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BINE AŢI VENIT LA UNGHENI! 

 

WELCOME TO UNGHENI! 
 

 

Prezentare generală  

 

Raionul Ungheni este amplasat geografic în partea de centru-vest a Republicii 

Moldova şi are ca vecini raioanele: Nisporeni, Călăraşi, Teleneşti, Sîngerei şi 

Făleşti. În partea de vest se mărgineşte cu rîul Prut care constituie frontiera de stat 

între România şi Republica Moldova, iar din anul 2007 – şi hotarul cu Uniunea 

Europeană.  

Suprafaţa totală a raionului este de 108,3 mii hectare, dintre care: 49,9 mii ha 

– suprafaţă agricolă, 28,8 mii ha – păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, 4,7 

mii ha – resurse acvatice.  

Populaţia conform datelor recensămîntului din anul 2013, este de 110,5 mii 

locuitori, densitatea medie – 102 persoane pe km
2
.  

         Raionul Ungheni are 33 primării în 12 sate, 19 comune şi două oraşe: Ungheni 

şi Corneşti.  

 

Overview 

Ungheni District is geographically placed in the center-western part of the 

Republic of Moldova and is neighboring with the districts Nisporeni, Calarasi, 

Telenesti, Singerei and Falesti. In the western part it borders with the Prut River, 

which is the natural border between Romania and Republic of Moldova, and since 

2007 -it is the border between Republic of Moldova with the European Union. 

The total surface of the district is 108 300 hectares, of which: 49 900 ha - 

agricultural area, 28 800 ha - forests and other forest land, 4700 ha - water 

resources. 

The Population, according to the 2004 year census, is about 110,500 

inhabitants, the average density - 102 persons per square kilometer. 

Ungheni District has 33 municipalities in 12 villages, 19 communes, and two 

cities Ungheni and Corneşti. 

  

Economia raionului 

     Potenţialul economic al raionului Ungheni este 

complex, remarcându-se, în mod special, agricultura - 

sector cu largi rezerve şi posibilităţi, determinate de 



 

 

calitatea solului, de factorii de climă şi resursele umane.  

În raion există un şir de oportunităţi de a investi în 

agricultură, industrie, turism, servicii.Pentru a atrage 

investiţii de capital străin şi autohton, raionul oferă 

multiple avantaje:  

 Sistemul Zonei Economice libere (ZEL) „Ungheni-

Business”  

 Resurse naturale şi umane 

 Poziţia geografică avantajoasă (la frontieră cu Uniunea 

Europeană)  

 Intersecţia principalelor comunicaţii de transport auto, 

fluvial şi feroviar 

 Existenţa relaţiilor de colaborare cu parteneri regionali 

şi internaţionali 

 Viziunea strategică a autorităţilor publice locale ce 

susţine dezvoltarea afacerilor în regiune. 

 

  

District economy 

The economic potential of Ungheni district is complex, 

standing out, especially, the agriculture - a sector with 

large reserves and possibilities, determined by soil quality, 

by climatic factors and human resources. 

There are many investment opportunities in agriculture, 

industry, tourism, services. 

Ungheni district offer many advantages to attract 

foreign and local capital investments such as: 

 The Free Economic Zone (FEZ) „Ungheni-

Business”  

 Natural and human resources 

 Advantageous geographical position (at the border 

with the European Union) 

 Intersection of main auto, fluvial and rail transport 

communications 

 Existence of collaboration relationships with 

regional and international partners 

 Strategic vision of local public authorities to support 

the business development in region. 
 



 

 

 Industria 

  

Agricultura 

Agricultura este una din ramurile principale ale 

economiei raionului. Este un sector cu un mare potenţial 

economic şi cu largi rezerve şi posibilităţi determinate de 

calitatea solului, factorii de climă şi resursele umane.  

Agricultura este o ramură cu tradiţii în raion şi 

activităţile sunt axate pe cultivarea culturilor cerealiere, 

tehnice, legumicole, a fructelor, viţei de vie, pentru 

creşterea vitelor, a porcinilor şi a păsărilor. 

       Activităţile de bază sînt axate pe cultivarea culturilor 

cerealiere, tehnice, legumicole, fructelor, viţei de vie şi 

furagere. 

      Sectorul agricol este reprezentat în mare parte de 

gospodării ţărăneşti (20365) de dimensiuni mici. 

