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INDICATORII SOCIAL - ECONOMICI
ai raionului Edineţ pentru a. 2019
AŞEZAREA GEOGRAFICĂ
Raionul Edineţ este situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova.
în partea de nord-vest raionul are hotare administrative cu raionul Briceni, la nord
cu raionul Ocniţa, la est cu raionul Donduşeni, la sud cu raionul Rîşcani, la vest pe rîul Prut
cu România.
STRUCTURA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ
Raionul Edineţ include 49 localităţi, organizate în 32 primării: municipiul Edineţ,
oraşul Cupcini, 11 comune şi 19 sate.
POPULAŢIA
La situaţia de 01.01.2020 populaţia prezentă a raionului Edineţ a constituit 76,5
mii cetăţeni, inclusiv populaţia urbană - 24,9 mii cetăţeni (32,5%), populaţia rurală - 51,6
mii cetăţeni (67,5%).
CÂŞTIGUL SALARIAL
Câştigul salarial mediu lunar minimal brut al unui angajat în trimestrul IV 2019 a
constituit 5632,5 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 12,7%.
Salariul mediu lunar, în trim. IV 2019 faţă de trim. IV 2018, atât în sfera bugetară,
cât şi în sectorul economic a înregistrat creştere:
- sectorul bugetar: 5262,0 lei, sau cu 18,2% mai mult;
- sectorul economic: 5866, 2 lei, sau cu 8,6% mai mult.
INDUSTRIA
în perioada ianuarie-decembrie 2019 întreprinderile industriale de toate formele de
proprietate au fabricat producţie în valoare de 1149472,6 mii lei, înregistrând o creştere cu
29,8% faţă de anul 2018.
Nivelul producţiei fabricate în întreprinderile industriale, cuprinse în cercetarea
statistică după tipuri de activităţi se prezintă astfel:
1. Industria extractivă: 31750,1 mii lei;
2. Industria prelucrătoare şi prestarea serviciilor - 1117722,5 mii lei.
Pe parcursul anului 2019, pe piaţa internă s-a comercializat producţie în valoare de
564931,7 mii lei, iar pe piaţa externă - în valoare de 426535,8 mii lei.
AGRICULTURA
Volumul producţiei agricole în anul 2019 faţă de 2018 demonstrează o creştere a
producţiei de cereale şi leguminoase pentru boabe cu 32,3 % inclusiv: grâu de toamnă şi
primăvară cu 12,4%, porumb pentru boabe cu 1,2%, floarea soarelui cu 2,4%, sfecla de
zahăr cu 20,8%. De asemenea volumul fructelor sămânţoase au înregistrat o creştere cu
82,6%, iar cel al fructelor sâmburoase - cu 37,5%.

La celelalte culturi s-au înregistrat micşorări a volumului producţiei: la cartofi cu
5,8%, soia cu 1,2%.
ZOOTEHNIA
Producţia animală în ianuarie - decembrie 2019, în raport cu aceeaşi perioadă a
anului precedent, în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la
bilanţ animale a fost înregistrată micşorarea producţiei de ouă cu 16,8%. Producţia
(creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) s-a majorat cu 20,7%, iar producţia de lapte s-a
micşorat cu 1,0%.
In ianuarie -decembrie 2018 s-a înregistrat micşorarea sporului zilnic în greutate la
creşterea şi îngrăşarea bovinelor cu 17.1%. dar a porcinilor s-a micşorat cu 66,5% faţă de
ianuarie- decembrie 2018. Volumul de vînzare a vitelor şi păsărilor pentru sacrificare s-a
majorat cu 3,4 % comparativ cu perioada similară a anului 2018. Productivitatea medie de
lapte la o vacă a scăzut cu 6,7% faţă de perioada similară a anului precedent.
EDUCAŢIA
In raionul Edineţ funcţionează 39 instituţii preuniversitare din care licee -8, (4 - în mun.
Edineţ); gimnazii - 30; şcoli primare -1, în care activează 704 cadre didactice şi fac
studii 6856 elevi; 44 instituţii preşcolare cu un personal de 328 cadre didactice în care se
educă 311 copii.
De asemenea, în raion activează 9 instituţii extraşcolare:
- 5 Case de creaţie;
- şcoala de muzică s. Şofrîncani;
- 2 Şcoli de sport;
- Staţia tinerilor tehnicieni.
CULTURA
Faima raionului Edineţ sînt cele 115 colective artistice, din care 24 colective
artistice, care deţin titlul de colectiv “Model”, reprezentate prin formaţii folclorice,
tarafuri, colective de dans, o formaţiune corală şi 2 fanfare din satele Şofrîncani şi
Stolniceni.
Pe arena internaţională raionul Edineţ este reprezentat de colectivele artistice:
-

