pentru toate proiectele de dezvoltare
urbană

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

150.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe
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8.

Amenajarea intrărilor în localităţi

2014-2015

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, Direcţiile
naţionale de drumuri,
Direcţiile judeţene de
drumuri

TOTAL

500.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale

5.550.00

M1.1.2. Diversificarea şi îmbunătăţirea posibilităţilor de petrecere a timpului liber
Nr.

9.

Proiecte

Perioada

Modernizarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor publice existente şi amenajarea
unor noi spaţii verzi şi parcuri pentru
copii

10.

Amenajarea unor parcuri publice speciale
pentru practicarea sporturilor în aer liber:
fitness, bikeri şi skateri şi construirea de
piste pentru biciclişti

11.

Îmbunătăţirea salubrizării în parcuri şi
spaţiile verzi

12.

Dezvoltarea şi amenajarea zonelor de
agrement din cadrul localităţilor urbane şi
dezvoltarea infrastructurii aferente

13.

Reabilitarea arealelor degradate din zona
transfrontalieră şi introducerea acestora
în categoria zonelor verzi
TOTAL

2012-2013

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, agenţi
economici

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2012-2013

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2013-2016

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, agenţi
economici

2014-2015

Consiliul local Dorohoi,
Consiliul judeţen
Botoşani, Consiliile locale
şi raionale Edineţ, Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

100.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Parteneriat
public-privat

150.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Parteneriat
public-privat

100.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

1.000.000

250.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Parteneriat
public-privat
Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

1.600.000
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O1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport, de graniţă şi tehnico-edilitară
M1.2.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea principalelor rute de transport rutier
Nr.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
de finanţare

2012-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

2.

Construirea rutelor de ocolire a
localităţilor pentru devierea traficului
greu

2013-2017

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

4.000.000

3.

Consolidări, terasamente, refacere şi
reabilitare a drumurilor de acces afectate
de calamităţi naturale

2013-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

2.000.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

4.

Reabilitarea trotuarelor şi amenajarea de
noi trotuare acolo unde nu există

2013-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

500.000

Bugete locale,
Bugete naţionale

1.

Amenajarea şi reparaţia drumurilor pe
arterele principale ale celor trei localităţi

2.500.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe
Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

9.000.000

TOTAL

M1.2.2. Acţiuni comune de realizare a unei infrastructurii de graniţă la standarde europene
Nr.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

5.

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu
echipamente a sediilor şi punctelor de
trecere a frontierei

2012-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

2.000.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

6.

Reabilitarea infrastructurii de transport şi
utilităţi către punctele de trecere a
graniţei

2013-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

1.500.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

2012-2013

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, Direcţiile de
drumuri, Poliţia rutieră

150.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

7.

Reabilitarea sistemului de indicatoare
rutiere în zona transfrontalieră
TOTAL
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estimativ
(Euro)

3.650.000

Surse potenţiale
de finanţare
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M1.2.3. Îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare
Nr.

Proiecte

Perioada

8.

Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de
alimentare cu apă potabilă

9.

Extinderea, modernizarea, şi reabilitarea
reţelelor de canalizare a apelor uzate şi
pluviale

10.

Extinderea, modernizarea, şi reabilitarea
reţelelor de alimentare cu energie
electrică

11.

Extinderea, modernizarea, şi reabilitarea
reţelelor de alimentare cu alimentare cu
gaze naturale

12.

Extinderea,
retehnologizarea
şi
modernizarea instalaţiilor de epurare a
apelor uzate menajere şi/sau industriale

Potenţiali parteneri

2012-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, Asociaţii de
dezvoltare
intercomunitară

2012-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, Asociaţii de
dezvoltare
intercomunitară

2013-2015

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

2014-2017

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

2014-2016

TOTAL

Buget
estimativ
(Euro)

5.000.000

5.000.000

Surse
potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe
Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

1.000.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

2.500.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

1.000.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

14.500.000

O1.3. Creşterea accesibilităţii localităţilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni
M1.3.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii pentru transportul public
Nr.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

1.

Amenajarea staţiilor de călători pentru
transportul public în comun

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, operatori
de transport

2.

Crearea de alveole pentru refugiul
mijloacelor de transport public acolo
unde este posibil

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

TOTAL

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

100.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale

200.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

300.000
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M1.3.2. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de trafic urban şi pietonal
Nr.

Proiecte

3.

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea
reţelei stradale şi a spaţiilor pietonale

4.

Reabilitarea sistemului de indicatoare
rutiere

5.

Modernizarea reţelelor de iluminat public
şi extinderea iluminatului ornamental şi
arhitectural
în
parcurile
publice,
obiectivele de interes cultural, precum şi
în zonele centrale

6.

Modernizarea spaţiilor de parcare
existente şi crearea de noi spaţii de
parcare, inclusiv pentru deservirea
clădirilor rezidenţiale colective

Perioada

Potenţiali parteneri

2012-2015

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2012-2015

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, Poliţia
rutieră

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2014-2016

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

1.500.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

500.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

500.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

1.000.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

3.500.000

TOTAL
M1.3.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţie
Nr.

Proiecte

7.

Extinderea, modernizarea şi reabilitarea
reţelei de comunicaţii, inclusive în locurile
publice (telefonie fixă, telefonie mobilă,
Internet)

8.

Înfiinţarea reţelelor wireless pentru
accesul gratuit la Internet în parcuri
TOTAL
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Perioada

Potenţiali parteneri

Buget
estimativ
(Euro)

2014-2015

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, operatorii
de telefonie fixă

750.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

2012

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, operatori,
agenţi economici

150.000

Bugete locale,
Parteneriat
public-privat

900.000

Surse
potenţiale
de finanţare

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

O2. Sprijinirea şi dezvoltarea mediului de afaceri din comunităţile zonei de graniţă, în vederea consolidării şi diversificării
cererii de pe piaţa forţei de muncă;
O2.1. Sprijinirea dezvoltării economiilor locale din arealul transfrontalier;
M2.1.1. Acţiuni comune de identificare a resurselor posibile a fi valorificate
Nr.

Proiecte

1.

Elaborarea profilului competitiv al zonei
transfrontaliere Dorohoi – Edineţ –
Briceni

2.

Crearea unui grup informal cu principalii
actori ai sectoarelor publice şi private
pentru identificarea resurselor posibile a
fi valorificate

3.

Inventarierea şi evaluarea terenurilor
disponibile şi pretabile pentru investiţii

Perioada

Potenţiali parteneri

2012-2013

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, asociaţii
ale oamenilor de afaceri,
patronate

2013

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, asociaţii
ale oamenilor de afaceri,
patronate

2014

Buget
estimativ
(Euro)

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

TOTAL

300.000

10.000

250.000

Surse potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 20072013
Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe
Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 20072013

560.000

M2.1.2. Acţiuni comune de planificare a dezvoltării economiei locale din arealul transfrontalier, în general, şi a unor
sectoare economice de interes, în particular
Nr.

4.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

Elaborarea
Strategiei
pentru
dezvoltarea economică sustenabilă a
celor trei localităţi şi a zonei
transfrontaliere Dorohoi – Edineţ –
Briceni

2013-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

200.000

150.000

5.

Elaborarea strategiei de dezvoltare a
sectorului agricol pentru fiecare din
cele trei localităţi

2013-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, direcţiile
agricole și de
dezvoltare rurală,
asociaţii de
producători

6.

Elaborarea unei strategii de sustinere
pentru sectorul de viticultura pentru

2013-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,

Buget
estimativ
(Euro)

200.000

Surse potenţiale
finanţare

de

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 2007-2013
Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 2007-2013

Bugete locale,
Programul Operational
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fiecare din cele trei localităţi

Briceni, direcţiile
agricole și de
dezvoltare rurală,
asociaţii de
producători

Comun ENPI-CBC 2007-2013

7.

Elaborarea unor politici locale pentru
dezvoltarea sistemelor de productie
inovative şi cu un grad mare de
implementare
a
tehnologiilor
inovative care să respecte cerinţele
de mediu şi cele privind eficienţa
energetică în activităţile economice

2013-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

150.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013, Programul de
Cooperare Transnaţională
Sud Estul Europei

8.

Elaborarea unor politici de marketing
privind valorificarea resurselor locale

2013-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

150.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 2007-2013

TOTAL

900.000

O2.2. Consolidarea mediului de afaceri mic şi mijlociu şi diminuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă;
M2.2.1. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale
Nr.

Proiecte

1.

Elaborarea unei strategii comune de
dezvoltarea a sectorului IMM în zona
transfrontalieră Dorohoi – Edineţ –
Briceni

2.

Identificarea IMM-urilor existente la
nivelul zonei transfrontaliere care doresc
să se extindă sau să-şi schimbe
amplasamentul şi asigurarea informaţiilor
relevante privind opţiunile de amplasare,
proceduri, programe de asistenţă
financiară

3.

Organizarea de campanii de informare şi
oferirea de consultanţă pentru accesarea
de fonduri externe

4.

Promovarea
intereselor
agenţilor
economici pentru dezvoltarea comerţului
şi industriei, pe plan intern şi
internaţional, corespunzător cerinţelor
economiei de piaţă
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Perioada

2013-2014

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni,
patronate, asociaţii ale
oamenilor de afaceri

2013

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2012-2017

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, camere
de comerţ și industrie,
asociaţii ale oamenilor de

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
de finanţare

200.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

75.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

75.000

Bugete locale,
Programul de
Cooperare
Transnaţională Sud
Estul Europei

100.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

afaceri

5.

Crearea unui Grup Informal Comun
pentru oferirea de consultanţă şi formare
profesională în domeniul afacerilor IMMurilor din zona transfrontalieră

6.

Organizarea de întâlniri de schimb de
experienţă şi prezentarea de bune
practici între IMM-urile din cele trei
localităţi
componente
ale
zonei
transfrontaliere
şi
alte
IMM-uri
competitive din cele România şi
Republica Moldova

7.

Stimularea sectorului de servicii atât în
cea ce priveşte ponderea ocupată în
ansamblul economiei locale, cât şi în cea
ce priveşte diversificarea portofoliului de
servicii

2014-2015

8.

Deschiderea Ghişeului Unic în Primăriile
Edineţ şi Briceni (pentru toate
procedurile de autorizare)

2012-2013

2013-2014

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, camere
de comerţ și industrie,
asociaţii ale oamenilor de
afaceri
Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, camere
de comerţ și industrie,
asociaţii ale oamenilor de
afaceri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Consiliul local Edineţ,
Consiliul local Briceni

TOTAL

100.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

250.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

100.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Programul de
Cooperare
Transnaţională Sud
Estul Europei

20.000

Bugete locale,
Bugete naţionale

920.000

M2.2.2. Acţiuni comune de îmbunătăţire a colaborării dintre mediul de afaceri şi sectoarele serviciilor sociale şi publice
Nr.

Proiecte

Perioada

9.

Crearea unei Reţele Comune pentru
sprijinirea competitivităţii economice a
zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ –
Briceni formată din instituţii private şi
publice relevante

10.

Înfiinţarea unui Centru de resurse
informaţionale
pentru
facilitarea
comunicării între mediul de afaceri şi
sectoarele serviciilor sociale şi publice din
zona transfrontalieră

2013-2014

11.

Organizarea de întâlniri comune pentru
promovarea şi facilitarea parteneriatelor

2012

2013-2014

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, camere
de comerţ și industrie,
asociaţii ale oamenilor de
afaceri, consilii judeţene,
raionale

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, camere

Buget
estimativ
(Euro)

250.000

300.000

50.000

Surse potenţiale
de finanţare

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013
Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013
Bugete locale,
Programul
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public - privat şi utilizarea potenţialului
oferit de acesta în vederea dezvoltării de
activităţi economice

12.

Elaborarea unei strategii comune pentru
îmbunătăţirea sistemului de culegere,
prelucrare şi furnizare a datelor statistice
locale

de comerţ și industrie,
asociaţii ale oamenilor de
afaceri

Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

2013

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

100.000

Bugete locale,
Programul de
Cooperare
Transnaţională Sud
Estul Europei

2012-2013

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

150.000

Bugete locale,
Bugete naţionale

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

13.

Organizarea de campanii comune de
conştientizare privind efectele şi riscurile
migrării în străinătate a forţei de muncă

14.

Devoltarea de programe de sprijin a
investitorilor care utilizează forţa de
muncă locală
TOTAL

1.000.000

O2.3. Atragerea investiţiilor, inclusiv a investiţiilor străine, pentru dezvoltarea economiei locale;
M2.3.1. Acţiuni comune pentru promovarea oportunităţilor locale de afaceri şi atragerea de investitori
Nr.

Proiecte

1.

Elaborarea unui plan strategic comun de
atragere a investiţiilor străine

2.

Elaborarea unor planuri specifice de
acţiune, pe sectoare de activitate, pentru
fiecare din cele trei localităţi

3.

Stabilirea şi promovarea unui set de
facilităţi/avantaje pentru investitori, în
condiţiile legislaţiei în vigoare

4.
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Organizare misiuni economice pentru
promovarea oportunităţilor de investiţii

Perioada

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, camere de
comerţ și industrie,
asociaţii ale oamenilor de
afaceri

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
de finanţare

200.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

2013-2015

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

450.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

2012

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

10.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

100.000

Bugete locale,
Bugete naţionale,
Programul de
Cooperare
Transnaţională Sud
Estul Europei

2013-2014

2014-2015

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, camere de
comerţ și industrie,
asociaţii ale oamenilor de
afaceri

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

5.

Organizarea unor târguri şi expoziţii de
promovare a resurselor naturale locale
ca
potenţial
pentru
atragerea
investitorilor străini

6.

Crearea si promovarea la nivel naţional,
transfrontalier şi internaţional a unui
newsletter electronic cu informaţii
despre
resursele
existente
şi
oportunităţile de afaceri

7.

Elaborarea Ghidului investitorului pentru
zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ –
Briceni

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, camere de
comerţ, agenţi economici
reprezentativi

2012

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

150.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

10.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

200.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

1.120.000

TOTAL

M2.3.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de afaceri
Nr.

8.

Proiecte

Perioada

Înfiinţarea, echiparea şi dotarea unor
centre de afaceri/incubatoare de afaceri
pentru tineri antreprenori şi acordarea
de facilităţi pentru deschiderea de noi
afaceri

9.

Reabilitarea
industriale

şi

dezvoltarea

siturilor

10.

Finalizarea
neutilizate
pregătirea
pentru noi
şi sociale

11.

Aducerea patrimoniului funciar
agriculturii la standarde superioare

şi/sau renovarea clădirilor
din cele trei localităţi şi
şi/sau promovarea acestora
tipuri de activităţi economice

al

2014-2015

2014-2017

2014-2017

2013-2017

Potenţiali
parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, direcţiile de
agricultură șu

Buget
estimativ
(Euro)

750.000

1.000.000

Surse potenţiale
finanţare

de

Bugete locale, Bugete
naţionale
Fonduri externe
Bugete locale, Bugete
naţionale
Programul de Cooperare
Transnaţională Sud Estul
Europei

2.000.000

Bugete locale, Bugete
naţionale
Parteneriat public-privat

1.000.000

Bugete locale, Bugete
naţionale
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dezvoltare rurală

12.

Investiţii în tehnologii moderne şi/sau
inovative, nepoluante

2013-2017

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, direcţiile de
agricultură șu
dezvoltare rurală

TOTAL

2.000.000

Bugete locale, Bugete
naţionale

6.750.000

O3. Ameliorarea condiţiilor de mediu şi protejarea mediului înconjurător, în vederea creşterii calităţii vieţii în zona
transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni;
O3.1. Reducerea efectelor negative ale activităţilor umane asupra mediului
M3.1.1. Acţiuni comune de îmbunătăţire a managementului resurselor de apă şi al deşeurilor
Nr.

Proiecte

Perioada

1.

Elaborarea
strategiei
pentru
implementarea unui sistem eficient
de management integrat al deşeurilor
menajere şi industriale privind
reciclarea, tratarea şi eliminarea
deşeurilor
în
concordanţă
cu
prevederile Uniunii Europene

2.

Elaborarea
strategiei
pentru
implementarea unui sistem eficient
de management al resurselor de apă

3.

Organizarea de întâlniri de schimb de
experienţă şi prezentarea de bune
practici între specialiştii din domeniul
mediului din cele trei localităţi
componente
ale
zonei
transfrontaliere şi specialişti din alte
regiuni expuse riscului din România şi
Republica Moldova

4.

Elaborarea
proiecte
beneficiu
sistemelor
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de studii de fezabilitate,
tehnice, analize costprivind implementarea
şi tehnologiilor pentru

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2015

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, agenţii
pentru protecţia mediului,
ONG-uri din domeniul
protecţiei mediului

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, agenţii
pentru protecţia mediului,
ONG-uri din domeniul
protecţiei mediului

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
finanţare

de

250.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

200.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

150.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

500.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

reabilitarea staţiilor de epurare a
apei,
reconstrucţia
reţelei
de
canalizare şi staţiei de pompare a
apei, staţii de prelucrare a deşeurilor

5.

Întâlniri de lucru între actorii cheie din
domeniu pentru elaborarea unor
proceduri comune privind colectarea,
transportul şi depozitarea tuturor
tipurilor de deşeuri urbane

6.

Elaborarea unor proceduri comune
privind evaluarea şi monitorizarea
calităţii factorilor de mediu (aer, apa,
sol), aplicabil la nivel transfrontalier

7.

Elaborarea unui sistem comun de
monitorizare a calităţii apelor
provenite din fântâni şi inventarierea
fântânilor contaminate cu nitraţi şi
pesticide

8.

Dezvoltarea
unei
strategii
de
minimizare a deşeurilor pentru zona
transfrontalieră Dorohoi – Edineţ –
Briceni

9.

Amenajarea de noi puncte de
colectare selectivă a deşeurilor
menajere
şi
achiziţionarea
echipamentelor aferente

10.

