
Notă informativă 

privind proiectul: „Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele 

Vamale Internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni” 
 

Solicitantul: Primaria Orasului Briceni 

 

Prioritatea 1: „Reabilitarea infrastructurii fizice” 

 

Măsura 1.2: „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor internaţionale” 

 

I. Date generale proiect 

1. Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea si modernizarea drumului de acces catre Punctele 

vamale Internaţionale Briceni şi Larga din raionul Briceni din regiunea NORD (oras Briceni, s.Larga, 

s.Cotiujeni, s.Grimăncăuţi), creşterea fluenţei şi securităţii traficului şi securităţii traficului de tranzit 

pentru circa 400 000 persoane/anual, respectiv 132000 unităţi de transport/anual 

2. În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

Activitatile de achizitii, Activitatile de implementare a proiectului, Activitatile de supraveghere, 

Activitatile de comunicare si vizibilitatea a proiectului  

3. Partenerul (partenerii):  
1. Primăria com. Larga,r-l Briceni. 

2. Primăria s. Cotiujeni, r-l Briceni. 

3. Primăria s. Grimancauți, r-l Briceni. 

4. CR Briceni. 

4. Localizarea proiectului: Regiunea Nord, raionul Briceni, comunele: Larga,Cotiujeni,Grimăncăuți 

5. Suma totală a proiectului: – 27 360 500,00  lei, suma solicitată de la FNDR – 26 627 000, 00 lei, 

ceea ce constituie 97,31%  din costul total al proiectului.  

6. Total contribuţie – 733 500,00 lei (2,68 %)  Această contribuţie nu este solicitată de la FNDR.   

7. Durata de implementare a proiectului: 12 luni 

 

II. Notă conceptuală 

 

Justificare 

Proiectul este regional, deoarece vizează 4  localităţi integrate în raioanul Briceni și prin aceste localități 

trece drumul de acces spre puncte vamale cu Ucraina.  

Avand in vedere pozitia geografica a orasului, situat in Raionul Briceni si avand hotare cu Ucraina la 

nord, România la vest, cu raionul Edineț la sud si cu raionul Ocnița la est, Briceni reprezinta un punct 

important de tranzit catre Romania si Ucraina. In acest context, prin imbunatatirea infrastructurii traseelor 

cu destinatie strategica vamala se creaza premisele pentru dezvoltarea regionala, in contexul directiilor 

stabilite de strategiile de dezvoltare. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă sunt autoritatile locale, comunitatea locala din orasul Briceni si satele Larga, Cotiujeni, 

Grimancauti; furnizorii de produse si servicii 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: Cetațenii orașului Briceni si ai satelor  Larga; Cotiujeni si 

Grimancauți, Persoanele care tranzitează orașul: circa 400 000 persoane/anual, respectiv 132000 unităţi 

de transport/anual; Locuitorii zonelor limitrofe; Agenţii economici din Orașul Briceni si satele Larga; 

Cotiujeni si Grimancăuți   

 

 



Produsele proiectului. 

În urma implementării proiectului 2395 m de drum regional va fi reparat/reabilitat, 1400 m de drum va fi 

reconstruit.  

 

Rezultatele proiectului 

Creşterea securităţii  rutiere si a fluentei traficului de tranzit, Conexiune îmbunătăţită între toate 

oraşele/localităţile din regiune. 

 

Efectele multiple 

Implementarea proiectului constituie baza dezvoltarii sustenabile din Raionul Briceni si poate constitui o 

baza pentru dezvoltarea activitatilor economice si turistice din Raionul Briceni. Avand la dispozitie o 

infrastructura rutiera care face conexiunea cu punctele vamale modernizata/reconstruita, se preconizeaza 

cresterea numarului de turisti si reducerea timpului de acces si/ sau tranzit dinspre acestea si invers. 

De asemenea, proiectul va sustine dezvoltarea socio-economica a zonei, prin incurajarea initativelor 

private conexe  turismului, ca urmare a cresterii cererii pe piata locala, preconizandu-se o contributie 

majora in dezvoltarea regionala, locala și  transfrontaliera cu Ucraina. 
 

De asemenea, proiectul poate fi replicat si la nivelul altor drumuri regionale din raionul Briceni, prin 

constituirea de parteneriate bine definite intre autoritatile publice locale cu interes comun in dezvoltarea 

infrastructurii, ceea ce va atrage dupa sine un numar crescut de beneficiari.  

Nu in ultimul rand, proiectul creaza sinergie cu alte proiecte pe care Liderul si partenerii sai intentioneaza 

sa le realizeze in conformitate cu Startegia de dezvoltare. 

 

 

III. Impactul economico-social al proiectului 

In urma implementarii proiectului Autoritatile locale: Primaria Briceni, Primaria Larga; Primaria 

Cotiujeni; Primaria Grimancauti  vor beneficia de o infrastructura rutier reabilitata si refacuta, care va 

atrage o largă serie de beneficii care vor contribui la dezvoltarea regionala. 

9900 de locuitori ai orasului Briceni, 4560 locuitori ai satului Grimăncauti,  3809 locuitori ai satului 

Cotiujeni , 4700 locuitori ai satului Larga, circa 400 000 persoane care tranziteaza anual orasul Briceni si 

locuitorii zonelor limitrofe vor avea acces la o infrastructura rutiera sigura, care va facilita accesul catre 

punctele vamale. Având în vedere că prin reabilitarea infrastructurii rutiere si reorganizarea fluxului de 

circulatie se vor crea premisle catre un oras mai frumos, cu o zona centrala mai putin aglomerata din 

punct de vedere al traficului de tranzit, se va asigura implicit si o scadere a nivelului de poluare si a celui 

de zgmot si se vor crea premisele catre o dezvoltare sociala armonioasa. Pe termen lung, prin atragerea 

populaţiei din zonele limitrofe şi îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiilor dintre acesta şi capitala judeţului, 

se vor putea propaga ideile de civilitate şi modernitate în zonele mai îndepărtate şi îmbunătăţi calitatea 

vieţii şi din aceste zone. 

 

 


