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1. INTRODUCERE 
 
 
Planul Regional de Amenajare a Teritoriului Raionului Ungheni este elaborat de consorțiul ”IHS-
România” și Grupul de Consultanță și Dezvoltare Urbană ”Europolis-Internațional” în conformitate 
cu Tema-program și Contractul nr. 21/02244, fiind susținută financiar de Uniunea Europeană prin 
intermediul Programului ”EU4Moldova: regiuni cheie”, implementat de Programul Națiunilor pentru 
Dezvoltare.  
 
Planul Regional de Amenajare a Teritoriului Raionului este documentul coordonator în dezvoltarea 
armonioasă a tuturor componentelor teritoriului care include localitățile urbane și rurale în 
concordanță cu statutul și rolul socio-economic în sistemul de localități și este parte din Planul de 
amenajare a teritoriului național în general.  
 
Documentul stabilește parametrii principali al potențialului socio-economic, prevede direcțiile şi 
volumul utilizării resurselor naturale și reglementează zonarea funcțională a teritoriului - ca temei 
pentru utilizarea optimă a acestuia cu respectarea cerințelor de protecție a mediului. 
 
Soluțiile și reglementările stipulate în document sunt prevăzute până în anul 2040 – perioada de 
calcul. Acest fapt va asigura soluționarea direcționată și eficientă a celor mai acute disfuncționalități 
și necesități, fără a compromite principiile dezvoltării durabile a localităților raionului și va asigura 
creșterea confortului de trai a populației și prosperității economice a localității.  
 
Elaborarea Planului Regional de Amenajare a Teritoriului raionului Ungheni s-a bazat pe concluziile 
studiilor de fundamentare sectoriale, prognozelor și scenariilor de dezvoltare a raionului pe termen 
lung (până în anul 2040), cu definirea principalilor parametri de dezvoltare, inclusiv:  

 Asigurarea dezvoltării durabile integrate a teritoriului în conformitate cu obiectivele ONU de 
dezvoltare durabilă 2030. 

 Dezvoltarea unei viziuni comprehensive pentru amenajarea teritoriului, în baza 
potențialului, oportunităților, problemelor și limitărilor existente 

 Dezvoltarea scenariilor de dezvoltare teritorială și determinarea soluțiilor optime de 
planificare spațială  

 Dezvoltarea scenariilor de dezvoltare socio-economică și determinarea soluțiilor optime de 
consolidare a factorilor de competitivitate  

 Determinarea principalelor zone pentru implementarea sarcinilor prioritare și a zonelor de 
dezvoltare a teritoriului. 

 
Elaborarea documentației Planului Regional de Amenajare a Teritoriului raionului Ungheni s-a 
realizat în corespundere cu prevederille legale în domeniu, în forma lor consolidată, inclusiv:  

  Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului  

  Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă 

  Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală 

  Codul Funciar nr.828/1991 

 Legea privind protecția mediului înconjurător nr.1515-XII din 16 iunie 1993 

 Legea privind ocrotirea monumentelor nr.1530-XII din 22 iunie 1993 
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 Legea drumurilor Nr. 509 din 22.06.1995 

 Legea nr.1543-XIII cu privire la Cadastrul Bunurilor Imobiliare 

 Legea nr.411-XIII cu privire la Ocrotirea Sănătății 

 Legea Nr. 591 din 23-09-1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale 

 Hotărârea Guvernului nr. 1009/2000 despre aprobarea Regulamentului privind zonele 
protejate naturale și construite 

 Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”, aprobată prin Hotărârea de Guvern n4. 
377 din 10.06.2020  

 NCB B.01.01:2019 – Sistematizarea teritoriului și localităților. Termeni și definiții 

  NCB B.01.02:2016 – Instrucțiuni privind conținutul și principiile metodologice de elaborare, 
avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului 

  NCB B.01.05:2019 – Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale 

 
Totodată, elaborarea Planului Regional de Amenajare a Teritoriului Raionului a ținut cont de 
prevederile documentelor de politici și convenții în domeniu, aprobate la nivel internațional, 
inclusiv:  

 Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă 2030 

 Principiile directoare privind dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european", 
CEMAT, Hanovra 2000 

 HABITAT III, Noua Agendă Urbană, adoptată de Conferința Națiunilor Unite, ianuarie 2017. 
Codul european de bună practică: Arheologia şi proiectul Urban, 2000  

 Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru 
societate, adoptată la Faro, 2005, ratificată la 01.12.2008 (ratificată de Parlamentul 
Republicii Moldova)  

 Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice. 
 