 Industria de procesare a producţiei agricole este 

reprezentată de agenţii economici care prelucrează materia 

primă în unităţile de morărit, de panificaţie şi combifuraje, 

în întreprinderile de producere a mezelurilor, a conservelor 

din fructe şi legume, a băuturilor alcoolice şi răcoritoare. 

 

  

Agriculture 

The agriculture is one of the main branches of the 

district economy. It is a sector with great potential and 

broad economic reserves and possibilities, determined by 

soil quality, climatic factors and human resources.  

In the district, the agriculture is a branch with 

tradition. Its activities are focused on cultivation of 

cereals, technical cultures, vegetables, crops, fruits, vines, 

cattle /swine/poultry breeding. 

The main activities are focused on the cultivation of 

grain crops, technical cultures, vegetables, crops, fruits, 

vines and fodder.  

 The agricultural sector is represented mostly by 

small farms (20365). 

 The processing industry is based on processing 

certain raw materials at flourmills, bakeries, feed mills, 

processing meat, fruit, vegetables and grapes, producing 

strong drinks and beverages. 



 

 

 

 Industria raionului Ungheni cuprinde un spectru de 

producere destul de vast: covoare şi articole de covor, fire 

de lână, mobilă, vopsele pentru autovehicule, 

încălţăminte, granule PVC, marmoră şi mozaică, ciorapi, 

confecţii, ceramică, băuturi alcoolice şi nealcoolice, 

mezeluri, conserve, fructe uscate, nutreţuri concentrate, 

produse de panificaţie şi altele.  

O pondere de peste 80 % în industria raionului 

Ungheni o are pregătirea fibrelor, filarea, fabricarea de 

covoare şi preşuri. 

Un segment special de afaceri pentru industria 

raionului este Zona Economică Liberă (ZEL) „Ungheni-

Business”, care acordă un regim preferenţial pentru 

rezidenţii săi cu facilităţi. În prezent, aici sînt înregistraţi 

35 de rezidenţi cu diferite genuri de activitate şi de origine 

din Republica Moldova (60%), România, Italia, Turcia, 

Israel, Ucraina, Belgia, Belarus, Olanda, Liban. De 

menţionat, că în ultimii ani, ZEL „Ungheni-Business” 

ocupă primele locuri în clasamentul zonelor economice 

libere din republică. 
 Industry 

The industry of Ungheni district includes a rather 

broad spectrum of production: rugs and carpets, woolen 

yarn, furniture, paint for cars, footwear, PVC granules, 

marble and mosaic, socks, clothing, ceramics, alcoholic 

and nonalcoholic drinks, sausage, canned, dried fruit, 

concentrated feed, bakery and others. 

 A share of 80% of Ungheni district industry has the 

fiber preparation, spinning, carpet and rugs. 

A special segment of business for Ungheni district 

industry is Free Economic Zone (FEZ) "Ungheni-

Business", which is granting preferential treatment to its 

residents with facilities. 

 Currently, there are 35 registered residents with 

different types of activity. The residents come from: 

Republic of Moldova (60%), Romania, Italy, Turkey, 

Israel, Ukraine, Belgium, Belarus, Netherlands, Lebanon. 

It is important to mention that during last years FEZ 

“Ungheni-Business” takes top places in national FEZ 

ranking. 

 

 

 



 

 

 Cultura  
Patrimoniul cultural al raionului cuprinde creaţii 

folclorice şi artistice, datini şi obiceiuri specifice acestei 

frumoase zone. În cadrul sărbătorilor de iarnă, de Paşte, de 

hramul casei şi al localităţii, la celebrarea căsătoriilor şi a 

altor evenimente importante, numeroasele tradiţii 

folclorice sînt respectate cu sfinţenie.  

 În Ungheni, anual, sunt desfăşurate: Festivalul 

raional al datinilor şi obiceiurilor de iarnă „După datina 

străbună”, Festivalul Internaţional “Mărţişor”, Festivalul 

de Satiră şi Umor, Sărbatoarea Fagului şi Tabăra 

cioplitorilor în lemn, Festivalul naţional al dansurilor 

populare „Drăgaica”, etc. 

În localităţile raionului Ungheni, activează diverse 

formaţiuni artistice de dramaturgie şi satiră, folclor şi 

muzică populară, interpretare corală, dans popular care 

menţin şi promovează valorile culturale ale regiunii. 