Realizarea
şi/sau
modernizarea
instalaţiilor de reciclare, tratare şi
eliminare a deşeurilor în concordanţă
cu prevederile Uniunii Europene

11.

Organizarea de cursuri de formare şi
perfecţionare a angajaţilor din cadrul
serviciilor publice care se ocupă de
gestioanarea resurselor de apă şi a
deşeurilor
TOTAL

2014

2014

2013-2014

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, agenţii
pentru protecţia mediului,
ONG-uri din domeniul
protecţiei mediului, agenţi
economici din doemniul
colectării deșeurilor
Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ministerul
mediului

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ministerul
mediului

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

50.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

50.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

400.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

150.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

300.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

750.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

250.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

3.050.000
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M3.1.2. Acţiuni comune de conştientizare a populaţiei privind protecţia mediului înconjurător şi reducerea efectelor
negative ale poluării
Nr.

Proiecte

Perioada

12.

Organizarea
de
campanii
transfrontalier de promovare
ecologice în rândul populaţiei

13.

Întâlniri de lucru pentru elaborarea de
proiecte privind conservarea energiei şi
identificarea surselor de energie alternativă

14.

Organizarea de acţiuni de voluntariat comune
de curăţire sanitaro-ecologică a zonelor verzi
şi lacurilor din zonele de agrement

15.

Organizarea de campanii comune la nivel
transfrontalier de conştientizare a agenţilor
economici şi furnizorilor de servicii publice din
domeniu privind diminuarea efectelor
dăunătoare produse de urbanizare şi
industrializare

16.

17.

Desfăşurarea de campanii de educaţie şi
conştientizare a populaţiei cu privire la
importanţa şi procedurile de colectare
selectivă a şi reciclarea deşeurilor

Desfăşurarea de campanii de conştientizare
privind protejarea suprafeţelor împădurite şi
diminuarea tăierilor ilegale

TOTAL

121

la
nivel
a culturii

2013-2014

2013-2014

2012-2017

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Potenţiali parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
domeniul mediului
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
domeniul mediului,
agenţiile pentru
protecţia mediului
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, agenţiile
pentru protecţia
mediului

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
de finanţare

75.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

75.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

-

25.000

100.000

150.000

425.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013
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O3.2. Ameliorarea situaţiei zonelor afectate de poluare şi protecţia zonelor expuse la risc
M3.2.1. Intervenţii pentru reabilitarea terenurilor degradate şi pentru protecţia zonelor expuse riscurilor
Nr.

1.

Proiecte

Organizarea de schimburi de bune practici
pentru dezvoltarea de metode eficiente de
prevenire a eroziunii solului şi alunecărilor de
pământ

2.

Dezvoltarea unei strategii şi a unui plan
comun pentru îmbunătăţirea şi restaurarea
zonelor protejate naţionale şi regionale

3.

Elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte
tehnice, analize cost-beneficiu privind
lucrările de reabilitare a terenurilor
degradate

4.

Împădurirea zonelor expuse riscului de
producere a alunecărilor de teren şi îngrijirea
plantaţiilor până la atingerea stării de masiv

5.

Amenajări ale torenţilor şi a sistemelor de
canalizare pluvială din zonele expuse riscului
de eroziune

6.

Realizarea de lucrări de îndiguire şi canalizare
a zonelor expuse la inundaţii

7.

Realizarea de lucrări de amenajare şi
consolidare a versanţilor din apropierea
căilor de acces – drumuri principale şi
secundare afectate de alunecări de teren şi
zonelor de intrare în cele trei localităţi

8.

Realizarea
de
amenajări
şi
lucrări
hidrotehnice în bazinul hidrografic al râului
Jijia din zona municipiului Dorohoi, zonele
joase din municipiu, cursul râului Jijia şi a
afluienţilor săi

9.

Crearea în comun a unui sistem de avertizare
rapidă pentru incidentele care ameninţă viaţa
persoanelor

Perioada

2012-2014

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, agenţiile
de protecţie a mediului

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, agenţiile
de protecţie a mediului,
administratori ale
zonelor protejate

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2012-2014

Buget
estimativ
(Euro)

150.000

200.000

Surse potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013
Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

500.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

750.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

2014-2015

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

1.000.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

2013-2016

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2.000.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

2.000.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

2013-2017

2013-2017

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, agenţiile
pentru protecţia
mediului

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, direcţia
de ape

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2.000.000

700.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

122

Auditul dezvoltării socio-economice a zonei transfrontaliere

10.

Întocmirea unui plan de urgenţă la nivel
transfrontalier pentru situaţii de risc: secetă,
inundaţii, vremea adversă sau incidente
majore de poluare severă

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni,
inspectoratele pentru
situaţii de urgenţă

TOTAL

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

9.450.000

M3.2.2. Acţiuni comune de pregătire a populaţiei din zona transfrontalieră pentru situaţiile de urgenţă
Nr.

11.

Proiecte

Perioada

Organizarea de întâlniri de schimb de
experienţă şi prezentarea de bune practici
între specialiştii din cele trei localităţi
componente ale zonei transfrontaliere şi
specialişti din alte regiuni expuse riscului din
România şi Republica Moldova pe tema
gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă

12.

Crearea şi implementarea unui sistem
informatizat de supraveghere a factorilor de
mediu

13.

Elaborarea de Planuri comune de folosire a
apei în perioadele deficitare, criterii de
stabilizare a raţionalizărilor şi restricţiilor în
folosirea apelor

14.

Dezvoltarea de programe comune pentru
pregătirea şi calificarea specialiştilor în
gestionarea situaţiilor de urgenţă

15.

Dezvoltarea în cadrul primăriilor a serviciilor
de voluntariat pentru situaţii de urgenţă şi
dotarea cu echipamentele necesare
intervenţiei în timp util
TOTAL
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2013-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

Potenţiali parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, inspectoratele
pentru situaţii de
urgenţă
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, agenţiile
pentru protecţia
mediului
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, direcţiille de
apă, ministerul
mediului
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

250.000

500.000

Surse potenţiale
de finanţare

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

200.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

750.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

1.850.000
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O4. Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale, în vederea creşterii ocupării şi a incluziunii sociale;
O4.1. Creşterea capacităţii de adaptare a serviciilor publice şi sociale la nevoile populaţiei;
M4.1.1. Creşterea accesibilităţii populaţiei la programe şi servicii specializate de educaţie şi asistenţă medicală
Nr.

Proiecte

1.

Organizarea de întâlniri
periodice între
mediul de afaceri şi reprezentanţii instituţiilor
educaţionale
pentru
diversificarea
şi
îmbunătăţirea portofoliului de servicii de
educaţie

2.

Organizarea de campanii comune de
conştientizare şi informare a populaţiei cu
privire la oferta de educaţie şi importanţa
accesului la educaţie

3.

Întâlniri pentru schimb de experienţă şi bune
practici între specialiştii din domeniul medical
pentru diversificarea şi îmbunătăţirea
portofoliului de servicii de asistenţă medicală

4.

Organizarea de campanii de conştientizare şi
informare a populaţiei cu privire la starea de
sănătate şi importanţa efectuării controalelor
medicale periodice

5.

Facilitarea efectuării de stagii de practică a
elevilor şi studenţilor în întreprinderile active
din
cele
trei
localităţi
ale
zonei
transfrontaliere

6.

Înfiinţarea de cluburi pentru tineri pentru
petrecerea timpului liber şi desfăşurarea de
activităţi non-formale educative

7.

Organizarea de tabere de studiu de vară la
nivel transfrontalier

TOTAL

Perioada

Potenţiali parteneri

2012-2017

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, școli,
inspectorate școlare,
agenţi economici

2013-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, inspectorate
școlare

Buget
estimati
v (Euro)

-

Surse potenţiale
de finanţare

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

100.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

2013-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

100.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

2012-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, direcţii de
sănătate publică,
spitale

150.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

-

Parteneriat publicprivat

50.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

2013-2015

2013-2015

2012-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, agenţi
economici,
universităţi
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri
pentru tineret
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, școli,
inspectorate școlare

650.000
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M4.1.2. Acţiuni comune de încurajare a adaptabilităţii forţei de muncă la cerinţele de pe piaţa muncii
Nr.

Proiecte

Perioada

8.

Organizarea de campanii comune de
promovare a ofertei de formare, calificare
şi recalificare prin programe de formare
profesională
continuă,
în
zona
transfrontalieră

9.

Întâlniri pentru schimb de experienţă şi
bune practici între specialiştii din
domeniul educaţiei pentru dezvoltarea de
adaptarea ofertei de formare profesională
a furnizorilor de formare la cerinţele pieţei
muncii

10.

Elaborarea unui proiect comun de
inventariere continuă a nevoilor de
educare şi adecvare a resurselor
disponibile de forţă de muncă

2012-2016

2012-2016

2012-2014

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, școli,
inspectorate școlare

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, școli,
inspectorate școlare

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, școli,
inspectorate școlare

TOTAL

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

25.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale

100.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale

150.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale

275.000

M4.1.3. Acţiuni comune de dezvoltare şi promovare a programelor de includere socială adresate grupurilor vulnerabile
supuse riscului de marginalizare socială
Nr.

Proiecte

11.

Dezvoltarea serviciilor de tip centre de zi
şi “after school” pentru copii şi tineri care
provin din familii defavorizate social şi
desfăşurarea de activităţi socio-educative
formale şi non-formale

12.

Înfiinţarea de cluburi pentru vârstnici şi
furnizarea de servicii de consiliere socială
şi psihologică

13.

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice şi
furnizarea unui pachet integrat de servicii
complexe la domiciliu
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Perioada

2013-2017

2013-2017

2012-2016

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri
din domeniul social

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri
din domeniul social,
direcţii judeţene/raionale
de asistenţă socială
Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri
din domeniul social

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
de finanţare

1.000.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Programul
Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare
(PNUD)

500.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

500.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe
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14.

Înfiinţarea de centre de consiliere socială
şi psihologică pentru victime ale violenţei
domestice

15.

Înfiinţarea de centre pentru persoane cu
disabilităţi şi furnizarea de servicii de
consiliere socială şi psihologică în scopul
menţinerii acestor categorii de persoane
în cadrul vieţii sociale şi prevenirii
marginalizării

16.

Dezvoltarea serviciilor Cantinei Sociale şi
extinderea acestora, inclusiv livrarea de
mâncare la domiciliu în cele trei localităţi
din zona transfrontalieră şi în satele din
apropierea localităţilor

17.

Organizarea de campanii comune de
promovare a programelor şi serviciilor de
includere socială adresate grupurilor
vulnerabile

2012-2016

2012-2015

2012-2014

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri
din domeniul social,
direcţii judeţene/raionale
de asistenţă socială

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri
din domeniul social

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri
din domeniul social
Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri
din domeniul social,
direcţii judeţene/raionale
de asistenţă socială

TOTAL

250.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

1.000.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

700.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

100.000

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

4.050.000

O4.2. Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din serviciile publice şi sociale;
M4.2.1. Facilitarea accesului la programe de formare şi specializare a angajaţilor din serviciile publice şi sociale
Nr.

Proiecte

1.

Organizarea de întâlniri tematice
periodice pentru identificarea nevoilor de
formare şi specializare a angajaţilor din
serviciile de educaţie, sănătate şi sociale

2.

Organizarea şi desfăşurarea de cursuri de
formare şi specializare a angajaţilor din
serviciile de educaţie, sănătate şi sociale,
inclusiv pentru personalul specializat în
lucrul cu persoanele cu disabilităţi

Perioada

2014-2016

2014-2016

Potenţiali parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, inspectorate
școlare, direcţii de
asistenţă socială,
spitale municipale/
orășenești
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
de finanţare

150.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

150.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe
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3.

Schimburi de experienţă cu specialişti din
ţară şi străinătate cu rezultate deosebite
în furnizarea de servicii sociale

4.

Schimburi de experienţă între cadrele
didactice din zona transfrontalieră
privind metode de predare inovative

5.

Crearea unei baze de date cu programele
de formare profesională bazate pe
metode non-formale ce pot fi accesate
de către cadrele didactice, în scopul
desfăşurării de activităţi non-formale în
cluburi de vară pentru elevi

2013-2014

2013-2015

2012

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, rirecţii de
sistenţă socială
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, inspectorate
școlare, școli

300.000

Bugete locale,
Programul de
Cooperare
Transnaţională
Sud Estul Europei

300.000

Bugete locale,
Programul de
Cooperare
Transnaţională
Sud Estul Europei

-

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, inspectorate
școlare

TOTAL

900.000

M4.2.2. Acţiuni comune de dezvoltare a unor programe de implementare eficientă a serviciilor publice şi sociale
Nr.

6.

7.

8.
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Proiecte

Crearea de grupuri de iniţiativă
tematice
transfrontaliere
pentru
dezvoltarea
de
programe
de
implementare eficientă a serviciilor de
educaţie, de sănătate şi a serviciilor
sociale

Organizarea de campanii comune de
promovare
a
programelor
de
implementare a serviciilor de educaţie,
de sănătate şi sociale

Elaborarea de planuri comune de
management pentru fiecare din
serviciile locale de educaţie, sănătate şi
sociale

Perioada

2012-2013

2012-2013

2013-2015

Potenţiali
parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni,
inspectorate
școlare, direcţii
de asistenţă
socială
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni,
inspectorate
școlare, direcţii
de asistenţă
socială

Buget
estimativ
(Euro)

-

Surse potenţiale
finanţare

de

Bugete locale

Bugete locale, Bugete
naţionale
Fonduri externe
-

150.000

Bugete locale, Bugete
naţionale
Programul Naţiunilor
Unite pentru
Dezvoltare (PNUD)
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9.

Organizarea de ateliere de lucru
tematice pentru identificarea de
proiecte comune şi surse de finanţare
nerambursabilă pentru dezvoltarea de
programe de implementare eficientă a
serviciilor de educaţie, de sănătate şi a
serviciilor sociale

10.

Organizarea de competiţii şcolare
naţionale
şi
transnaţionale
şi
dezvoltarea de programe comune de
sprijinire a performanţei şcolare

11.

Organizarea
de
schimburi
de
experienţă în domeniul sănătăţii şi
consiliere
reciprocă
din
partea
specialiştilor din mediul sanitar

2012-2013

2012-2016

2012-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni
inspectorate
școlare, școli
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, spitale
municipale/
orășenești

TOTAL

50.000

Bugete locale, Bugete
naţionale
Fonduri externe

100.000

Bugete locale, Bugete
naţionale
Fonduri externe

150.000

Bugete locale, Bugete
naţionale
Programul Naţiunilor
Unite pentru
Dezvoltare (PNUD)

450.000

M4.2.3. Sprijinirea dezvoltării sectorului ONG furnizor de servicii sociale
Nr.

Proiecte

Organizarea de ateliere de lucru pentru
identificarea posibilităţilor de stabilire a
12.
parteneriatelor locale pentru furnizarea şi
dezvoltarea serviciilor sociale

Întâlniri de lucru pentru iniţierea şi
promovarea
parteneriatelor
dintre
13. administraţiile locale şi ONG-uri pentru
furnizarea serviciilor publice, cu accent pe
dezvoltarea serviciilor sociale

Organizarea de campanii de strângere de
14. fonduri pentru sprijinirea activităţii ONGurilor locale din domeniul social

Perioada

Potenţiali parteneri

2014-2015

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
domeniul social,
direcţiile de asistenţă
socială

2013-2015

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
domeniul social,
direcţiile de asistenţă
socială

2013-2017

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
domeniul social,
direcţiile de asistenţă
socială

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
de finanţare

50.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Programul
Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare
(PNUD)

50.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Programul
Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare
(PNUD)

-

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe
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Organizarea de schimburi de experienţă şi
bune practici la nivel transfrontalier cu
15.
ONG-uri de succes din România şi
Republica Moldova

2012-2015

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
domeniul social

140.000

Bugete locale,
Programul de
Cooperare
Transnaţională Sud
Estul Europei
Bugete locale,
Bugete naţionale

Desfăşurarea
de
campanii
de
16. conştientizare
pentru
sprijinirea
mobilizării comunitare şi a voluntariatului

Organizarea
de
evenimente
de
promovare a voluntariatului în ONG-uri
(târguri ale ONG-urilor, campanii de
17.
promovare a voluntariatului, cursuri
gratuite pentru instruirea voluntarilor
etc.)
18. Identificarea şi promovarea facilităţilor
care pot fi oferite ONG-urilor de către
administraţiile publice locale pentru
implementarea de acţiuni în domeniul
social

TOTAL

129

2012-2017

2013-2016

2013

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
domeniul social

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
doemniul social,
direcţiile de asistenţă
socială

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
doemniul social,
direcţiile de asistenţă
socială

40.000

175.000

Programul
Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare
(PNUD)

Bugete locale,
Programul de
Cooperare
Transnaţională Sud
Estul Europei
Bugete locale,
Bugete naţionale

-

455.000

Programul
Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare
(PNUD)
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O4.3. Îmbunătăţirea infrastructurii de servicii publice şi sociale;
M4.3.1. Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale
Nr.

Proiecte

Perioada

1.

Reabilitarea si modernizarea infrastucturii
învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial,
profesional şi liceal

2.

Dezvoltarea şi creşterea calităţii infrastructurii
sportive (stadioane, terenuri de sport, bazine
de înot, piste carting, terenuri de tenis,
patinoar, velodrom, etc.), inclusiv integrarea
în bazele sportive a unor funcţiuni şi dotări
specifice persoanelor cu dizabilităţi

3.

Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare şi
extinderea căminelor pentru elevi, în scopul
creşterii accesului la educaţie al copiilor din
mediul rural

Potenţiali parteneri

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
de finanţare

2012-2017

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, școli,
inspectorate școlare

2.500.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

2012-2017

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, școli,
inspectorate școlare

2.000.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

2012-2017

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, școli,
inspectorate școlare

1.500.000

Bugete locale,
Bugete naţionale
Fonduri externe

TOTAL

6.000.000

M4.3.2. Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate
Nr.