 

 

 

 

  

http://www.mmediu.ro/afaceri_europene/conventii/16_Schimbari_climatice.doc
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2. SURSE DE DOCUMENTARE 
 
Documentație de amenajare a teritoriului:  

 Planul Urbanistic General al mun. Ungheni 

 Planul Urbanistic General al or. Cornești 
 

Documentație strategică de dezvoltare locală și regională: 

 Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni 2012-2020 

 Planul de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și canalizare în raionul Ungheni 
(2018-2025) – componentă a strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni 

 Planul local de acțiune în domeniul eficienței energetice a raionului Ungheni (2019-2021) 

 Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni 2018-2022 

 Program Regional Sectorial în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și Locale pentru 
Regiunea de Dezvoltare Centru (2015) 

 Program Regional Sectorial în domeniul infrastructurii de sprijinire a afacerilor pentru 
Regiunea de Dezvoltare Centru (2017) 

 Strategii de dezvoltare socio-economică a administrațiilor publice locale de nivelul 1 din 
raionul Ungheni 

 Strategia Națională de dezvoltare regională a Republicii Moldova 2021-2027 
 

Studii de fundamentare elaborate în cadrul Planului Regional de Amenajare a Teritoriului 

Raionului: 

 Studiu de fundamentare: cooperare teritorială 

 Studiu de fundamentare: demografie și prognoze demografice 

 Studiu de fundamentare: dezvoltare economică locală 

 Studiu de fundamentare: utilități publice – apă și canalizare 

 Studiu de fundamentare: utilități publice – energie electrică, energie termică și gaze naturale 

 Studiu de fundamentare: servicii publice 

 Studiu de fundamentare: patrimoniul natural și protecția mediului  

 Studiu de fundamentare: dezvoltare teritorială 

 Studiu de fundamentare: fondul locativ  

 Studiu de fundamentare: transport și căi de comunicație  
 

Chestionare:  

 Chestionare de colectare date privind dezvoltarea socio-economică și tehnico edilitară 
colectată de la toate primăriile din raionul Ungheni 

 

Alte date:  

 Date calitative și cantitative furnizate de Consiliul Raional Ungheni și direcțiile subordonate 
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 Date furnizate de Agenția de Servicii Publice 

 Date furnizate de Administrația de Stat a Drumurilor  

 Date furnizate de Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 Date furnizate de S.A. ”Rețelele Electrice de Distribuție Nord” 

 Date furnizate de S.A. ”Moldova Gaz” 

 Date obținute de la Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova 

 Date furnizate de Inspectoratul Ecologic de Stat a Republicii Moldova  

 Date furnizate de Direcția Situații Excepționale Ungheni din cadrul Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgentă a Ministerului Afacerilor Interne 

 Planul de dezvoltare al SRL ”Vestmoldtransgaz” pentru 2020-2029  

 Studiu de fezabilitate privind crearea subzonei economice libere în s. Pârlița (2019) 

 Oferta de hale și terenuri în cadrul Zonei Economice Libere Ungheni 

 Studiu diagnostic privind dezvoltarea clusterului turistic în regiunea Ungheni (2021) 

 Studiu diagnostic privind dezvoltarea clusterului de mobilă în regiunea Ungheni (2021) 

 Studiu diagnostic privind dezvoltarea clusterului de bacifere în regiunea Ungheni (2021) 

 Studiu diagnostic privind dezvoltarea clusterului de covoare în regiunea Ungheni (2021) 

 Foaia de Parcurs de dinamizare a dezvoltării economice locale în regiunea Ungheni (2021)  

 Studiul de Fezabilitate apă-canalizare pentru mun. Ungheni și localitățile învecinate 
(Zagarancea, Semeni și Petrești) / GIZ / 2015 

 Memorandumul de Înțelegere dintre Consiliul Municipal Ungheni și Consiliul raional Ungheni 
privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare al Î.M. ”Apă-Canal” / 2016 

 Studiul Tehnico – economic  privind dezvoltarea sistemelor de apă în localitățile din partea 
centrală a raionului Ungheni / SRL ”Acvaproiect” / 2016 

 Studiul de Fezabilitate privind concesiunea sistemului de apeducte, serviciilor de alimentare 
cu apă potabilă a consumatorilor s. Măcăreşti, raionul Ungheni / ”CND” SRL / 2018 

 Dezvoltarea Sectorului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Raionul Ungheni pentru 
perioada 2018 – 2025 (Componentă a Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a raionului 
Ungheni) / GIZ / 2018 

 Planul de Dezvoltare a Întreprinderii Municipale ”Apă-Canal” din Ungheni / GIZ / 2019 

 Hotărârea Guvernului nr. 916 din 16.12.2020 cu privire la aprobarea Programului național de 
dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 

 Clasificatorul unităților administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărârea Departamentului 
Moldova-Standard nr. 1398-ST din 03.09.2003. Pus în aplicare de la 03.09.2003 

 Ministerul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului (MADRM), Inspectoratul pentru 
protecția mediului (IPM), 2020. Anuarul IPM - 2019: „Protecția mediului în Republica 
Moldova”. Chișinău. 