  

 

Culture  

The cultural heritage of Ungheni district includes 

folkloric and artistic creations, customs and traditions 

specific to this beautiful area. In the winter or Easter 

holidays, the house and the village feast, the celebration of 

marriages, the christening and other important events, 

many folk traditions are scrupulously respected. 

Annually, in Ungheni take place: the district festival 

of winter traditions "After the ancient tradition", 

International Festival “Martisor”, Festival of Satire and 

Humor, Beech Celebration and the Woodcraft camp, 

Nationala Festival of folk Dances “Dragaica”, etc.  

 In the localities of Ungheni district, there are 

various artistic formations of drama and satire, folklore 

and folk music, choral interpretation, folk dances which 

preserve and promote the cultural values of the region. 

 

  

 

 

 

 

 

 Turism 

Raionul Ungheni dispune de potenţial turistic bogat 

şi variat precum: existenţa mediului natural atractiv şi a 



 

 

unui şir de obiective turistice naturale, arheologice, 

religioase şi culturale. 

 Printre obiectivele turistice naturale merită a fi 

menţionate Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului” (cu un 

traseu amenajat pentru vizitatori), Movila Măgurii 

(mormînt militar izolat sau necropolă plană, sec. XV), 

lunca rîului Prut, Aleea Castanilor din or. Ungheni, 

Muzeul de istorie şi etnografie Ungheni, Muzeul satului 

din comuna Pîrliţa. 

 Din obiectivele arhitecturale pot fi menţionate: 

Podul Eiffel şi Catedrala „Alexandru Nevschi”. Podul 

Eiffel a fost construit în perioada 1876-1877, după 

proiectul arhitectului Gustave Eiffel, creatorul Turnului 

Eiffel din Paris.   

La dispoziţia vizitatorilor sînt 2 hoteluri în or. Ungheni, 1 

camping, 1 pensiune agroturistică, 3 tabere de vară. 

 
 Tourism 

Ungheni District has a rich and varied tourist potential 

such as: existence of attractive natural environment and a 

big number of natural landmarks, archaeological, religious 

and cultural attractions. 

 Among the natural attractions, it is worth mentioning 

the Natural Reservation "Plaiul Fagului” (The Land of 

Beech), “Movila Magurii” - isolated military grave or flat 

necropolis of late Middle Ages (the XV century), Prut 

river meadow, Chestnut Avenue from Ungheni town, 

Museum of History and Ethnography, Pirlita village 

Museum.  

 Among architectural landmarks, it can be specified 

the Eiffel Bridge - metal bridge over the Prut river 

between Ungheni city, Republic of Moldova and Ungheni 

commune, Romania. The bridge was built between 1876-

1877, according to the project of the architect Gustave 

Eiffel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Servicii Medicale 

Pe teritoriul raionului Ungheni activează Spitalul 

Raional cu sediul în oraşul Ungheni, cu o capacitate de 

350 paturi. În cadrul acestei instituţii se acordă asistenţă 

medicală specializată.  

De asemenea au fost create servicii comunitare 

medicale cum ar fi: Centrul perinatologic interraional de 

nivelul II, Centrul comunitar de sănătate mentală, 

Centrul comunitar de suport al pacienţilor cu TBC, 

Serviciul geriatrie, Serviciu îngrijiri paliative. 

La nivel de oraşe, comune şi sate activează 11 

Centre de Sănătate - instituţii ce oferă servicii de 

asistenţă medicală primară populaţiei raionului.  

 

Asistenţă socială 

Asistenţa socială a raionului Ungheni cuprinde un 

ansamblu de programe, măsuri şi servicii specializate de 

protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în 

dificultate.  

Politica de asistenţă socială în cadrul raionului este 

orientată în două direcţii prioritare: 

-protecţia familiei şi copilului care oferă următoarele 

servicii: asistenţa parentală profesionistă, casa de copii 

de tip familial, Serviciul Sprijin Familial şi Reintegrare 

Tutelă/curatelă, Adopţie, Serviciul psihologic, Serviciul 

juridic, Serviciul ,,Telefonul Copilului“. 

-protecţia persoanelor adulte şi cu dizabilităţi, prestând 

serviciile: Serviciu îngrijire socială la domiciliu, 

Serviciu plasament familial pentru persoane adulte şi cu 

dizabilităţi, Serviciu social ,,Asistenţa personală“, 

Serviciul social ,,Echipă Mobilă“, Serviciul social 

,,Respiro”, Serviciul social ,,Casa comunitară“, Cantina 

de ajutor social, Asistenţa socială comunitară, Centrul 

de plasament pentru persoane adulte şi fără adăpost 

Sculeni, Centrul de plasament ,,Cuplu părinte-copil”, 

or.Corneşti. 