Proiecte

Perioada

4.

Modernizarea spaţiilor construite şi dotarea
cu echipamente şi maşini de specialitate a
spitalului municipal Dorohoi şi spitalelor
orăşeneşti Edineţ şi Briceni

5.

Reabilitarea şi modernizarea serviciilor
auxiliare serviciilor de asistenţă medicală
(bloc alimentar, spălătorie, centrală termică,
staţie oxigen, compresoare, hidrofor, grup
electrogen etc.)

6.

Amenajarea unor locaţii speciale dotate cu
instalaţii şi echipamente pentru pentru
colectarea,
depozitarea
selectivă
şi
neutralizarea
deşeurilor
spitaliceşti
periculoase şi a deşeurilor asimilabile celor
menajere
TOTAL

Potenţiali parteneri

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
de finanţare

2012-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, spitalul
municipal Dorohoi,
spitale orășenești

750.000

Bugete locale,
Bugete naţionale

2012-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, spitalele
municipal/orășenești

750.000

Bugete locale,
Bugete naţionale

2012-2015

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, operatori din
doemniu

1.000.000

Bugete locale,
Bugete naţionale

2.500.000

130

Auditul dezvoltării socio-economice a zonei transfrontaliere

M4.3.3. Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii pentru servicii sociale
Nr.

7.

Proiecte

Perioada

Reabilitarea şi construirea de noi locuinţe
sociale multifamiliale pentru crearea unor
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii
defavorizaţi

8.

Înfiinţarea, dotarea şi punerea în
funcţiune a unui centru de îngrijire şi
asistenţă pentru persoanele vârstnice
(crearea de locuri de cazare, un centru de
recuperare, un centru medical, un centru
administrativ, infrastructură de petrecere
a timpului liber)

9.

Construirea şi extinderea adăposturilor
pentru câini şi a gropilor pentru animale
moarte şi dezvoltarea serviciilor de
gestionare a animalelor fără stăpân

10.

Înfiinţarea de centre de rezidenţă
temporară pentru tineri aflaţi în
dificultate, care nu beneficiază de o
locuinţă până la identificarea unei
locuinţe definitive
TOTAL
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2013-2016

2014-2015

2014-2016

2014-2016

Potenţiali parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri din
domeniul protecţiei
animalelor
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

1.500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

4.000.000

Surse
potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Bugete
naţionale
Bugete locale,
Bugete
naţionale,
Programul
Naţiunilor Unite
pentru
Dezvoltare
(PNUD)

Bugete locale,
Bugete
naţionale

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

O5. Întărirea identităţii culturale a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea creşterii gradului de
atractivitate al zonei;
O5.1. Valorificarea potenţialului cultural din zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni şi spijinirea promovării
potenţialului turistic al zonei;
M5.1.1. Iniţierea şi dezvoltarea de activităţi culturale pentru publicul larg în zona transfrontalieră
Nr.

1.

2.

Proiecte

Organizarea de schimburi de experienţă
şi transfer de bune practici între
instituţiile culturale din Dorohoi, Edineţ şi
Briceni pentru susţinerea şi diversificarea
activităţilor culturale şi de petrecere a
timpului liber
Desfăşurarea de Festivaluri culturale
transfrontaliere
pentru promovarea
datinilor, tradiţiilor şi obiceiurilor comune

Perioada

2012-2014

2012-2014

3.

Organizarea de evenimente de amploare
pentru promovarea schimbului cultural,
istorice
şi
religios
din
zona
transfrontalieră (vizite la muzee şi case
memoriale, degustări şi târguri de vinuri,
vizite la mănăstiri şi biserici cu tradiţie,
participare la evenimentele culturale cu
tradiţie etc.)

4.

Înfiinţarea unui grup de iniţiativă pentru
indentificarea,
dezvoltarea
şi
perfecţionarea creatorilor de literatură
prin stimularea şi susţinerea editării şi
tipăriri volumelor de carte, reviste şi
broşuri literare

5.

Organizarea
unui
festival
anual
transfrontalier
(expoziţii,
târguri,
simpozioane,
manifestări
artistice)
consacrat personalităţilor care au
influenţat pozitiv viaţa culturală din
localităţile Dorohoi, Edineţ şi Briceni;

2013-2014

6.

Înfiinţarea Şcolii anuale de vară pentru
promovarea tradiţiilor populare specifice
şi comune la nivel transfrontalier

2013-2014

2012-2014

2012

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, direcţiile
judeţene /raionale de
cultură
Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, direcţiile
judeţene /raionale de
cultură, ONG-uri din
domeniul culturii

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri
din domeniul cultural,
biserici

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, direcţiile
judeţene /raionale de
cultură

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, direcţiile
judeţene /raionale de
cultură

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-20

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-20

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

25.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational
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Comun ENPICBC 2007-2013

7.

Înfiinţarea unei asociaţii de meşteşugari
şi organizarea de sesiuni de instruire a
tinerilor din mediul rural în dobândirea de
cunoştinţe meşteşugăreşti

8.

Organizarea unor ateliere de lucru pentru
reeditarea monografiilor localităţilor
Dorohoi, Edineţ şi Briceni

2013-2014

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Bricen, asociaţii
de meșteșugari

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

TOTAL

100.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

100.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

975.000

M5.1.2. Implicarea activă a populaţiei şi în special a tinerilor în manifestări şi evenimente culturale din zona
transfrontalieră
Nr.

133

Proiecte

9.

Organizarea de campanii comune de
conştientizare şi educare a populaţiei din
zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ –
Briceni privind valorile culturale specifice
şi comune

10.

Organizarea de expoziţii de artă
contemporană cu exponate ale tinerilor
din cele trei localităţi ale zonei
transfrontaliere

11.

Organizarea de tabere de creaţie şi artă
plastică pentru tineri şi copii pentru
încurajarea
conservării
valorilor
tradiţionale din cele trei localităţi ale
zonei transfrontaliere (dansuri şi cântece
populare, olărit, împletituri nuiele,
încondeierea ouălor, măşti populare,
costume naţionale etc.)

12.

Organizarea de concursuri pe teme
culturale privind identitatea comună a
zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ –
Briceni

Perioada

2012-2014

2012-2014

2012-2014

2012-2014

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, direcţiile
judeţene /raionale de
cultură, ONG-uri din
domeniul cultural
Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, direcţiile
judeţene /raionale de
cultură, ONG-uri din
domeniul cultural

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, direcţiile
judeţene /raionale de
cultură, ONG-uri din
domeniul cultural

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

100.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

100.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

100.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPI-

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

CBC 2007-2013

13.

Organizarea de cursuri de deprindere a
meşteşurilor populare pentru tineri şi
schimburi
de
experienţă
pentru
valorificarea tradiţiilor populare

14.

Organizarea unui Festival transfrontalier
de muzică uşoară pentru descoperirea de
tinere talente şi promovarea calităţii
interpretative a muzicii uşoare româneşti,
moldoveneşti şi a minorităţilor etnice
care locuiesc în zona transfrontalieră
Dorohoi – Edineţ – Briceni

2012-2014

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, asociaţii
ale meșterilor populari

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, direcţiile
judeţene /raionale de
cultură, ONG-uri din
domeniul cultural

TOTAL

100.000

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013
Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

700.000

M5.1.3. Acţiuni comune de sprijinire a dezvoltării potenţialului turistic al zonei
Nr.

15.

16.

17.

Proiecte

Înfiinţarea unui grup de iniţiativă pentru
crearea unui concept de promovare a
obiectivelor
turistice
din
zona
transfrontalieră Dorohoi - Edineţ – Briceni
Organizarea de ateliere de lucru pentru
identificarea tipurilor de turism practicabil
în zona transfrontalieră Dorohoi - Edineţ –
Briceni şi a grupurilor ţintă de potenţiali
turişti
Promovarea
obiectivelor
turistice
identificate din cele trei localităţi
componenente ale zonei transfrontaliere în
newslettere şi publicaţii de profil din cele
două ţări

Perioada

2013

2012-2014

2012-2014

18.

Promovarea
internaţională
a
personalităţilor culturale locale prin diferite
programe şi acţiuni

2013-2014

19.

Participarea la târguri şi expoziţii pentru

2012-2014

Potenţiali
parteneri
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, asociaţii de
promovare a
turismului
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, centre de
promovare a
turismului

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, asociaţii de
promovare a
turismului
Consiliile locale

Buget
estimativ
(Euro)

-

50.000

Surse
potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe
Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

15.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale

150.000

Bugete locale,
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promovarea turismului cultural în zona
transfrontalieră Dorohoi - Edineţ – Briceni şi
a obiceiurilor şi produselor de artă
populară şi artizanat la nivel naţional şi
internaţional
Organizarea de târguri tranfrontaliere de
prelucare, prezentare şi vânzare de obiecte
20. de
artizanat
pentru
promovarea
produselor meşterilor populari din zona
Dorohoi - Edineţ – Briceni

21.

Deschiderea unor centre de vânzare a
suvenirurilor cu specific local, regional,
naţional şi transfrontalier în Dorohoi,
Edineţ şi Briceni

22.

Identificarea, inventarierea şi sprijinirea
dezvoltării unităţilor agroturistice pentru
turism rural şi religios prin facilitarea
accesării programelor de finanţare externă

23.

Îmbunătăţirea infrastructurii de acces spre
obiectivele
turistice:
reabilitarea
şi
modernizarea căilor de acces; amenajarea
de locuri de parcare în apropierea
obiectivelor
turistice;
crearea
şi
dezvoltarea unui sistem de marcaj a
obiectivelor culturale, istorice şi ecumenice
pentru încurajarea turismului cultural în
zona transfrontalieră

Dorohoi, Edineţ,
Briceni

2012-2014

2012-2014

2012-2014

2012-2016

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, asociaţii
din domeniu
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, asociaţii ale
operatorilor din
turism

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

TOTAL

Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

150.000

150.000

70.000

1.500.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013
Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe
Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

Bugete locale,
Bugete
naţionale

2.235.000

O5.2. Îmbunătăţirea condiţiilor materiale în care funcţionează instituţiile de cultură;
M5.2.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii instituţiilor culturale existente
Nr.

1.
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Proiecte

Reabilitarea infrastructurii fizice şi de utilităţi
a caselor de cultură, căminelor/ centrelor
culturale şi bibliotecilor din Dorohoi, Edineţ şi
Briceni

Perioada

2012-2017

Potenţiali
parteneri
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, direcţii
judeţene/
raionale de
cultură, cămine

Buget
estimativ
(Euro)

5.000.000

Surse
potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

culturale

2.

3.

Îmbunătăţirea dotărilor din instituţiile de
cultură prin achiziţionarea de echipamente
audio-video performante, costume populare,
mobilier, instrumente muzicale, scene fixe
şi/sau mobile etc.

Amenajarea teatrelor de vară în vederea
desfăşurării în condiţii optime a programelor
ocazionate de diferite evenimente

4.

Reabilitarea capitală şi darea în funcţiune a
cinematografelor din Edineţ şi Briceni

5.

Diversificarea fondului de carte al
bibliotecilor şi dotarea cu tehnologii
moderne de facilitare a accesului la informaţii
prin crearea secţiilor virtuale şi a sistemului
de informatizare

6.

Finalizarea Complexului Cultural George
Enescu şi crearea Centrului cultural George
Enescu, ca centru de excelenţă în
organizarea evenimentelor culturale în
municipiul Dorohoi

7.

Identificarea spaţiilor în aer liber şi amenjarea
corespunzătoare
a
acestora
pentru
exploatarea lor în desfăşurarea diferitelor
activităţi culturale

2012-2015

2012-2016

2012-2016

2012-2017

2013-2016

2012-2017

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, agenţi
economici

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, agenţi
economici

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

TOTAL

1.000.000

2.000.000

1.000.000

300.000

750.000

500.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe
Bugete locale,
Bugete
naţionale
Parteneriat
public-privat
Bugete locale,
Bugete
naţionale
Parteneriat
public-privat
Bugete locale,
Bugete
naţionale

Bugete locale,
Bugete
naţionale

Bugete locale,
Bugete
naţionale

10.550.000

M5.2.2. Restaurarea şi conservarea edificiilor culturale şi a patrimoniului cultural
Nr.

Proiecte

Perioada

8.

Restaurarea obiectivelor de patrimoniu
cultural, istoric şi ecumenic de interes
naţional, regional şi local de pe teritoriul
zonei transfrontaliere

2012-2017

9.

Realizarea de lucrări de restaurare şi

2012-2017

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, biserici
direcţii de cultură
Consiliile locale Dorohoi,

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

3.000.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale
Fonduri externe

3.000.000

Bugete locale,
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conservare
a
clădirilor
monumente istorice

10.

Identificarea, declararea şi amenajarea de
zone de protecţie a monumentelor
istorice şi de arhitectură
TOTAL
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declarate

2013-2016

Edineţ, Briceni, biserici
direcţii de cultură

Bugete
naţionale
Fonduri externe

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, biserici
direcţii de cultură

Bugete locale,
Bugete
naţionale

500.000

6.500.000

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

O6. Dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de furnizare a
serviciiilor publice la standarde de calitate internaţionale;
O6.1. Îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate de administraţiile publice locale din cele trei localităţi;
M6.1.1. Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală
Nr.

Proiecte

Perioada

1.

Dezvoltarea în comun a unui program de
pregătire profesională continuă a
angajaţilor din unităţile administrativteritoriale

2.

Organizarea de schimburi de experienţă
şi transfer de bune practici cu alte
autorităţi publice locale din România şi
Republica
Moldova,
cu
scopul
îmbunătăţirii capacităţii de implementare
a strategiilor de dezvoltare locală şi
transfrontalieră

3.

Organizarea de vizite de studiu şi
schimburi
de
experienţă
în
managementul public în general şi
managementul proiectelor investiţionale
în particular, la alte autorităţi publice
locale din România şi Republica Moldova

4.

Organizarea şi desfăşurarea de instruiri a
funcţionarilor
publici
în
domenii
relevante pentru administraţia publică
(scrierea şi managementul proiectelor de
finanţare, achiziţii publice, ECDL, limbi
străine, etc.)

5.

Dezvoltarea în comun de soluţii elearning în administraţia locală prin
pregătirea personalului din Primării
pentru
utilizarea
sistemului
eadministraţie şi promovarea avantajelor
utilizării acestui sistem
TOTAL

2012-2014

2012-2014

2012-2014

2012-2014

2013-2016

Potenţiali
parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, asociaţii
ale autorităţilor
locale

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, asociaţii
ale autorităţilor
locale
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, Furnizori
de formare
profesională
autorizaţi

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

Surse potenţiale
finanţare

de

150.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013, Programul de
Cooperare
Transnaţională Sud
Estul Europei

100.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

150.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

150.000

Bugete locale,
Programul Operational
Comun ENPI-CBC 20072013

1.500.000

Bugete locale,
Bugete de stat

2.050.000
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M6.1.2. Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public
Nr.

6.

Proiecte

Perioada

Organizarea de campanii de informare şi
consultare privind planurile de dezvoltare
urbană pentru asigurarea implicării
cetăţenilor în planificarea dezvoltării
comunităţilor din care fac parte

2012-2014

Potenţiali parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, ONG-uri de
dezvoltare
comunitară

Buget
estimativ
(Euro)

50.000

Surse potenţiale
de finanţare

Bugete locale,
Bugete de stat

Bugete locale,

7.

Organizarea şi implementarea de
campanii de informare şi educare a
populaţiei pe subiecte menite să
îmbunătăţească stilul de viaţă în întreaga
comunitate:
protejarea
naturii,
colectarea
deşeurilor,
păstrarea
curăţeniei în locurile publice, voluntariat,
etc.

8.

Îmbunătăţirea dotărilor tehnice pentru
asigurarea transparenţei şi facilitarea
accesului la informaţie prin transmisia
şedinţelor online, dotarea sălilor de
Consiliu cu TV în interior şi exterior
pentru
transmiterea
şedinţelor,
amplasarea de info-chioşcuri şi ecrane
digitale în spaţiile publice

2013-2014

2012-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

TOTAL

150.000

Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 20072013, Programul
Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare
(PNUD)

750.000

Bugete locale,
Bugete de stat

950.000

M6.1.3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării administraţiei publice locale
Nr.
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Proiecte

Perioada

9.

Îmbunătăţirea
dotărilor
din
administraţiile publice locale prin
achiziţionarea echipament şi tehnică de
specialitate, mobilier, echipamente IT,
software, licenţe, alte tipuri de
echipamente

2013-2016

10.

Reabilitarea infrastructurii fizice şi de
utilităţi a Primăriilor Dorohoi, Edineţ,

2013-2016

Potenţiali
parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,

Buget
estimativ
(Euro)

1.000.000

500.000

Surse potenţiale
de finanţare

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013
Bugete locale,
Programul

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

Briceni (săli de conferinţă, mobilier,
ferestre, sisteme de încălzire, filtre de
apă, mijloace de transport etc.)

11.

Crearea de condiţii pentru asigurarea
accesului persoanelor cu dizabilităţi
locomotorii în instituţiile publice locale

12.

Implementarea unui sistem informatic
pentru eficientizarea activităţii Consiliilor
locale şi îmbunătăţirea comunicării între
Consiliile locale şi serviciile publice
descentralizate aflate în subordinea
acestora

2013-2015

2013-2014

Briceni

Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

Bugete locale,
Programul
Operational Comun
ENPI-CBC 2007-2013

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

TOTAL

500.000

Bugete locale,
Bugete de stat

1.000.000

600.000

O6.2. Creşterea capacităţii de absorbţie a surselor externe de finanţare;
M6.2.1. Acţiuni comune de elaborare în parteneriat a proiectelor de dezvoltare a celor trei localităţi, în special proiecte
transfrontaliere
Nr.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

Buget
estimativ
(Euro)

1.

Constituirea şi dezvoltarea de servicii
specializate în cadrul Consiliilor locale
(ex: agenţie, serviciu, birou etc.) pentru
absorbţia fondurilor nerambursabile din
perioada următoare de finanţare care se
adresează zonei transfrontaliere

2012

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2.