Orchestra de muzică populară “Ciocîrlia” (Casa de Cultură Edineţ), care
activează de 75 ani sub bagheta magică a lui Ion Popov;
Orchestra de muzică populară “Lăstăreii” (Casa de Cultură Edineţ);
Taraful dinastiei Popov;
Formaţia folclorică”Ciobănaş de la miori”;
Formaţia folclorică ”La castel”;
Formaţia folclorică "Semănătorii”;
Corul "Lăcrimioara”;
Colectivul de dans ”Vodograi”;
Formaţia de amatori ”La izvoare”;
Formaţia folclorică ”Alboteanca”;
Teatrul popular "Malanca”.

Principalele atracţii turistice ale raionului Edineţ sunt: Defileul Feteşti; Grotele
Brînzeni; La Castel, s. Gordineşti; Toltrele Prutului, s. Trinca; Mănăstirea cu Hramul
„Naşterea Domnului”, s. Zăbriceni; Parcul şi reşedinţa boierului român basarabean Vasile
Stroiescu; Centrul cultural-istoric, s. Cuconeşti; Muzeul ţinutului natal Vasile Alecsandri
cu aleea clasicilor, mun. Edineţ; Complexul memoreal “Mama îndurerată”; Biserica Sf.
Vasile, mun. Edineţ; Biserica în cinstea sf. Mare Mucenic Dimitrie, or. Cupcini.
FONDUL SILVIC ŞI FONDUL APELOR
Fondul silvic în raionul Edineţ constituie 8065,24 ha, din care: 6208,84 ha-proprietatea
statului şi 1856,04 - proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale
de nivelul I.
Fondul apelor constituie 2814,83 ha, inclusiv: 1925,6 ha - proprietatea statului şi 889,23
ha - proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.
INDICI ECOLOGICI
In raionul Edineţ se află la evidenţă 18 arii naturale protejate de Stat. Toate ariile
naturale protejate de Stat din raion se află întro stare satisfăcătoare şi bună cu excepţia a
monumentului naturii geologic şi paleontologic „Defileul Trinca” şi Rezervaţia peizajistică
„La castel”.
Pe parcursul anului 2019 pe terenurile fondul forestier de Stat au fost plantate
culturi silvice pe o suprafaţă de 6,0 ha în trupurile de pădure Costantinovca l,8ha cu stejar,
Ruseni 0,6 ha stejar, Feteşti 1.8 ha stejar,Zăbriceni -1.8 ha stejar. Plantarea a fost efectuată
pe terenurile care anterior în 2018 au fost petrecute tăieri de regenerare rase.
Reţiaua hidrografică a raionului se completează şi cu 201 bazine acvatice cu o
suprafaţă totală de 805,4ha.Toate bazinele acvatice sunt artificiale cele mai mari fiind
(bazinul de acumulare ) „Heredeuca” cu suprafaţa del 17ha din s.Badragii Vechi, (bazinul
de acumulare ) „Cupcini” cu suprafaţa de 73ha primăria Brătuşeni, (bazinul de acumulare )
„Bercu” cu suprafaţa de 24ha primăria or.Edineţ.După modul de folosinţă 120 bazine sunt
pentru piscicultura şi irigare, iar 81 cu folosinţă generală.