 

Educaţie, tineret şi sport 

În raionul Ungheni activează 49 instituţii 

preuniversitare, 55 instituţii preşcolare şi 4 instituţii 

extraşcolare. 

     Optimizarea sistemului educaţional constituie o 

direcţie prioritară a managementului Direcţiei 

Învăţământ, Tineret şi Sport şi este un obiectiv major în 



 

 

realizarea managementului schimbării la nivel structural 

şi organizaţional a reţelei instituţiilor din raion. 

      Aceasta a stat la baza creării şi dezvoltării a 11 şcoli 

de circumscripţie, dotate cu mobilier şcolar, tehnică de 

calcul modernă, table interactive, cantine amenajate şi 

utilate, săli de sport asigurate cu inventar, etc.  

 

 

 Medical servicies 

In Ungheni there is a District Hospital with a 

capacity of 350 beds.  

Also, there were created medical community 

services, such as: Center of perinatology of interdistrict 

II level, Community Mental Health Center, Community 

center of support for TBC patients, Geriatric Service, 

Palliative Care Service.  

At the level of cities, communes and villages operates 

11 Health Centers that are providing primary medical 

services for population of the district.  

 

Social assistance 

Social assistance in Ungheni district includes a set 

of specialized programs, measures and protection 

services of people, families and groups that need 

protection 

The social policy of the district is conducted in 

two directions: 

- protection of the family and children that offers the 

following services: Professional parental assistant, 

Children's Home of family type, Family Support and 

Reintegration Service, Guardianship/trusteeship, 

Adoption, Psychological Service, Legal Service, 

Service, “The child helpline". 

- - protection of adult disabled persons – provided 

services: At home social care service, Family placement 

service for adults and the disabled people, Social 

service “Personal assistance", Social Service “Mobile 

Team”, Social Service „Respiro”, Social Service 

“Community Home ", The canteen of social support, 

Community Social Assistance, Prosthetics and 

Orthopaedic Service, Placement center for homeless 

adults in Sculeni, Placement Center “Couple Parent-

Child"  

-  



 

 

Education, Youth and Sports 

          In Ungheni District there are 49 pre-university 

institutions, 55 preschool institutions, and 4 

extracurricular institutions.  

Optimization of educational system is the priority 

direction of the Directorate of Education, Youth and 

Sport management and it is a major objective in 

implementation of management change at the structural 

and organizational level of the institutions network from 

the district.  

This was the basis for the creation and 

development of 11 district schools equipped with school 

furniture, modern computers, interactive whiteboards, 

furnished and equipped canteens, sport halls supplied 

with inventory. 

 

 

 

 

 

   

Dezvoltare regională şi cooperare internaţională 

În conformitate cu tendinţele actuale, în raionul 

Ungheni, se pune accent pe dezvoltarea regională şi 

dezvoltarea durabilă a relaţiilor de parteneriat regional şi 

transnaţional.  

Raionul Ungheni face parte din Regiunea de 

Dezvoltare Centru a Republicii Moldova şi este membru 

al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.  

Consiliul raional Ungheni a încheiat acorduri de 

parteneriat şi colaborare cu autorităţile din mai multe ţări, 

printre care: judeţele Iaşi şi Arad (România), Regiunea 

Kalinkovichi (Republica Belarus), Judeţul Jogeva 

(Estonia), regiunea Moletai ( Lituania), raionul Bershad 

(Ucraina). 

Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor 

transfrontaliere de colaborare şi parteneriat rămîn a fi o 

prioritate în politica de dezvoltare a raionului Ungheni. 

 Regional development and international 

cooperation 

According to the current trends, in Ungheni 

District, the focus is on regional development and 

sustainable development of regional and transnational 

partnerships. 



 

 

Ungheni District is part of the Central Region of 

Development of Republic of Moldova and the Euroregion 

“Siret – Prut - Dniester”. 

The District Council of Ungheni concluded 

Agreements of partnership and collaboration with 

different countries authorities, such as: Iasi and Arad, 

(Romania), the Region Kalinkovichi (Republic of 

Belarus), Jogeva (Estonia), Moletai region (Lituania), 

Bershad (Ukraine). 

Development and consolidation of the cross-border 

cooperation and partnerships remains a priority of the 

Ungheni District development policy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