Înfiinţarea
unui
grup
de
lucru
transfrontalier şi organizarea periodică
de întâlniri comune între reprezentanţii
celor trei autorităţi publice locale pentru
identificarea propunerilor de proiecte de
dezvoltare şi elaborarea cererilor de
finanţare

2012-2016

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

50.000

3.

Organizarea de schimburi de experienţă
şi bune practici cu reprezentanţi ai altor
autorităţi publice locale din România şi
Republica
Moldova
cu
scopul
îmbunătăţirii elaborării, implementării şi
evaluării proiectelor de finanţare

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

150.000

TOTAL

-

Surse
potenţiale
de finanţare

Bugete locale

Bugete locale

Bugete locale,
Bugete de stat

200.000
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M6.2.2. Acţiuni comune de identificare a potenţialilor parteneri, a surselor de finanţare şi co-finanţare
Nr.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

4.

Participarea la târguri de parteneriate
naţionale şi internaţionale cu scopul
identificării de noi parteneri pentru
proiecte
de
dezvoltare,
inclusiv
dezvoltare în zona de graniţă

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

5.

Organizarea unor misiuni diplomatice
pentru dezvoltare de parteneriate cu
autorităţi locale din regiuni ale Uniunii
Europene în domenii de interes comun

2012-2015

6.

Identificarea evenimentelor şi crearea
unui calendar anual pentru participarea la
vizite şi întâlniri de lucru, conferinţe,
simpozioane, forumuri de prezentare a a
surselor de finanţare şi co-finanţare

2012-2016

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

10.000

Bugete locale

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

150.000

Bugete locale,
Programul de
Cooperare
Transnaţională
Sud Estul
Europei

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

10.000

TOTAL

Bugete locale

170.000

O6.3. Întărirea cooperării dintre administraţiile publice locale din zona transfrontalieră;
M6.3.1. Acţiuni comune pentru întărirea parteneriatelor în cadrul Euroregiunii Prutul de Sus şi în cadrul
parteneriatelor/înfrăţirilor încheiate cu unităţi administrativ-teritoriale din România şi Republica Moldova
Nr.
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Proiecte

1.

Crearea unui calendar de întâlniri şi
organizarea periodică a acestora pentru
promovarea de iniţiative şi proiecte de
interes comun între membrii Euroregiunii
Prutul de Sus

2.

Elaborarea a patru strategii comune de
dezvoltare a zonei transfrontaliere în
cadrul celor patru Comisii de lucru ale
Euroregiunii Prutul de Sus

3.

Elaborarea de planuri comune de acţiune
sectoriale ale unităţilor administrativteritoriale partenere/înfrăţite, pentru
rezolvarea problemelor şi atingerea

Perioada

2012

2012-2015

2012-2015

Potenţiali parteneri

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, Euroregiunea
Prutul de Sus
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, Euroregiunea
Prutul de Sus
Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni, Euroregiunea

Buget
estimativ
(Euro)

-

Surse potenţiale
de finanţare

Bugete locale

300.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPI-CBC
2007-2013

200.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPI-CBC

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

obiectivelor comune

4.

Organizarea de întâlniri pentru stabilirea
parteneriatelor intersectoriale şi agrearea
colaborării asupra priorităţilor din
planurile de acţiune sectoriale pentru
dezvoltarea
durabilă
a
zonei
transfrontaliere
şi
eficientizarea
serviciilor publice

Prutul de Sus

2012-2014

Consiliile locale
Dorohoi, Edineţ,
Briceni

TOTAL

2007-2013

10.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPI-CBC
2007-2013

510.000

M6.3.2. Dezvoltarea de noi parteneriate/înfrăţiri între Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni şi alte autorităţi publice
locale din România şi Republica Moldova, în special din zona transfrontalieră
Nr.

Proiecte

5.

Organizarea şi desfăşurarea unor misiuni
diplomatice comune cu scopul extinderii
şi promovării de parteneriate/înfrăţiri în
diferite regiuni ale României şi Republicii
Moldova,
în
special
în
zona
transfrontalieră

6.

Identificarea unităţilor teritoriale, din
zona de graniţă România cu Republica
Moldova, cu profil socio-economic
asemănător şi organizarea de întâlniri
pentru iniţierea şi dezvoltarea de
parteneriate şi proiecte comune
TOTAL

Perioada

Potenţiali parteneri

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

2012-2016

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Buget
estimativ
(Euro)

50.000

50.000

Surse
potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Parteneriat
public-privat

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

100.000
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O7. Dezvoltarea capacităţii societăţii civile din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea susţinerii
dezvoltării sociale, culturale şi economice a zonei.
O7.1. Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale ale societăţii civile în vederea dezvoltării şi implementării de programe
de susţinere a dezvoltării comunităţilor din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni;
M7.1.1. Acţiuni comune de perfecţionare şi specializare a resurselor umane
Nr.

Proiecte

Perioada

1.

Iniţierea şi organizarea de întâlniri între
actori ai societăţii civile din arealul
transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni
pentru transferuri de bune practici şi
schimburi
de
experienţă
privind
programele de dezvoltare a resurselor
umane

2.

Organizarea, în arealul transfrontalier
Dorohoi – Edineţ – Briceni, a unei
campanii comune de promovare a ofertei
de formare profesională şi instruire a
resurselor umane oferită de furnizorii de
formare acreditaţi din România şi
Republica Moldova

3.

Organizarea de seminarii de instruire
pentru autorităţile locale şi regionale care
luptă
împotriva
migraţiei
ilegale,
infracţionalităţii
transfrontaliere,
traficului de droguri, traficului de
persoane şi crimei organizate

2012-2015

4.

Desfăşurarea de cursuri transfrontaliere
de reabilitare a victimelor traficului de
persoane şi a consumului de droguri

2012-2015

2012-2016

2012-2014

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri,
furnizori de formare
profesională

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, structuri
ale poliţieI de frontieră

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, poliţia

TOTAL

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

50.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

75.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

150.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

150.000

Bugete locale,
Bugete
naţionale

425.000

M7.1.2. Dezvoltarea de reţele transfrontaliere între actorii societăţii civile
Nr.

5.
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Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

Iniţierea şi dezvoltarea de acţiuni de
facilitare a accesului la informaţiile de
interes comun prin crearea unei baze de

2012-2013

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Buget
estimativ
(Euro)
10.000

Surse
potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Programul
Operational

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

date cu ONG-uri, surse de finanţare,
potenţiali parteneri etc.

6.

Crearea unei reţele transfrontaliere
pentru
sprijinirea
monitorizării
şi
supravegherii
sănătăţii
publice
a
populaţiei din arealul transfrontalier
Dorohoi – Edineţ – Briceni şi organizarea
şi desfăşurarea de campanii comune de
informare şi educare privind sănătatea
publică cu scopul creşterii speranţei de
viaţă în comunităţile aceluiaşi areal

7.

Crearea unei reţele transfrontaliere între
specialiştii în domeniul pieţei forţei de
muncă şi identificarea nevoilor de
formare şi ocupare

Comun ENPICBC 2007-2013

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

TOTAL

80.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

150.000

Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

240.000

M7.1.3. Dezvoltarea de parteneriate între actorii societăţii civile din România, Republica Moldova şi Uniunea
Europeană
Nr.

8.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

Identificarea organismelor naţionale şi
internaţionale
relevante
pentru
dezvoltarea arealului transfrontalier şi
elaborarea unui plan comun de aderare la
acestea

2012-2016

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

9.

Iniţierea şi dezvoltarea acţiunilor de tip
„town twinning” pe domenii de interes
comune între actorii societăţii civile

10.

Operaţionalizarea parteneriatului publicprivat-academic-cercetare-ONG pentru
elaborarea de proiecte comune
TOTAL

2012-2016

2012-2016

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, ONG-uri,
școli

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare

50.000

Bugete locale,
Bugete de stat,
fonduri externe

75.000

Bugete locale,
Bugete de stat,
Programul
Operaţional
Sud Estul
Europei

75.000

Bugete locale,
Bugete de stat,
fonduri externe

200.000

144

Auditul dezvoltării socio-economice a zonei transfrontaliere

O7.2. Încurajarea şi promovarea parteneriatelor între administraţia publică locală şi actori ai societăţii civile;
M7.2.1. Acţiuni comune de creştere a numărului de proiecte în parteneriat în cadrul Noului Instrument de Vecinătate şi
Parteneriat ENPI 2007-2013 Romania – Moldova – Ucraina, în vederea soluţionării problemelor de interes comun
Nr.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

1.

Organizarea periodică de consultări
publice între reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale şi ai societăţii civile, în
special ai ONG-urilor, pentru identificarea
propunerilor de proiecte de dezvoltare şi
elaborarea cererilor de finanţare

2012-2016

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

50.000

2.

Înfiinţarea
unui
grup
de
lucru
transfrontalier de iniţiativă pentru
sprijinirea
reformei
administrative
regionale/locale de-a lungul graniţei

2012-2017

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni

10.000

TOTAL

Buget
estimativ
(Euro)

Surse
potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

Bugete locale

60.000

M7.2.2. Creşterea implicării în parteneriat a autorităţilor locale şi a societăţii civile în educarea grupurilor vulnerabile
Nr.

Proiecte

Perioada

3.

Organizarea de schimburi de experienţă
şi bune practice între autorităţile locale şi
ONG-urile care luptă împotriva migraţiei
ilegale, infracţionalităţii transfrontaliere,
traficului de droguri, traficului de
persoane şi crimei organizate

4.

Organizarea şi desfăşurarea de campanii
transfrontaliere de informare, care să
prevină grupurile vulnerabile privind
pericolele traficului de persoane si de
droguri
TOTAL

145

2012-2016

2012-2016

Potenţiali parteneri

Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, Centrul
de prevenire, evaluare și
consilere antidrog
Consiliile locale Dorohoi,
Edineţ, Briceni, Centrul
de prevenire, evaluare și
consilere antidrog, ONGurile din domeniu

Buget
estimativ
(Euro)

75.000

75.000

150.000

Surse
potenţiale
de finanţare
Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013
Bugete locale,
Programul
Operational
Comun ENPICBC 2007-2013

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

II.4. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTELOR

Surse de finanţare pentru zona transfrontalieră Dorohoi –
Edineţ – Briceni

limitate, iar disponibilitatea financiară a acestora este
relativă.

Pentru atingerea obiectivelor va fi necesară obţinerea de
finanţări atât prin intermediul instrumentelor structurale
puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană cât şi prin
atragerea de fonduri naţionale, regionale şi locale, din
toate sursele identificate, în special surse de finanţare care
permit implementarea de acţiuni comune şi proiecte cu
impact transfrontalier.

Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013

Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării
socio-economice a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ Briceni pot fi realizate prin susţinerea financiară din bugetul
local, din fonduri nerambursabile guvernamentale, din
fonduri nerambursabile europene sau din fonduri
rambursabile (de genul creditelor). La aceste surse de
finanţare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor
de tip public-privat, care s-au dovedit a fi soluţia potrivită
pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe
dintre statele europene dezvoltate.
Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a
proiectelor
transfrontaliere
prezintă
avantaje
şi
dezavantaje. În primul rând, susţinerea proiectelor din
bugetul local este cea mai puţin recomandată soluţie
deoarece fondurile din această sursă sunt extrem de

Prin Decizia Comisiei Europene nr. 3806 din 29.07.2008, a
fost adoptat Programul Operaţional Comun RomâniaUcraina-Republica Moldova ENPI CBC 2007-2013. Acesta
este primul program de cooperare transfrontalieră la
graniţele externe ale Uniunii Europene finanţat şi
implementat în conformitate cu Instrumentul European de
Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 2007-2013, adoptat până la
această dată de Comisia Europeană.
Obiectivul strategic general al programului:
Programul îşi propune ca în contextul unor graniţe sigure,
să stimuleze potenţialul de dezvoltare al zonei de frontieră,
prin favorizarea contactelor între parteneri de pe ambele
părţi ale graniţei, în scopul îmbunătăţirii situaţiei
economico-sociale şi a mediului înconjurător.
Obiectivele specifice ale programului:
1. Stimularea dezvoltării economice şi sociale în aria
programului şi în ariile adiacente;
2. Abordarea aspectelor privind mediul înconjurator
în zona de frontieră şi asigurarea unui nivel ridicat
de pregătire pentru situaţii de urgenţă;
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3.

Încurajarea contactelor şi
locuitorii zonelor de graniţa.

cooperării

între

Aria programului se constituie din regiuni din cele trei state
vecine, respectiv judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava,
Tulcea şi Vaslui din România, oblasturile Odessa şi Cernăuţi
din Ucraina şi întregul teritoriu al Republicii Moldova. Mai
sunt eligibile şi regiunile adiacente: pentru România,
judeţul Brăila şi pentru Ucraina, oblasturile IvanoFrankivska, 10 raioane ale oblastului Khmelnyitska şi 12
raioane ale oblastului Ternopilska.
Bugetul programului
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica
Moldova 2007-2013 are un buget total de 137,4 mil. Euro
pentru cei şapte ani de programare, din care contribuţia UE
prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
(ENPI) este de aproximativ 126 mil. Euro, în timp ce statele
partenere trebuie să participe la finanţarea proiectelor cu o
cofinanţare în valoare totală de aproximativ 11,4 mil. Euro.
Programul stabileşte o alocare a fondurilor pe priorităţi şi
măsuri, iar contractele de finanţare vor fi atribuite în urma
unui proces de selecţie a celor mai bune proiecte depuse în
cadrul unor apeluri pentru propuneri de proiecte.
Programul vizează sprijinirea de proiecte care favorizează
dezvoltarea economică şi socială, protecţia mediului,
pregătirea pentru situaţii de urgenţă, proiecte de investiţii
în infrastructura de transport, energie, furnizarea de apă
potabilă, precum şi acţiuni ale comunităţilor locale care
promovează schimburile educaţionale, culturale şi sportive,
dezvoltarea societăţii civile etc. Proiectele trebuie să aibă
un caracter transfrontalier şi să fie dezvoltate în parteneriat
de organizaţii aflate de-o parte şi de alta a frontierei.
Pentru a putea fi eligibile, în proiecte trebuie să participe
cel puţin un partener român şi un partener din Ucraina
şi/sau Republica Moldova. Beneficiarii acestui Program pot
fi autorităţi publice regionale şi locale, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii şi organizaţii reprezentative,
universităţi,
institute
de
cercetare,
organizaţii
educaţionale/de instruire.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
PNUD reprezintă reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor
Unite, care pledează pentru schimbare şi cooperare între
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ţări pentru un mai bun acces la cunoştinţe, experienţe şi
resurse, cu scopul de a ajuta oamenii să îşi construiască o
viaţă mai bună.
PNUD îşi desfăşoară activitatea în 177 de ţări şi teritorii,
lucrează şi colaborează cu guverne şi oameni pornind de la
soluţiile propuse de aceştia privind dezvoltarea naţională şi
globală. Proiectele se bazează pe dezvoltarea capacităţii
locale cu spijinul reprezentanţilor PNUD şi a unei game
variate de parteneri.
Lideri din întreaga lume s-au angajat pentru atingerea
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, inclusiv realizarea
obiectivului general de reducere a sărăciei la jumătate până
în anul 2015. Reţeaua PNUD conectează şi coordonează
eforturile globale şi naţionale pentru a atinge aceste
obiective. Scopul este de a ajuta ţările în a găsi şi face
schimb de soluţii privind: Guvernarea democratică,
Reducerea sărăciei, Prevenirea crizelor şi reabilitarea,
Mediu & Energie, HIV / SIDA.
În fiecare ţară, Reprezentantul Rezident al PNUD serveşte
drept Coordonator Rezident al activităţilor de dezvoltare
pentru sistemul Naţiunilor Unite ca un întreg. Printr-o astfel
de coordonare, PNUD caută să asigure cea mai eficientă
utilizare a resurselor Naţiunilor Unite şi resurselor
internaţionale de ajutor.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România
PNUD operează în România prin intermediul Oficiului
pentru Ţară în Bucureşti. Acesta este coordonat de Biroul
Regional pentru Europa şi CSI (RBEC), care acoperă 31 de
ţări din Europa Centrală şi de Est, Caucaz şi regiunile Asia
Centrală, şi de către sediul central al PNUD în New York.
Obiectivele PNUD pentru România sunt prezentate în
Documentul Programului de Ţară (CPD) 2010-2012, adoptat
de către Comitetul executiv al PNUD în septembrie 2009 şi
este însoţit de Planul de Acţiune al Programului de Ţară
(CPAP) 2010-2012, care a fost aprobat de către Guvernul
român în decembrie 2010.
Principalele domenii de intervenţie:
 Aprofundarea practicilor democratice şi a
incluziunii sociale, cu accent pe responsabilizarea
economică şi politică a grupurilor vulnerabile;
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Dezvoltarea capacităţilor administrative şi
instituţionale cu scopul de a contribui la
promovarea şi protejarea bunurilor publice
globale şi regionale;
Consolidarea cooperării internaţionale pentru
dezvoltare şi eficientizarea spijinului primit.

Pentru succesul activităţilor sale în curs de desfăşurare şi
viitoare în România, PNUD se bazează pe o relaţie strânsă
şi cooperarea cu partenerii săi, inclusiv comunitatea
internaţională, guvernul central, autorităţile locale,
organizaţiile societăţii civile şi sectorului privat.
În prezent PNUD implementează Planul de Acţiune al
Programului de Ţară, inclusiv Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului pentru România, care răspunde într-un mod
colectiv, coerent şi integrat la priorităţile naţionale şi
provocărilor cheie ale integrării în Uniunea Europenă.

Toate proiectele şi programele PNUD aparţin ţării şi solicită
angajamentul resurselor umane şi financiare naţionale. Una
din strategiile principale ale biroului PNUD este angajarea
autorităţilor guvernamentale şi factorilor de decizie într-un
dialog continuu menit să atingă dezvoltarea durabilă a ţării.
Dialogul garantează analiza amplă a problemelor, găsirea
soluţiilor pentru acestea şi identificarea domeniilor în care
PNUD trebuie să se implice prin asistenţă.
Principalele domenii de intervenţie:
 Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului şi reducerea sărăciei;
 Dezvoltare instituţională şi guvernare democratic;
 Energie şi mediu pentru dezvoltare;
 Prevenirea crizelor şi reabilitare;
 Prevenirea extinderii HIV/SIDA;
 Egalitatea de gen.
Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în
Republica Moldova
Viziunea PNUD Moldova este de a fi partenerul Moldovei în
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale ţării prin
acordarea unei expertize de talie mondială şi serviciilor de
implementare a proiectelor.
Mandatul PNUD în Moldova este determinat de un acord
semnat între Guvernul de la Chişinău şi PNUD la 2
octombrie 1992. Prin acest acord, autorităţile de la Chişinău
solicită PNUD asistenţă „pentru consolidarea eforturilor
naţionale în scopul soluţionării celor mai stringente
probleme legate de dezvoltarea economică a ţării,
promovarea progreselor sociale şi asigurarea standardelor
de viaţă”.
Prin susţinerea sa acordată în contextul Cadrului de
Cooperare pe Ţară, PNUD creează resurse în societatea
moldoveană menite să asigure capacităţi naţionale şi locale
de guvernare şi de organizare în cadrul societăţii civile şi
sectorului privat. PNUD contribuie la atragerea asistenţei
internaţionale care să ajute societatea moldoveană în acest
sens.

Programul Sud Estul Europei vizeaza dezvoltarea
parteneriatelor transnaţionale de importanţă strategică,
având scopul de a sprijini integrarea teritorială, economică
şi socială şi de a contribui la creşterea gradului de coeziune,
stabilitate şi competitivitate al regiunilor. În acest scop,
programul urmăreşte realizarea de proiecte de calitate,
orientate către obţinerea de rezultate, având caracter
strategic şi fiind relevante pentru aria programului.
Programul Sud Estul Europei contribuie la promovarea
coeziunii dintre Statele membre, candidate, potenţial
candidate şi vecine. Cooperarea regională este esenţială în
Sud Estul Eurooei, indiferent de gradul de integrare al
fiecărei ţări. Stabilitatea, prosperitatea şi securitatea
regiunii sreprezintă un interes deosebit pentru UE.
Scopul general al cooperării transnaţionale este de a
incuraja dezvoltarea teritorială echilibrată si integrarea
teritorială la nivelul ariei de cooperare. Acest obiectiv poate
fi îndeplinit prin întensificarea cooperării dintre statele
membre în domenii de importanţă strategică. Cooperarea
transnaţională se concentrează pe următoarele priorităţi,
acestea fiind în conformitate cu agendele Lisabona şi
Gothenburg: inovare, protecţia mediului, accesibilitate şi
dezvoltare urbană echilibrată.
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În perioada de programare 2007-2013 sunt active 13
programe de cooperare transnaţională. Ceea ce
diferenţiază programul Sud Estul Europei de celelalte nu
este numai numărul de ţări participante, 16, ceea ce il face
programul cu cea mai mare arie transnaţională, ci si
diversitatea acestora.
Obiectivul general al programului este de a intensifica
progesul de integrare teritorială, economică şi socială în
Sud Estul Europei şi de a contribui la creştera gradului de
coeziune, stabilitate şi competitivitate a ariei eligibile prin
dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni
coumne în domenii de importanţă strategică. În plus,
Programul de Cooperare Transnaţională SEE sprijină
pariticiparea statelor nemembre din aria geografică elibilă
prin finanţare din Instrumentul de Pre-aderare şi Politica
europeană de vecinatate.
Aria eligibilă a Programului de Cooperare Transnaţională
Sud Estul Europei cuprinde 16 state, printer care România şi
Republica Moldova. O caracteristică seminificativă a ariei
sunt disparităţile regionale în ceea ce priveşte puterea
economică, capacitatea de inovare, competitivitatea şi
accesibilitatea dintre zonele urbane şi cele rurale.

Beneficiarii acestui Program pot fi autorităţi publice
centrale, autorităţi publice locale, organisme de drept
public, organisme de drept privat (ex: ONG-uri, camere de
comerţ, universităţi şi institute de cercetare), Organisme de
management al Euroregiunilor, Grupări Europene de
Cooperare Teritorială, Organizaţii Internaţionale (dacă sunt
guvernate de legea unui stat partener şi dacă îndeplinesc
criteriile de eligibilitate pentru un organism de drept privat,
conform Manualului Programului).
Creditarea
Deşi este o modalitate relativ simplă, din punct de vedere
procedural, de obţinere a finanţării pentru proiectele de
investiţii, costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi
un anumit grad de risc vis-{-vis de posibilitatea de
rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de
incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În
plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o
blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi
mediu, deoarece administraţia publică devine neeligibilă
atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea
de fonduri nerambursabile.
Banca Europeană de Investiţii

Principala sursă de finanţare a programului este Fondul
European de Dezvoltare Regională. Bugetul FEDR al
programului pentru perioada 2007-2013 este de 206.7 mil
Euro. Această sumă este suplimentată de cofinanţarea
naţională a partenerilor şi statelor partenere, în valoare de
aproximatic 245.1 mil euro.
În
contextul
Orientărilor Strategice
Comunitare
(Lisabona/Gothenburg),
obiectivul
strategic
al
programului
este
dezvoltarea
parteneriatelor
transnaţionale în domenii de importanţă strategică pentru
îmbunătăţirea procesului de integrare teritorială,
economică şi socială şi pentru a contribui la coeziune,
stabilitate şi competitivitate:
 Sprijinirea inovării şi anteprenoriatului;
 Protecţia
şi
îmbunătăţirea
mediului
înconjurător;
 Îmbunătăţirea accesibilităţii;
 Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor
cu potenţial.
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Banca Europeană de Investiţii (BEI) este un institut de
finanţare al Uniunii Europene. Prin promovarea unei
dezvoltări echilibrate a întregului spaţiu comunitar BEI
contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială a
UE.
BEI, ai cărui acţionari sunt cele 27 de state membre ale UE,
este condusă de Consiliul Guvernatorilor, alcătuit din cei 27
de miniștri de finanţe. BEI are personalitate juridică și
autonomie financiară, având rolul de a prelua finanţarea pe
termen lung a unor proiecte concrete, a căror viabilitate
economică tehnică, ecologică și financiară este garantată.
Resursele necesare pentru acordarea împrumuturilor
provin în mare parte din obligaţiuni plasate pe pieţele de
capital; BEI dispune însă și de resurse proprii.
Banca Europeană de Investiţii sprijină proiecte în ţările UE
şi investeşte în viitoarele state membre şi în ţările
partenere. În afara UE banca susţine strategiile de aderare
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ale ţărilor candidate și ale celor din vestul peninsulei
balcanice.
Sarcina sa este de a lua bani cu împrumut de pe pieţele de
capital şi de a acorda credite cu dobândă scăzută pentru
proiecte privind îmbunătăţirea infrastructurii, furnizarea de
electricitate sau ameliorarea normelor de mediu atât în ţări
din UE cât şi în ţări vecine sau în ţări curs de dezvoltare.
Aceşti bani sunt acordaţi în condiţii favorabile proiectelor
care se înscriu în linia obiectivelor politice ale UE. Banca nu
activează în scopul obţinerii de profit, ci acordă credite la o
rată a dobânzii apropiată de costul la care au fost
împrumutaţi banii.
Serviciile oferite de către BEI sunt:
 Împrumuturi acordate unor programe sau
proiecte viabile, atât din sectorul public cât şi din
cel privat. Destinatarii pot fi foarte diferiţi, de la
mari corporaţii până la municipalităţi şi
întreprinderi mici;
 Asistenţă tehnică furnizată de o echipă formată
din economişti, ingineri şi experţi pentru a veni în
completarea facilităţilor de finanţare;
 Garanţii pentru un număr mare de organisme, de
exemplu bănci, societăţi de leasing, instituţii de
garantare, fonduri mutuale de garantare, vehicule
investiţionale;
 Capital de risc solicitările de capital de risc trebuie
adresate direct unui intermediar.
Banca Mondială
Banca Mondială este una dintre cele mai mari surse de
finanţare şi cunoştinţe din lume pentru ţările aflate în
tranziţie şi în curs de dezvoltare. Scopul ei principal este de
a ajuta cei mai săraci oameni şi cele mai sărace ţări. Banca
Mondială îşi foloseşte resursele financiare, echipa şi
experienţa bogată pentru a ajuta ţările în curs de
dezvoltare să reducă sărăcia, să sporească creşterea
economică şi să îmbunătăţească nivelul de trai.
Planul de acţiune al Băncii Mondiale într-o ţară este
cunoscut ca Strategia de asistenţă a ţării (SAT) sau, chiar,
mai mult, Strategia de parteneriat cu ţara (SPT). Acestea
descriu programele şi priorităţile Băncii într-o ţară şi de
obicei durează pe o perioadă de 3 ani. SAT sau SPT sprijină

programul propriu de dezvoltare al guvernului şi este
modificată în conformitate cu necesităţile şi circumstanţele
fiecărei ţări în parte. Ele sunt pregătite în colaborare cu
guvernul şi reprezentanţii societăţii civile.
Cu toate că este în primul rând o instituţie de împrumut,
Banca Mondială monitorizează şi un şir de fonduri pentru
granturi. Spre exemplu, Fondul pentru granturi de
dezvoltare finanţează proiectele pilot care testează
abordări şi tehnologii inovatoare pentru probleme de
dezvoltare. Granturile Băncii Mondiale au sprijinit proiecte
în domeniul dezvoltării rurale, asistenţei medicale,
educaţiei, politicilor economice, protecţiei mediului
ambiant şi dezvoltării sectorului privat.
Fundaţiile pentru o Societate Deschisă
Fundaţiile pentru o Societate Deschisă acţionează pentru a
contribui la construirea unor democraţii vibrante şi
tolerante ale căror guverne sunt responsabile în faţa
cetăţenilor lor. Pentru a realiza această misiune, fundaţiile
încearcă să modeleze politicile publice care asigură o mai
mare echitate în sistemele politice, juridice şi economice şi
să apere drepturile fundamentale. La nivel local, fundaţiile
pun în aplicare o serie de iniţiative pentru a promova
independenţa în justiţie, educaţie, sănătate publică şi massmedia. În acelaşi timp, construiesc alianţe dincolo de
frontiere şi continente, pe teme cum ar fi corupţia şi
libertatea de informare. Fundaţiile acordă o mare prioritate
protecţiei şi îmbunătăţirii vieţii oamenilor din comunităţile
marginalizate.
Fundaţia
Soros
Romania
este
o
organizaţie
neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înfiinţată în anul
1990 şi are ca misiune promovarea de modele pentru
dezvoltarea unei societăţi bazate pe libertate,
responsabilitate şi respect pentru diversitate.
Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Fundaţia Soros
România derulează o serie de programe ce sunt proiectate
în concordanţă cu priorităţile strategice anuale. În prezent,
aceste priorităţi sunt urmatoarele:
 Advocacy şi susţinere pentru funcţionarea
responsabilă şi eficientă a sectorului public;
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Combaterea discriminării şi construirea de modele
pentru dezvoltare comunitară şi incluziune
socială;
Susţinere pentru activism în cadrul societăţii
civile;
Cercetarea socială şi producerea de expertiză
pentru fundamentarea de politici publice mai
bune.

Fundaţia Soros - Moldova (FSM) este o organizaţie
neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înfiinţată în anul
1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării
valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie
la democratizarea societăţii prin elaborarea şi
implementarea unor programe în diverse domenii, precum:
Bună guvernare, Egalitate şi participare civică, Politici
culturale, Sănătate publică, Drept, Mass-Media.
Unul din programele comune celor două ţări ce pot
constitui o sursă de finanţare pentru atingerea obiectivelor
de dezvoltare ale zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ –
Briceni este Programul Est-Est: Parteneriat fără Frontiere.
Acesta este un program de finanţare comun al Open Sociey
Institute (OSI) şi al Open Society Foundations - reţea de
fundaţii independente din ţările Europei Centrale şi de Est,
ţările componente ale fostei Uniuni Sovietice, Mongolia şi
Turcia. Programul a fost iniţiat de OSI şi este implementat
în fiecare din ţările participante de Fundaţia Soros din ţara
respectivă sau, în cazul în care nu există o astfel de
fundaţie,
de
un
partener
strategic
local.
Programul Est-Est: Parteneriat fără Frontiere oferă sprijin
financiar şi logistic oamenilor şi organizaţiilor pentru a
întări colaborarea între aceştia şi parteneriatele
transfrontaliere, în scopul promovării valorilor societăţii
deschise. Programul promovează transparenţa, dialogul şi
crearea unui spaţiu neutru de dezbatere pentru
prezentarea opiniilor. Principalul obiectiv al programului
este să faciliteze schimbul de valori, de idei, de modele de
dezvoltare şi de bune practici între oameni şi organizaţii din
ţările
participante.
Programul încurajează initiaţivele care contribuie la o mai
bună comunicare între persoanele şi organizaţiile ce
lucrează la nivel local şi astfel conduc pe termen lung la
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schimbări sociale pozitive. Proiectele sprijinite în cadrul
Programului EE:PFF sunt văzute ca iniţiative generatoare
de idei, capabile să influenţeze transformările sociale, să
contribuie la elaborarea de politici şi formularea de
probleme pe termen scurt sau de lungă durată, răspunzând
la necesităţile stringente ale societăţii şi facilitând procesul
de conjugare a eforturilor pentru soluţionarea acestora.
Problemele vizate de program vor fi abordate din
perspectiva regională sau globală, evidenţiind consecinţele
pozitive şi cele negative ale dezvoltării sociale, punându-se
accentul pe experienţa care merită a fi studiată.
Programul EE:PFF sprijină proiecte bilaterale, trilaterale şi
multilaterale organizate în parteneriat cu organizaţiile din
ţările participante la proiect şi acordă prioritate initiaţivelor
cu obiective bine precizate care au un potenţial real de a
produce schimbări şi de a răspunde problemelor concrete
ale comunităţilor şi societăţilor implicate. Programul este
deschis şi acceptă cereri de finantare pe tot parcursul
anului.
Parteneriatele de tip public-privat
Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general
recomandată şi promovată pentru rezolvarea problemelor
sau eficientizarea serviciilor publice. Legea nr. 179-XVI din
10.07.2008 pentru Republica Moldova şi legea nr. 178 din
04.11.2010 pentru România reglementează parteneriatul
public-privat care este privit drept o oportunitate reală de a
implementa proiectele propuse.
Parteneriatele de tip public-privat se realizează cu scopul
contribuirii la atragerea de investiţii private pentru
realizarea proiectelor de interes public, al creşterii
eficienţei şi calităţii serviciilor, lucrărilor publice şi altor
activităţi de interes public şi al utilizării eficiente a
patrimoniului public şi a banilor publici cât şi pentru
proiectarea,
finanţarea,
construcţia,
reabilitarea,
modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi
transferul unui bun sau serviciu public, după caz.
Presupunând o împărţire a riscurilor între autorităţile
publice şi investitorul privat şi finanţarea de către acesta
din urmă a unor obiective publice, parteneriatele publicprivat sunt folosite în diverse sectoare, atât în cele care
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presupun obţinerea unui profit, cât şi în cele care nu
presupun neapărat producerea de venituri. Banca Mondială
şi alte instituţii internaţionale cu rol semnificativ in
finanţare au afirmat in mod repetat importanţa participării
capitalului privat în realizarea investiţiilor de interes public.
Uniunea Europeană, la rândul său, a adoptat documente
importante referitoare la rolul jucat de parteneriatele
public-privat în realizarea marilor proiecte de interes
naţional sau comunitar, atât la nivelul Comisiei, cât şi la
nivelul Parlamentului.
În zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni există
posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat
în diverse domenii. În urma adoptării legii parteneriatului
public-privat s-ar putea externaliza o serie de servicii şi
activităţi, partenerii locali putând fi atât mediul de afaceri,
cât şi sectorul non-profit.
Unul dintre domeniile de interes pentru dezvoltarea
parteneriatelor locale este reprezentat de serviciile sociale.
Pe parcursul consultărilor publice pentru elaborarea
Strategiei, ONG-urile participante şi-au manifestat intenţia
de colaborare în acest domeniu.
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II.5. COERENŢA CU POLITICILE EUROPENE ŞI NAŢIONALE ŞI CONTRIBUŢIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE

Strategia comună de dezvoltare a zonei Transfrontaliere
Dorohoi - Edineţ – Briceni urmăreşte, în orizontul de timp
2011-2017, atingerea obiectivelor naţionale şi europene
transfrontaliere, prin subordonarea şi coordonarea
obiectivelor şi măsurilor propuse de strategie cu
următoarele documente de politici publice:



Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu ale
Guvernului Republicii Moldova



Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a
României Orizonturi 2013-2020-2030



Programul Operational COMUN ENPI-CBC 20072013



Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA

Măsurile Strategiei sunt elaborate în concordanţă cu
temele orizontale ale Uniunii Europene:
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dezvoltare durabilă;
egalitate de şanse;
coeziune teritorială.

Scurtă descriere a documentelor
Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu ale Guvernului
Republicii Moldova
Publicate sub forma unui raport denumit „Relansăm
Moldova”, Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu ale
Republicii Moldova prezintă viziunea Guvernului Republicii
Moldova pentru realizarea priorităţilor sale de reformă,
bazate pe cinci piloni: integrarea europeană, relansarea
economică,
supremaţia
legii,
descentralizarea
administrativă și fiscală și reintegrarea ţării.
În prezentarea acestei viziuni, documentul „Relansăm
Moldova” a fost inspirat din câteva cadre de planificare
strategică: Programul de stabilizare și relansare economică,
Strategia Naţională de Dezvoltare, Planul de Acţiuni
UE‐Moldova, Parteneriatul de Est și Acordul de Parteneriat
și Cooperare dintre Moldova și Uniunea Europeană.
Guvernul Republicii Moldova consideră integrarea
europeană ca fiind prioritatea fundamentală a politicilor
interne și externe. În viziunea Guvernului, cea mai eficientă
modalitate de a obţine modernizarea politică, economică și
socială a ţării este implementarea responsabilă a
angajamentelor ce direcţionează ţara spre integrare
europeană. Guvernul s‐a consultat extensiv în elaborarea
politicilor pentru dezvoltarea Republicii Moldova și, în
special, s‐a angajat într‐un dialog activ cu organizaţiile
societăţii civile în calitate de parteneri.
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Strategia Naţională pentru Dezvoltare
României Orizonturi 2013-2020-2030

Durabilă

a

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030 stabileşte obiective concrete
pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist,
la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată
înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere şi inovare,
orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vie-ţii
oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul
natural.
Ca orientare generală, lucrarea vizează realizarea
următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu şi
lung:
 Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor
şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul
programelor şi politicilor publice ale României ca
stat membru al UE.





Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al
ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai
dezvoltării durabile.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă a
României de nivelul mediu din acel an al ţărilor
membre ale UE din punctul de vedere al
indicatorilor dezvoltării durabile.

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe
termen mediu şi lung, o creştere economică ridicată şi, în
consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor
economico-sociale dintre România şi celelalte state
membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care
se măsoară procesul de convergenţă reală, respectiv
produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la puterea de
cumpărare standard (PCS), aplicarea Strategiei creează
condiţiile ca PIB/loc exprimat în PCS să depăşească, în anul
2013, jumătate din media UE din acel moment, să se
apropie de 80% din media UE în anul 2020 şi să fie uşor
superior nivelului mediu european în anul 2030.Se asigură,
astfel, îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în
calitate de stat membru al Uniunii Europene în
conformitate cu Tratatul de aderare, precum şi
implementarea efectivă a principiilor şi obiectivelor
Strategiei Lisabona şi Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă
reînnoite a UE (2006).
Obiectivele formulate în Strategie, în urma dezbaterilor la
nivel naţional şi regional, vizează menţinerea, consolidarea,
extinderea şi adaptarea continuă a configuraţiei structurale
şi capacităţii funcţionale ale capitalului natural ca

fundament pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale
de suport faţă de presiunea dezvoltării sociale şi creşterii
economice şi faţă de impactul previzibil al schimbărilor
climatice.Prezenta Strategie propune o viziune a dezvoltării
durabile a României în perspectiva următoarelor două
decenii, cu obiective care transced durata ciclurilor
electorale şi preferinţele politice conjuncturale.În paralel cu
urmărirea aplicării prevederilor prezentei Strategii,
mecanismele executive şi consultative vor începe, încă din
anul 2009, un proces de re-evaluare complexă a
documentelor programatice, strategiilor şi programelor
naţionale, sectoriale şi regionale pentru a le pune de acord
cu principiile şi practicile dezvoltării durabile şi cu evoluţia
dinamică a reglementărilor UE în materie. Tot în acest
cadru se va elabora punctul de vedere al României şi
contribuţia sa în cadrul procesului de revizuire a Strategiei
pentru Dezvoltare Durabilă a UE.

Programul Operational COMUN ENPI-CBC 2007-2013
Programul Operaţional Comun ENPI CBC România-UcrainaRepublica Moldova 2007-2013
stabileşte cadrul de
cooperare transfrontalieră în contextul Politicii Europene
de Vecinătate ce are ca scop evitarea creării de noi linii de
demarcaţie între UE şi vecinii săi şi totodată de a le oferi
acestora posibilitatea să participe la diferite activităţi ale
UE, printr-o mai strânsă cooperare politică, economică,
culturală şi în domeniul securităţii. Cooperarea între ţările
partenere va fi construită pe baza angajamentului reciproc
asupra valorilor comune în domeniul juridic, guvernare
eficientă, respectul faţă de drepturile omului, promovarea
unor relaţii de bună vecinătate, principiile economiei de
piaţă şi dezvoltării durabile.
În ceea ce priveşte cele trei ţări la care face referire
documentul de faţă, Programul de Vecinătate 2004-2006,
care este precursorul Instrumentului European de
Vecinătate şi parteneriat, se desfăşoară în prezent într-un
format bilateral între regiunile de la graniţa României cu
Ucraina şi între regiunile de la graniţa României şi întreg
teritoriul Republicii Moldova. Primele contracte din cadrul
Programului de Vecinătate au început să fie încheiate în al
treilea trimestru al anului 2006, dar o imagine clară asupra
impactului acestor programe este greu de apreciat. Totuşi,
numărul important de cereri de finanţare primite în cadrul
ambelor programe dovedeşte interesul semnificativ al
populaţiei din aceste trei ţări pentru cooperarea
transfrontalieră. Documentul Strategic ENPI CBC 20072013, oferă, de asemenea, o nouă abordare a ariei
geografice a programelor. În comparaţie cu Programele de
Vecinătate 2004-2006, programele bilaterale între România

154

Auditul dezvoltării socio-economice a zonei transfrontaliere

şi Ucraina şi respectiv între România şi Republica Moldova,
vor fi regrupate în două noi programe România-UcrainaRepublica
Moldova
şi
Ungaria-SlovaciaRomâniaUcraina.Conform
documentului
strategic,
următoarele zone constituie aria principală a programului:
judeţele româneşti Suceava, Iaşi, Botoşani, Vaslui, Galaţi şi
Tulcea, oblasturile ucrainene Odesska şi Chernivetska şi
întregul teritoriu al Republicii Moldova. În plus, anumite
regiuni adiacente care pot influenţa în mod pozitiv
cooperarea în zona de graniţă, au fost incluse în aria
programului: judeţul românesc Brăila, oblasturile ucrainene
Ivano Frankivska, Vinniytska, zece districte din oblastul
Khmelnyitska şi doisprezece districte din Ternopilska.
Acest document reprezintă efortul comun de programare
al autorităţilor relevante române, ucrainene şi moldovene
şi totodată al partenerilor naţionali de la nivel local şi
regional care au fost implicaţi într-un amplu proces de
consultare pe parcursul întregii perioade de programare.
Grupul comun de coordonare a activităţii de programare la
nivel trilateral a fost înfiinţat oficial în septembrie 2006 cu
ocazia demarării procesului de programare.
Rezultatul acestor consultări organizate în diferite stadii de
programare s-a materializat în definirea priorităţilor ariei şi
în identificarea unui set de activităţi care urmează a fi
finanţate
din
bugetul
programului
RomâniaUcrainaRepublica Moldova. La dezvoltarea strategiei
programului Grupul comun de coordonare a programării a
luat în considerare liniile directoare ale Documentului
Strategic ENPI CBC privind caracteristicile instituţionale,
economice, sociale, culturale şi de mediu ale zonei cât şi
complementaritatea cu activităţile sprijinite prin alte
programe şi iniţiative. Astfel, strategia programului a fost
elaborată pe baza celor patru obiective ale ENPI CBC:
 Promovarea economiei durabile şi dezvoltării
sociale în zonele de graniţă;



Rezolvarea în comun a unor probleme, în domenii
precum mediul, sănătatea publică şi prevenirea şi
lupta împotriva crimei organizate;




Asigurarea unor graniţe eficiente şi securizate;
Promovarea activităţilor de tipul ”people-topeople”.

Aceste obiective generale au fost adaptate contextului
specific al programului
ţinând cont de caracteristicile ariei de cooperare.
Scopul acestui program este acela de a îmbunătăţi situaţia
economică, socială şi cea a mediului înconjurător în aria
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programului, în contextul unor graniţe sigure, prin
intensificarea contactelor dintre partenerii de pe fiecare
parte a graniţei.
Obiectivulele generale ale Documentului Strategic ENPI
CBC vor fi urmărite prin trei priorităţi:
 Prioritatea 1. Către o economie mai competitivă a
zonei de frontieră, având ca scop îmbunătăţirea
performanţelor economice ale zonei de frontieră
prin diversificarea şi modernizarea economiei întro manieră durabilă.



Prioritatea 2. Mediul şi pregătirea pentru situaţii
de urgenţă având ca scop sprijinirea soluţiilor pe
termen lung la problemele de mediu cu care se
confruntă zonele de frontieră, în special cele
asociate urgenţelor de mediu în cazul cărora o
abordare coordonată este esenţială.



Prioritatea 3. Promovarea activităţilor people to
people
având ca scop promovarea unei
interacţiuni intensificate între populaţia şi
comunităţile care locuiesc în zona de frontieră.



Asistenţa Tehnică a programului are ca scop
implementarea efectivă şi eficientă a programului
atât prin sprijin tehnic şi administrativ cât şi prin
sprijinul consolidat al pregătirii şi monitorizării.

Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA
Politica Europeană de Vecinătate a Uniunii Europene
stabileşte obiective ambiţioase bazate pe angajamente
pentru valorile comune şi implementarea efectivă a
reformelor politice, economice şi instituţionale.
Republica Moldova este invitată să stabilească cu UE relaţii
politice, de securitate, economice şi culturale mai intense,
să intensifice cooperarea transfrontalieră şi să
împărtăşeascăresponsabilitatea pentru prevenirea şi
soluţionarea conflictelor. Unul dintre obiectivele cheie ale
acestui Plan de Acţiuni va fi susţinerea în continuare a unei
soluţionări viabile a conflictului Transnistrean.
Nivelul de ambiţie a relaţiei va depinde de gradul de
angajament al Moldovei pentru valorile comune, precum şi
capacitatea sa de a implementa priorităţile convenite în
comun. Ritmul progresului relaţiei va recunoaşte pe deplin
eforturile Moldovei şi realizările concrete în îndeplinirea
acestor angajamente.
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Planul de Acţiuni UE-Republic Moldova este primul pas în
acest proces. Planul de Acţiuni UE Moldova este un
document politic care stabileşte obiectivele strategice ale
cooperării dintre Moldova şi UE. Cadrul temporar de
implementare a Planului de Acţiuni este de 3 ani.
Implementarea sa va contribui la îndeplinirea prevederilor
Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) şi va încuraja şi
susţine obiectivul Moldovei vizînd integrarea de mai
departe în structurile economice şi sociale europene.
Implementarea Planul de Acţiuni va avansa semnificativ
ajustarea legislaţiei, normelor şi standardelor Moldovei la
cele ale Uniunii Europene. În acest context, Planul de
Acţiuni va construi o bază solidă pentru integrarea
economică bazată pe adoptarea şi implementarea regulilor
şi reglementărilor economice şi comerciale avînd
potenţialul să sporească comerţul, investiţiile şi creşterea.
Mai mult ca atît el va ajuta la elaborarea şi implementarea
politicilor
şi măsurilor vizând promovarea creşterii
economice şi coeziunii sociale, reducerea sărăciei şi
protejarea mediului, contribuind astfel la obiectivul pe
termen lung al dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii
majore ce o caracterizează:
 preocuparea pentru echitate şi corectitudine între
ţări şi între generaţii;



viziunea de lungă durată asupra procesului
dezvoltării;



gândirea sistemică, interconexiunea
economie, societate şi mediu.

În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:
 Protecţia mediului prin măsuri care să permită
disocierea creşterii economice de impactul
negativ asupra mediului;



Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea
drepturilor fundamentale, diversităţii culturale,
egalităţii de şanse şi prin




combaterea discriminării de orice fel;



Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale
UE prin promovarea instituţiilor democratice în
slujba păcii, securităţii şi libertăţii şi a principiilor
şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în
lume.

Scurtă descriere a temelor orizontale
Dezvoltarea durabilă
Dezvoltarea durabilă este un concept foarte complex, care
a pornit de la preocuparea faţă de mediu, ideea fiind
îmbogăţită în timp cu o dimensiune economică şi una
socială.
Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza
ecologică determinată de intensa exploatare industrială a
resurselor şi degradarea continuă a mediului şi caută în
primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător, în
prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în
complexitatea sa, atât sub aspect economic cât şi social.
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea
formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, nu
numai pe termen scurt sau mediu, ci şi pe termen lung, al
căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea
unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi
elementele capitalului natural. Cea mai cunoscută definiţie
a dezvoltării durabile este cu siguranţă cea dată de Comisia
Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul
"Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub numele de
Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este
dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor
prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".

între

Prosperitatea economică prin promovarea
cunoaşterii, inovării, competitivităţii pentru
asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi
unor locuri de muncă abundente şi bine plătite;

Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene –
obiective generale
 limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a
efectelor negative pentru societate şi mediu,



asigurarea unui sistem de transport care să poată
satisface nevoile economice, sociale şi de mediu
ale societăţii, minimizând impactul nedorit asupra
acestora,



promovarea modelelor de producţie şi consum
durabile, îmbunătăţirea managementului
şi
evitarea supraexploatării resurselor naturale,
recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor,



promovarea unei bune sănătăţi publice în mod
echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva
ameninţărilor asupra sănătăţii,



promovarea incluziunii sociale prin luarea în
considerare a solidarităţii între şi în cadrul
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generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea
calităţii vieţii cetăţenilor, ca o precondiţie pentru
păstrarea bunăstării individuale,  promovarea
activă a dezvoltării durabile pe scară largă, pentru
a asigura concordanţa între politicile interne şi
externe ale UE şi angajamentele internaţionale
ale Uniunii privitoare la dezvoltarea durabilă.
Egalitatea de şanse
Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul
conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si
dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări
impuse de roluri stricte; faptul că diferitele
comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi
bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate
în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de
aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile.
Relevanţa în problemele de gen (gender relevance) –
punerea în discuţie a relevanţei unei politici sau a unei
acţiuni cu privire la relaţiile de gen, a egalităţii dintre femei
şi bărbaţi. Abordarea integratoare a egalităţii de gen
(gender mainstreaming) – elementul esenţial utilizat în
definiţia abordării integratoare a egalităţii de gen este
punerea accentului pe procesele de elaborare a politicilor.
Abordarea integratoare se referă la (re)organizarea
procedurilor şi reglementărilor uzuale, (re)organizarea
responsabilităţilor şi capacităţilor în scopul integrării
perspectivei de gen în toate aceste proceduri,
reglementări, responsabilităţi, capacităţi, etc. Se referă, de
asemenea, la utilizarea expertizei de gen în elaborarea şi
planificarea politicilor, utilizarea analizei privind impactul
de gen în acest proces, includerea consultărilor şi
participării grupurilor şi organizaţiilor relevante. Numai
când toate aceste (pre)condiţii sunt îndeplinite se poate
afirma că procesul abordării integratoare este în curs de
realizare.
Egalitatea între femei
şi bărbaţi este un drept
fundamental, o valoare comună a UE, şi o condiţie necesară
pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică,
ocuparea forţei de muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că
inegalităţile încă există, în prezent UE a făcut progrese
semnificative în ultimele decenii în realizarea egalităţii între
femei şi bărbaţi. Aceasta este – în principal – datorită
legislaţiei de tratament egal, integrarea dimensiunii
egalităţii de gen şi măsurile specifice pentru avansarea
femeilor; Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forţei
de muncă, egalitatea salarială, protecţia maternităţii,
concediul parental, de asigurări sociale şi profesionale,
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securitatea socială, sarcina probei în cazurile
discriminare şi de auto-ocupare a forţei de muncă.

de

Principiul egalităţii de şanse intre femei si bărbaţi a început
sa fie transpus in legislaţia şi în politicile UE, urmărindu-se
reglementarea vieţii sociale a Statelor Membre din
perspective economice. Astfel, egalitatea între femei şi
bărbaţi pe piaţa muncii s-a dovedit de importanţă crucială
în spaţiul comunitar, plasând problematica egalităţii de
şanse în centrul Strategiei Europene pentru Ocupare.
Strategia Comunitara urmăreşte să combine integrarea
perspective de gen în toate politicile şi programele
Comunităţii Europene concomitent (complementar) cu
promovarea acţiunilor specifice în favoarea femeilor.
În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de
tratament dintre bărbaţi şi femei, legislaţia UE antidiscriminare a fost înlocuita de asigurarea unui nivel minim
de protecţie şi un tratament egal pentru toată lumea de
viaţă şi de muncă în Europa. Aceste legi sunt proiectate
pentru a asigura un tratament egal, indiferent de: rasă sau
origine etnică religie si credinţă dizabilităţi orientare
sexuală vârstă.
Aceste legi au scopul de a asigura egalitatea de tratament,
în multe aspecte legate de viaţa de zi cu zi - de la locul de
muncă, care acoperă probleme de educaţie, asistenţă
medicală şi de acces la bunuri şi servicii. Ca si cetăţeni cu
drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale
şi au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viaţă
independenta şi de participarea deplină în societate.
Activarea persoanelor cu handicap de a beneficia de aceste
drepturi este principalul scop al UE de strategie pe termen
lung pentru includerea lor activă.
În societate, femeile şi bărbaţii nu au aceleaşi roluri,
resurse, nevoi şi interese. Nu participă în mod egal la
luarea deciziilor. Valorile atribuite “muncii femeilor” şi
“muncii bărbaţilor” nu sunt aceleaşi; aceste diferenţe
variază de la o societate la alta, de la o cultură la alta şi
sunt denumite “diferenţe de gen”. Genul se referă la
diferenţele sociale dintre femei şi bărbaţi care sunt învăţate
şi care se schimbă în timp. Aceste diferenţe variază mult în
interiorul unei culturi şi de la o cultură la alta. Genul este un
instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate
rolurile, responsabilităţile, constrângerile, şansele
şi
nevoile bărbaţilor şi femeilor în orice context. Rolurile şi
nevoile de gen sunt influenţate de clasă, vârstă, rasă şi
etnie, cultură şi religie şi de mediul geografic, economic şi
politic. În orice context social, rolurile de gen pot fi
flexibile sau rigide, asemănătoare sau diferite,
complementare sau în conflict. Pe lângă diferenţele dintre
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femei şi bărbaţi, mai pot exista diferenţe în cadrul aceleiaşi
categorii în ceea ce priveşte nivelul socioeconomic, puterea
de decizie şi vârstă. Termenul de “gen” nu îl înlocuieşte pe
cel de “sex” care se referă doar la diferenţele biologice (de
exemplu, datele statistice sunt diferenţiate pe sexe).
În vederea garantării conformării cu principiul egalităţii de
tratament în legătură cu persoanele cu dizabilităţi, art. 5
din Directiva
Consiliului privind relaţiile de muncă
2000/78/CE prevede ca, în cazurile particulare în care e
impune, angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru
a permite unei persoane cu dizabilităţi să aibă acces, să
participe sau să promoveze la locul de muncă sau să
beneficieze de instruire, cu excepţia cazului în care astfel
de măsuri ar presupune un efort disproporţionat din partea
angajatorului. Acest efort nu va fi disproporţionat când
este suficient acoperit de măsurile existente în cadrul
politicilor privind dizabilitatea ale statului în cauză. Aceasta
presupune că, ori de câte ori este nevoie, trebuie luate
măsuri adecvate pentru persoanele cu dizabilităţi tocmai
pentru garantarea egalităţii de tratament cu excepţia
situaţiei în care se poate demonstra că o astfel de
acomodare ar reprezenta o dificultate nefiresc de mare
pentru cealaltă parte. Un exemplu în acest sens poate fi
adaptarea orelor de lucru pentru persoanele cu dizabilităţi.

Coeziunea teritorială
Începând cu anul 1986, obiectivul politicii de coeziune
constă în consolidarea coeziunii economice şi sociale.
Tratatul de la Lisabona şi noua strategie a UE (Europe 2020)
introduc o a treia dimensiune: coeziunea teritorială.
Discuţiile pe această temă au demarat la începutul anilor
'90. Cu fiecare ţară care aderă la UE, creşte şi nevoia de a
acorda mai multă atenţie evoluţiei teritoriului european.
Ultimii ani au adus o dinamică semnificativă la nivelul
Uniunii Europene într-un domeniu aflat încă în curs de
consolidare:coeziunea teritorială. Conform noului Tratat de
la Lisabona, coeziunea teritorială a devenit cea de-a treia
dimensiune a politicii de coeziune, pe lângă componenta
socială si cea economică.
Obiectivul atribuit coeziunii teritoriale adaugă dimensiunea
de proces politic trans-sectorial si trans-teritorial (transfrontalier, trans-regional, etc.): acesta le permite factorilor
de decizie să privească teritoriul european dintr-o nouă
perspectivă – nu neapărat regională sau naţională, ci la un
nivel trans-frontalier integrat si macro-regional – care
poate ajuta teritoriile să îşi construiască viitorul pe baza

capitalului teritorial prin asigurarea celor mai performante
oportunităti la diverse niveluri geografice.
Definitia conceptului de coeziune teritorială se află încă în
dezbatere la nivel european, însă există câteva elemente
care sunt acceptate de toată lumea, acestea fiind
dezvoltarea
echilibrată
a
teritoriului,
reducerea
disparitătilor si valorificarea potentialului teritorial. O
definitie generală propusă pentru conceptul de coeziune
teritorială în urma consultării institutiilor românesti este
redată mai jos.
Coeziunea teritorială este expresia dezvoltării echilibrate,
coerente si armonioase a teritoriului, sub aspectul
activitătilor economice, sociale, al dotărilor, al accesibilitătii
si al calitătii mediului, al existentei conditiilor de viată si de
muncă echitabile pentru toti cetătenii, indiferent de locul în
care se află. Politica de coeziune teritorială trebuie să
urmărească diminuarea diferentelor de dezvoltare dintre
regiunile geografice, dintre mediul urban si cel rural, dintre
centru si periferie, precum si prevenirea amplificării
discrepantelor teritoriale.
Importanţa coeziunii teritoriale a fost evidenţiată în
Directivele strategice comunitare referitoare la coeziune
adoptate de Consiliu în 2006, în care s-a afirmat că
„promovarea coeziunii teritoriale trebuie să facă parte din
efortul de a asigura că întregul teritoriu al Europei are
oportunitatea să contribuie la agenda privind creșterea
economică și crearea de locuri de muncă.În mod similar,
Directivele strategice comunitare referitoare la dezvoltarea
rurală evidenţiază contribuţia pe care programele de
dezvoltare rurală ale UE o pot avea pentru a înfăptui
coeziunea teritorială. În același timp, a existat o
recunoaștere crescândă a necesităţii de promova
cooperarea, dialogul și parteneriatul între diferitele niveluri
ale guvernelor, precum și între acestea și organizaţii și
persoane, din motive care privesc direct procesul de
dezvoltare. Cu toate acestea, înfăptuirea coeziunii
teritoriale ar beneficia de o clarificare a multor chestiuni pe
care le ridică. O înţelegere comună a acestor chestiuni ar
ajuta la îmbunătăţirea guvernanţei politicii de coeziune,
făcând-o mai flexibilă, mai capabilă de adaptare la cea mai
adecvată scară teritorială, mai responsivă la preferinţele și
nevoile locale, precum și mai bine coordonată cu alte
politici, la toate nivelurile, în conformitate cu principiul
subsidiarităţii.
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COERENŢA CU POLITICILE EUROPENE ŞI NAŢIONALE
O1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii zonei transfrontaliere Dorohoi –
Edineţ – Briceni;
Coerenţa cu documentele naţionale
Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu ale Guvernului Republicii Moldova
Prioritatea B. Promovarea recuperării economice
Domeniul de intervenţie Investiţiile în infrastructură
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României
Orizont 2013. Obiectiv naţional: Promovarea unui sistem de transporturi în România care să faciliteze mişcarea în siguranţă,
rapidă şi eficientă a persoanelor şi mărfurilor la nivel naţional şi internaţional, în conformitate cu standardele europene.

Coerenţa cu documentele europene
Programul Operational COMUN ENPI-CBC 2007-2013
Prioritatea 1: Către o economie mai competitiva a zonei de frontiera
Măsura 1.2 Dezvoltarea de iniţiative de cooperare in domeniul transportului, al infrastructurii de frontiera si retelelor de
energie.
Prioritatea 2: Mediu si pregatirea pentru situatii de urgenta
Măsura 2.2 Managementul resurselor de apa si al deseurilor.

O2. Sprijinirea şi dezvoltarea mediului de afaceri din comunităţile zonei de graniţă, în vederea consolidării şi diversificării
cererii de pe piaţa forţei de muncă;
Coerenţa cu documentele naţionale
Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu ale Guvernului Republicii Moldova
Prioritatea B. Promovarea recuperării economice
Domeniul de intervenţie Ameliorarea condiţiilor pentru afaceri
Domeniul de intervenţie Stimularea dezvoltării afacerilor
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României
Orizont 2013. Obiectiv naţional: Sprijinirea dezvoltării economice şi sociale echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor
României corespunzător nevoilor şi resurselor lor specifice prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere;
îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi a mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele
rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.
Coerenţa cu documentele europene
Programul Operational COMUN ENPI-CBC 2007-2013
Prioritatea 1: Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera
Măsura 1.1 Imbunatatirea productivitatii si competitivitatii in zonele urbane si rurale.

159

Strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ - Briceni

O3. Ameliorarea condiţiilor de mediu şi protejarea mediului înconjurător, în vederea creşterii calităţii vieţii în zona
transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni
Coerenţa cu documentele naţionale
Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA
Prioritatea 3. Reforma şi dezvoltarea social-economică
Domeniul de acţiune Dezvoltarea durabilă
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României
Orizont 2020. Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional,
atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa
intensităţii şi eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări
climatice şi energie din surse regenerabile” şi
la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare
la efectele schimbărilor climatice şi respectarea
principiilor dezvoltării durabile
Coerenţa cu documentele europene
Programul Operational COMUN ENPI-CBC 2007-2013
Prioritatea 2: Mediu si pregatirea pentru situatii de urgenta
Măsura 2.1 Rezolvarea in comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregatirea pentru situatii de urgenta.

O4. Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale, în vederea creşterii ocupării şi a incluziunii sociale;
Coerenţa cu documentele naţionale
Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu ale Guvernului Republicii Moldova
Prioritatea C. Capitalul uman
Domeniul de intervenţie Educaţia
Domeniul de intervenţie Protecţia socială
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României
Orizont 2020. Obiectiv naţional: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi instituţional, a normelor şi standardelor
UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe
etape, a Strategiei Naţionale pe termen lung privind populaţia şi fenomenele migratorii.
Coerenţa cu documentele europene
Programul Operational COMUN ENPI-CBC 2007-2013
Prioritatea 3: Promovarea activitatilor people to people
Măsura 3.2 Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei.
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O5. Întărirea identităţii culturale a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea creşterii gradului de
atractivitate al zonei;
Coerenţa cu documentele naţionale
Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA
Prioritatea 7. Contactele interumane
Domeniul de acţiune Cooperarea în domeniul culturii şi audiovizualului
Domeniul de acţiune Cooperarea regională şi transfrontalieră
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României
Orizont 2013. Obiectiv naţional: Crearea şi menţinerea unui cadru legislativ şi instituţional coerent, congruent cu
reglementările şi practicile existente în cadrul UE;
implementarea primei faze a planurilor de măsuri pentru inventarierea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural
naţional şi racordarea lui deplină la spaţiul
european şi universal al valorilor culturale; creşterea accesului tuturor categoriilor de populaţie, din toate zonele şi mediile
sociale, la informaţie şi cultură şi îmbunătăţirea
statutului social şi economic al creatorului şi artistului
Coerenţa cu documentele europene
Programul Operational COMUN ENPI-CBC 2007-2013
Prioritatea 3: Promovarea activitatilor people to people
Măsura 3.1 Sprijin pentru administratia locala si regionala, pentru societatea civila si comunitatile locale
Măsura 3.2 Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei

O6. Dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de furnizare a
serviciiilor publice la standarde de calitate internaţionale
Coerenţa cu documentele naţionale
Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu ale Guvernului Republicii Moldova
Prioritatea A. Guvernarea responsabilă
Domeniul de intervenţie Serviciul public eficient
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României
Orizont 2013. Obiectiv naţional: Crearea unei administraţii publice mai eficiente şi capabile să genereze politici publice
adecvate şi să le gestioneze în mod eficace în scopul implementării principiilor dezvoltării durabile
Coerenţa cu documentele europene
Programul Operational COMUN ENPI-CBC 2007-2013
Prioritatea 3: Promovarea activitatilor people to people
Măsura 3.1 Sprijin pentru administratia locala si regională, pentru societatea civila si comunitatile locale.
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O7. Dezvoltarea capacităţii societăţii civile din zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea susţinerii
dezvoltării sociale, culturale şi economice a zonei.
Coerenţa cu documentele naţionale
Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA
Prioritatea 7. Contactele interumane
Domeniul de acţiune Cooperarea societăţii civile
Domeniul de acţiune Cooperarea regională şi transfrontalieră
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României
Orizont 2013. Obiectiv naţional: Crearea unui cadru legislativ, instituţional şi participativ modern pentru reducerea riscurilor
de sărăcie şi excluziune socială, promovarea coeziunii sociale, egalităţii de şanse şi diversităţii culturale, precum şi pentru
gestionarea responsabilă a fenomenelor demografice şi migraţiei
Coerenţa cu documentele europene
Programul Operational COMUN ENPI-CBC 2007-2013
Prioritatea 3: Promovarea activitatilor people to people
Măsura 3.1 Sprijin pentru administratia locala si regionala, pentru societatea civila si comunitatile locale.
Măsura 3.2 Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei
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CONTRIBUŢIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE
Dezvoltarea durabilă
Strategia comună de dezvoltare a zonei Transfrontaliere
Dorohoi - Edineţ – Briceni propune măsuri şi acţiuni care
respectă principiul dezvoltării durabile, documentul fiind
elaborat în concordanţă cu principiile acestei teme
orizontale.
Unul dintre obiectivele Strategiei este chiar „Ameliorarea
condiţiilor de mediu şi protejarea mediului înconjurător, în
vederea creşterii calităţii vieţii în zona transfrontalieră
Dorohoi – Edineţ – Briceni”. Concretizarea acestui obiectiv
este propusă spre realizare prin măsuri grupate în cadrul a
două obiective sectoriale: O3.1. Reducerea efectelor
negative ale activităţilor umane asupra mediului şi O3.2.
Ameliorarea situaţiei zonelor afectate de poluare şi
protecţia zonelor expuse la risc.

Egalitatea de şanse
Strategia comună de dezvoltare a zonei Transfrontaliere
Dorohoi - Edineţ – Briceni respectă întru totul principiul
şanselor egale din prisma tuturor aspectelor abordate de
problematica dezvoltării socio-economice şi de mediu a
teritoriilor selectate.
Strategia îşi propune „Dezvoltarea resurselor umane şi a
serviciilor sociale, în vederea creşterii ocupării şi a
incluziunii sociale” (O4.), prin „Creşterea capacităţii de
adaptare a serviciilor publice şi sociale la nevoile
populaţiei” (O4.1.) şi “Îmbunătăţirea infrastructurii de
servicii publice şi sociale” (O4.3.).
Prin implementarea acestor proiecte se urmăresc aspect
concrete ce condul la respectarea principiului egalităţii de
şanse, precum creşterea Creşterea accesibilităţii populaţiei
la programe şi servicii specializate de educaţie şi asistenţă
medical, adaptabilitatea forţei de muncă la cerinţele de pe
piaţa muncii, dezvoltarea şi promovarea programelor de
includere socială adresate grupurilor vulnerabile supuse
riscului de marginalizare social. De asemenea, se urmăreşte
dezvoltarea infrastructurii publice pentru serviciile sociale,
de educaţie şi de sănătate.
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Pentru a contribui la o mai bună respectare a egalităţii de
şanse în implementarea proiectelor propuse, Strategia
vizează dezvoltarea capacităţii societăţii civile, recunoscut
militant al egalităţii de şanse, de a dezvolta proiecte şi de
susţine dezvoltarea socială a zonei transfrontaliere. Astfel,
un obiectiv general al Strategiei este „Dezvoltarea
capacităţii societăţii civile din zona transfrontalieră
Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea susţinerii dezvoltării
sociale, culturale şi economice a zonei” (O7).

Coeziune teritorială
Un aspect important abordat de Strategie este asigurarea
accesibilităţii comunităţilor, atât din prisma accesului
teritorial (infrastructura de transport) dar şi din punctul de
vedere al accesului localităţilor din zona transfrontalieră la
utilităţi publice, informaţii, servicii publice de calitate etc.
Dimensiunea teritorială a Strategiei este dată inclusiv de
caracterul comun al proiectelor propuse şi de abordarea
transfrontalieră a măsurilor de dezvoltare. Strategia
propune o serie de proiecte transfrontaliere, comune, cu
scopul de a identifica soluţii comune la probleme comune şi
de a asigura o dezvoltare echilibrată a comunităţilor din
zona transfrontalieră.
Printre Obiectivele Generale ale strategiei, adresabilitate
directă a principiului coeziunii teritoriale oferă
„Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, în
vederea îmbunătăţirii accesibilităţii zonei transfrontaliere
Dorohoi – Edineţ – Briceni”, “Sprijinirea şi dezvoltarea
mediului de afaceri din comunităţile zonei de graniţă, în
vederea consolidării şi diversificării cererii de pe piaţa
forţei de muncă”, “Întărirea identităţii culturale a zonei
transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea
creşterii gradului de atractivitate al zonei” şi “Dezvoltarea
capacităţii administrative a administraţiilor publice locale,
în vederea îmbunătăţirii capacităţii de furnizare a
serviciiilor publice la standarde de calitate internaţionale”.
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II.6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de
dezvoltare au drept scop atât aprecierea gradului de
realizare al activităţilor propuse de document, per
ansamblu, cât şi fundamentarea eventualelor revizuiri şi
modificări ale direcţiilor de dezvoltare, obiectivelor,
ţintelor, planurilor de măsuri şi acţiuni.
Monitorizarea implementării strategiei va fi realizată în
permanenţă, de către aparatele proprii ale partenerilor, cu
atribuţii în acest sens. Monitorizarea va consta în
verificarea implementării în perioada programată a
activităţilor, colectarea datelor necesare pentru popularea
bazei de date a indicatorilor de evaluare etc. Această
activitate contribuie şi la o îmbunătăţire a coordonării
proiectelor realizate în profil teritorial.
Evaluarea implementării strategiei se bazează pe
compararea gradului de atingere a ţintelor propuse iniţial
cu situaţia dezvoltării Zonei Transfrontaliere la diferite
momente. Prin activitatea de evaluare se stabileşte, în
funcţie de contextul socio-economic de la acel moment,
valabilitatea sau nu a obiectivelor, în special a celor
sectoriale.

Evaluarea va fi realizată de către departamentul care va
realiza şi activitatea de monitorizare. La o perioadă stabilită
de comun acord (se recomandă perioade nu mai mici de 1
an), va fi pregătit un raport comun de evaluare a
implementării strategiei care va conţine situaţia
indicatorilor de evaluare. În baza acestei situaţii,
departamentul va propune eventuale modificări sau
actualizări ale prevederilor Strategiei.
Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (3-5 ani) sau
în cazul unor schimbări socio-economice sau administrative
majore să se efectueze o revizuire a documentului
strategic. Pentru perioada de implementare a Strategiei se
recomandă ca o primă revizuire a documentului să fie
realizată în anul 2014, mai exact în momentul în care vor fi
disponibile toate informaţiile cu privire la disponibilitatea
fondurilor europene pentru următoarea perioadă de
programare.
Se recomandă utilizarea, pentru activitatea de monitorizare
şi evaluare, a setului de indicatori propuşi în anexa
Strategiei.

Evaluarea implementării strategiei se bazează pe analizarea
evoluţiei indicatorilor de evaluare, prezentaţi în anexa
documentului, şi a stadiului la care aceştia se află în funcţie
de ţintele aferente stabilite pentru fiecare sector.
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ANEXE
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INDICATORI DE EVALUARE A CONTEXTULUI SOCIO-ECONOMIC
1. CONDIŢII DE LOCUIRE
1. A. Mediu
indicatori
1.1. Spaţii verzi




1.2. Ponderea spaţiilor verzi din 
suprafaţa totală


1.3. Gradul de epurare a apelor 
uzate


1.4. Transport urban nepoluant 


1. B. Locuinţe
indicatori
1.5. Gradul de solicitare a

teritoriului urban pentru

locuire

1.6. Densitatea locuinţelor



1.7. Disponibilitatea locuinţelor 


1.8. Suprafaţa medie a unei

locuinţe


1.9. Număr mediu de camere al 
unei locuinţe


1.10. Suprafaţa medie a unei

camere pentru locuit


2. INFRASTRUCTURĂ FIZICĂ
2. A. Drumuri
indicatori
2.1. Densitatea străzilor orăşeneşti


2.2. Gradul de modernizare a

străzilor orăşeneşti



modalitate de calcul
=Suprafaţa spaţiilor verzi amenajate / populaţie totală;
u.m.: m2/locuitor;
sursa: INS, DJS;
=Suprafaţa spaţiilor verzi amenajate (m2) / suprafaţa totală * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Cantitatea apelor uzate evacuate / Cantitatea apelor uzate epurate;
u.m.: %
sursa: INS, DJS, APM;
=Pasageri transportaţi cu vehicule nepoluante / Total pasageri transportaţi * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
modalitate de calcul
=Suprafaţa locuinţelor / suprafaţa intravilană *1000;
u.m.: m2 / 1000 m2;
sursa: INS, DJS;
=Număr de locuinţe / suprafaţa intravilană;
u.m.: locuinţe/km2;
sursa: INS, DJS;
=Suprafaţa locuibilă existentă / populaţie totală;
u.m.: m2 locuinţe / locuitor;
sursa: INS, DJS;
= Suprafaţa locuibilă existentă / locuinţe existente;
u.m.: m2;
sursa: INS, DJS;
= Camere pentru locuit existente / locuinţe existente;
u.m.: camere;
sursa: INS, DJS;
= Suprafaţa locuibilă existentă / camere pentru locuit existente;
u.m.: m2;
sursa: INS, DJS;

modalitate de calcul
=Lungimea străzilor orăşeneşti / suprafaţa totală;
u.m.: km drum/km2;
sursa: INS, DJS;
=Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate / lungimea totală a străzilor orăşeneşti
* 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
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3. B. Utilităţi
indicatori
2.3. Densitatea reţelei de distribuţie

a apei potabile


2.4. Gradul de utilizare a capacităţii

de producere a apei


2.5. Densitatea reţelei de canalizare



2.6. Densitatea reţelei de gaze

naturale


3. DEMOGRAFIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ
3. A. Populaţie
indicatori
3.1. Rata de dependenţă

demografică


3.2. Beneficiari de venit minim

garantat


3.3. Rata sporului natural



3.4. Rata sporului migrator intern 


3. B. Forţă de muncă
indicatori
3.5. Rata de ocupare a forţei de 
muncă


3.6. Rata de înlocuire a forţei de 
munca


4. NIVEL DE TRAI
indicatori
4.1. Durata medie a vieţii


4.2. Rata mortalităţii infantile

4.3. Gradul de dotare cu
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modalitate de calcul
=Lungimea reţelei de distribuţie a apei / suprafaţa intravilană;
u.m.: km reţea/km2;
sursa: INS, DJS;
=Capacitatea totală de producere a apei / cantitatea de apă consumată * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Lungimea reţelei de canalizare / suprafaţa intravilană;
u.m.: km reţea/km2;
sursa: INS, DJS;
=Lungimea reţelei de gaze naturale / suprafaţa intravilană;
u.m.: km reţea/km2;
sursa: INS, DJS;

modalitate de calcul
=Numărul persoanelor în afara vârstei legale de muncă / Numărul persoanelor în
vârstă legală de muncă * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Beneficiari de VMG / populaţie *1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS, DGASPC;
=Soldul sporului natural / populaţie totală * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Soldul schimbărilor de domiciliu / populaţie totală * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
modalitate de calcul
=Populaţia ocupată / resurse de muncă;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Numărul persoanelor sub vârsta legală de muncă (0-14 ani) / o treime din numărul
persoanelor aflate în vârstă legală de muncă * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
modalitate de calcul
=numărul total de om-ani trăiţi de întreaga populaţie / numărul de supravieţuitori în
vârstă de 0 ani;
u.m.: ani;
sursa: INS, DJS;
=numărul deceselor infantile / numărul născuţilor vii * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=numărul autoturismelor înmatriculate / populaţia * 100;
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u.m.: %;

sursa: INS, DJS;
4.4. Suprafaţa medie a unei

= Suprafaţa locuibilă a unei locuinţe terminate / număr de locuinţe terminate;
locuinţe terminate

u.m.: m2;

sursa: INS, DJS;
4.5. Consum casnic mediu lunar de
=Cantitatea de apă potabilă distribuită lunar populaţiei existentă / populaţie
apă
urbană;

u.m.: m3 / locuitor;

sursa: INS, DJS;
5. ECONOMIE
5. A. Activitatea economică generală
indicatori
modalitate de calcul
5.1. Rezultatul financiar al mediului de afacerii

=Cifra de afaceri a unităţilor locale / populaţia;

u.m.: lei / locuitor;

sursa: INS, DJS;
5.2. Densitatea IMM

Numărul total al IMM / populaţie * 1000;

u.m.: ‰;

sursa: INS, DJS;
5.3. Ponderea sectorului privat în economia locală

=Număr de salariaţi din sectorul privat / Număr total de
salariaţi * 100;

u.m.: %;

sursa: INS, DJS;
5. B. Construcţii
indicatori
modalitate de calcul
5.4. Locuinţe noi

=Suprafaţa locuinţelor pentru care s-a obţinut autorizaţie de
construcţie / populaţia * 1000;

u.m.: m2/1000 loc;

sursa: INS, DJS;
5.5. Clădiri noi, altele decât locuinţe

=Suprafaţa clădirilor, altele decât locuinţe, pentru care s-a
obţinut autorizaţie de construcţie / populaţia * 1000;

u.m.: m2/1000 loc;

sursa: INS, DJS;
5. C. Turism
indicatori
modalitate de calcul
5.6. Mărimea medie a unei unităţi de cazare turistică

=Capacitatea de cazare existentă / unităţi de cazare
existente;

u.m.: locuri;

sursa: INS, DJS;
5.7. Densitatea locurilor de cazare existente

=Capacitatea de cazare existentă / suprafaţa intravilană;

u.m.: locuri/km2;

sursa: INS, DJS;
5.8. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare

=Capacitatea de cazare în funcţiune / înnoptări turistice *
1000;

u.m.: %;

sursa: INS, DJS;
6. SERVICII PUBLICE
6. A. Sănătate
indicatori
modalitate de calcul
6.1. Disponibilitatea personalului medical calificat

=Personal medico-sanitar calificat / populaţia * 1000;
autoturisme
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6.2. Densitatea cabinetelor medicale de familie

6.3. Densitatea farmaciilor

6. B. Educaţie
indicatori
6.4. Dotarea cu TIC a unităţilor de învăţământ

6.5. Capacitatea unităţilor de învăţământ

6.6. Gradul de solicitare a cadrelor didactice

6. C. Cultură
indicatori
6.7. Indicele de cuprindere la lectură

6.8. Indicele de circulaţie a documentelor

6.9. Indicele de lectură a cititorilor
6.10. Capacitatea sălilor de spectacole

6. D. Transport public
indicatori
6.11. Dotarea cu vehicule de transport public urban

6.12. Intensitatea utilizării parcului auto













modalitate de calcul
=Numărul PC-urilor deţinute de unităţile de învăţământ /
populaţia şcolară * 1000;
u.m.: PC-uri / 1.000 elevi;
sursa: INS, DJS;
= Populaţia şcolară / săli de clasă şi cabinete;
u.m.: elevi / sală;
sursa: INS, DJS, ISJ;
=Numărul elevilor din învăţământul primar şi gimnazial /
numărul cadrelor didactice din învăţământul primar şi
gimnazial
u.m.: elevi / cadru didactic;
sursa: INS, DJS, ISJ;













modalitate de calcul
=Numărul abonaţilor bibliotecilor / populaţia;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Volume eliberate / volume existente în bibliotecile * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Volume eliberate / cititori în bibliotecile * 100; u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Locuri disponibile în săli de spectacole / populaţia * 10.000;
u.m.: locuri / 10.000 locuitori;
sursa: INS, DJS;
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u.m.: personal calificat / 1000 locuitori;
sursa: INS, DJS; DSP;
=Cabinete medicale de familie / populaţia * 10.000;
u.m.: cabinete medicale de familie / 10.000 locuitori;
sursa: INS, DJS; DSP;
=Farmacii / populaţia * 10.000;
u.m.: farmacii / 10.000 locuitori;
sursa: INS, DJS; DSP;

modalitate de calcul
=Numărul autovehiculelor în inventar / populaţia * 10.000;
u.m.: autovehicule / 10.000 locuitori;
sursa: INS, DJS;
=Pasageri transportaţi / 1000 / autovehicule de transport
public în inventar;
u.m.: mii persoane / mijloc de transport;
sursa: INS, DJS;
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INDICATORI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
1. CONDIŢII DE LOCUIRE
1. A. Locuinţe
indicatori
1.1. Gradul de solicitare a teritoriului
pentru locuire


1.2. Densitatea locuinţelor



1.3. Disponibilitatea locuinţelor



1.4. Suprafaţa medie a unei locuinţe


1.5. Număr mediu de camere al unei
locuinţe


1.6. Suprafaţa medie a unei camere 
pentru locuit


2. INFRASTRUCTURĂ FIZICĂ
2. A. Drumuri
indicatori
2.1. Densitatea drumurilor comunale


2.2. Gradul de modernizare a

drumurilor comunale


2. B. Utilităţi
indicatori
2.3. Densitatea reţelei de distribuţiea
apei potabile


2.4. Gradul de utilizare a capacităţii 
de producere a apei


2.5. Gradul de conectare a

localităţilor la reţeaua de gaze 
naturale

2.6. Gradul de epurare a apelor uzate




modalitate de calcul
=Suprafaţa locuinţelor / suprafaţa intravilană *1000;
u.m.: m2 / 1000 m2;
sursa: INS, DJS;
=Număr de locuinţe / suprafaţa intravilană;
u.m.: locuinţe/km2;
sursa: INS, DJS;
=Suprafaţa locuibilă existentă / populaţie;
u.m.: m2 locuinţe / locuitor;
sursa: INS, DJS;
= Suprafaţa locuibilă existentă / locuinţe existente;
u.m.: m2;
sursa: INS, DJS;
= Camere pentru locuit existente / locuinţe existente;
u.m.: camere;
sursa: INS, DJS;
= Suprafaţa locuibilă existentă / camere pentru locuit existente;
u.m.: m2;
sursa: INS, DJS;

modalitate de calcul
=Lungimea drumurilor comunale / suprafaţa totală;
u.m.: km drum/km2;
sursa: INS, DJS;
=Lungimea drumurilor comunale modernizate / lungimea drumurilor comunale * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
modalitate de calcul
=Lungimea reţelei de distribuţie a apei / suprafaţa intravilană;
u.m.: km reţea/km2;
sursa: INS, DJS;
=Capacitatea totală de producere a apei / cantitatea de apă consumată * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Localităţi conectate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale / Număr localităţi;
u.m.: %
sursa: INS, DJS;
=Ape uzate epurate / Ape uzate evacuate;
u.m.: %
sursa: INS, DJS;
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3. DEMOGRAFIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ
3. A. Populaţie
indicatori
3.1. Densitatea populaţiei



3.2. Rata de dependenţă

demografică


3.3. Rata sporului natural



3.4. Rata de fertilitate



3.5. Rata sporului migrator intern 


3. B. Forţă de muncă
indicatori
3.6. Rata de ocupare a forţei de

muncă


3.7. Rata de înlocuire a forţei de

munca


3.8. Rata şomajului



4. NIVEL DE TRAI
indicatori
4.1. Durata medie a vieţii



4.2. Vârsta medie a soţilor - feminin 


4.3. Rata mortalităţii infantile



4.4. Gradul de dotare cu autoturisme
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modalitate de calcul
=Populaţia/ suprafaţa totală;
u.m.: locuitori/km2;
sursa: INS, DJS;
=Numărul persoanelor în afara vârstei legale de muncă / Numărul persoanelor în
vârstă legală de muncă * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Soldul sporului natural / populaţie urbană totală * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Numărul nou-născuţilor vii / populaţie feminină în vârstă fertilă * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Soldul schimbărilor de domiciliu / populaţie urbană totală * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
modalitate de calcul
=Populaţia ocupată / resurse de muncă;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Numărul persoanelor sub vârsta legală de muncă (0-14 ani) / o treime din numărul
persoanelor aflate în vârstă legală de muncă * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Număr de şomeri / populaţie activă;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS, AJOFM;
modalitate de calcul
=numărul total de om-ani trăiţi de întreaga populaţie / numărul de supravieţuitori în
vârstă de 0 ani;
u.m.: ani;
sursa: INS, DJS;
=suma căsătoriilor înregistrate pe fiecare vârstă ponderate cu vârstele pentru care sau înregistrat căsătorii / suma totală a vârstelor anuale nupţiabile;
u.m.: ani;
sursa: INS, DJS;
=numărul deceselor infantile / numărul născuţilor vii * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=numărul autoturismelor înmatriculate / populaţia urbană * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
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4.5. Suprafaţa medie a unei locuinţe
terminate


4.6. Consum casnic mediu lunar de 
apă


5. ECONOMIE
5. A. Activitate economică generală
indicatori
5.1. Rezultatul financiar al mediului 
de afaceri


5.2. Densitatea IMM



5.3. Ponderea sectorului privat în 
economia locală


5.4. Ponderea populaţiei ocupate în 
activităţi neagricole din totalul 
populaţiei ocupate

5.5. Ponderea consumului industrial
de apă


5. B. Construcţii
indicatori
5.6. Locuinţe noi



5.7. Clădiri noi, altele decât locuinţe


5. C. Turism
indicatori
5.8. Densitatea locurilor de cazare 
existente


5.9. Indicele de utilizare netă a

capacităţii de cazare


6. SERVICII PUBLICE
6. A. Sănătate
indicatori
6.1. Disponibilitatea personalului
medical calificat

= Suprafaţa locuibilă a unei locuinţe terminate / număr de locuinţe terminate;
u.m.: m2;
sursa: INS, DJS;
=Cantitatea de apă potabilă distribuită lunar populaţiei / populaţie;
u.m.: m3 / locuitor;
sursa: INS, DJS;

modalitate de calcul
=Cifra de afaceri a unităţilor locale / populaţia;
u.m.: lei / locuitor;
sursa: INS, DJS;
=Numărul total al IMM / populaţie * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Număr de salariaţi din sectorul privat / Număr total de salariaţi * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Populaţie ocupată în activităţi neagricole / Populaţie ocupată * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Consum industrial de apă / consum total de apă * 100;
U.m. %;
sursa: INS, DJS;
modalitate de calcul
=Suprafaţa locuinţelor pentru care s-a obţinut autorizaţie de construcţie / populaţia *
1000;
u.m.: m2/1000 loc;
sursa: INS, DJS;
=Suprafaţa clădirilor, altele decât locuinţe, pentru care s-a obţinut autorizaţie de
construcţie / populaţia * 1000;
u.m.: m2/1000 loc;
sursa: INS, DJS;
modalitate de calcul
=Capacitatea de cazare existentă / suprafaţa intravilană;
u.m.: locuri/km2;
sursa: INS, DJS;
=Capacitatea de cazare în funcţiune / înnoptări turistice * 1000;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;

modalitate de calcul



=Personal medico-sanitar calificat / populaţia * 1000;
u.m.: personal calificat / 1000 locuitori;
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6.2. Densitatea cabinetelor medicale
de familie


6.3. Densitatea farmaciilor



6. B. Educaţie
indicatori
6.4. Dotarea cu TIC a unităţilor de 
învăţământ


6.5. Capacitatea unităţilor de

învăţământ


6.6. Gradul de solicitare a cadrelor 
didactice


6. C. Cultură
indicatori
6.7. Indicele de cuprindere la lectură


6.8. Indicele de circulaţie a

documentelor


6.9. Indicele de lectură a cititorilor 
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sursa: INS, DJS; DSP;
=Cabinete medicale de familie / populaţia * 10.000;
u.m.: cabinete medicale de familie / 10.000 locuitori;
sursa: INS, DJS; DSP;
=Farmacii / populaţia * 10.000;
u.m.: farmacii / 10.000 locuitori;
sursa: INS, DJS; DSP;
modalitate de calcul
=Numărul PC-urilor deţinute de unităţile de învăţământ / populaţia şcolară * 1000;
u.m.: PC-uri / 1.000 elevi;
sursa: INS, DJS;
= Populaţia şcolară / săli de clasă şi cabinete;
u.m.: elevi / sală;
sursa: INS, DJS, ISJ;
=Numărul elevilor din învăţământul primar şi gimnazial /; numărul cadrelor didactice
din învăţământul primar şi gimnazial
u.m.: elevi / cadru didactic;
sursa: INS, DJS, ISJ;
modalitate de calcul
=Numărul abonaţilor bibliotecilor / populaţia;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Volume eliberate / volume existente în biblioteci * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Volume eliberate / cititori în biblioteci * 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
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