 Serviciul hidrometeorologic de stat (meto.md). Caracterizarea condițiilor meteorologice și 
agrometeorologice din anul 2020 

 Constantinov, T., Nedealcov, M., Răileanu, V., Crivova, O., Cojocari, R., Mleavaia, G., 2010. 
Digital climatic atlas of Republic of Moldova (Atlasul climatic digital al Republicii Moldova). 

http://www.meteo.md/images/uploads/clima/2020_ro.pdf
http://www.meteo.md/images/uploads/clima/2020_ro.pdf


Planul Regional de Amenajare a Teritoriului Raionului Ungheni. Volumul 2: Memoriu de Sinteză 

11 
IHS Romania SRL / Europolis International 

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă, Geografie. Numărul 15 
(2010). 

 Lege Nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Publicat 
16.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 66-68 

 GIZ, 2017. Documentația privind Evaluarea impactului asupra Mediului a activității 
planificate: Sistem de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al 
Deșeurilor 5, Regiunea de Dezvoltare Centru. Chișinău, 2017 

 GIZ, 2017. Studiu de fezabilitate pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în 
Zona de management al deșeurilor 5, Regiunea de Dezvoltare Centru. Chișinău, 2017 

 GIZ, 2020. Raport privind actualizarea Studiului de fezabilitate pentru Sistemul de 
management integrat al deșeurilor în Zona de management al deșeurilor 5, Regiunea de 
Dezvoltare Centru. Chișinău, 2020 

 PNUD, 2020. Studiu de oportunitate privind extinderea serviciului de management al 
deșeurilor solide în regiunea cheie Ungheni. Chișinău, 2020 

 Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, HG Nr. 248 
din 10.04.2013 

 Bacal, P., Lozovanu, D., 2020. Regiunea de dezvoltare centru. Aspecte geografice, socio-
economice și ecologice. Chișinău, 2020 

 Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru anii 2018-2022. 
Ungheni, 2017 

 Programul de dezvoltare a Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” pentru perioada 2018 – 2032.. 

 Concepția ”Construcția liniei de cale ferată cu ecartament european Ungheni – Chișinău” 

 Concepția dezvoltării autostrăzii Ungheni – Chișinău – Odessa. 

 Proiectul drumului Drujba – Bobletici. 

 Norme de proiectare drumuri NCM D.02.01:2015. 
  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311614&lang=1
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3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII  
 

3.1 Așezarea fizico-geografică și factorii naturali 
 

3.1.1 Așezarea fizico-geografică 
 
Raionul Ungheni care este unul dintre cele 32 de unități administrativ-teritoriale de nivelul doi din 
Republica Moldova, amplasat pe suprafață de 1,083 km2, localizat în partea de vest a Republicii 
Moldova.  
 
Raionul Ungheni se învecinează cu raioanele Fălești și Sângerei la Nord, Telenești la nord-est, 
Călărași la est, Nisporeni la sud-est și Uniunea Europeană (județul Iași din România) la vest. 
 

3.1.2 Relieful 
 
Relieful raionului Ungheni se caracterizează prin zone de dealuri joase și văi largi, ce fac parte din 
podișul Moldovei Centrale. Înălțimea față de nivelul marii oscilează între 30 și 410 m, cu minimele în 
partea de vest pe r. Prut iar maximele în partea de est, în zona de păduri.  
 
Relieful raionului Ungheni este reprezentat prin interfluvii, sisteme de terase fluviale și albii majore, 
rețea ramificata de ravene, vâlcele și hârtoape, versanți cu pante și expoziții diverse, cu focare de 
alunecări de teren.  
 

3.1.3 Condițiile geologice ale teritoriului 
 
Structura geologică constă din formațiuni terigene și marine de vârstă diferită, relieful căruia s-a 
format în sistema Neogena, grupa Cainozoica. Depunerile Neogenului sunt răspândite pe întreg 
raionului, acoperind, ca o mantie integră, formațiunile mai vechi. Ele sunt prezentate prin Pliocen și 
Miocen. În raionul Ungheni, depunerile pliocene sunt reprezentate prin depozite aluviale ale 
teraselor r. Prut cu nisipuri, pietriș și prundiș, argile, aleurite. Răspândindu-se aproape pe întreg 
teritoriul raionului, depunerile miocene sunt reprezentate prin depozite de argile, nisipuri, aleurite, 
calcare, diatomite. 
 
În prezent, în raionul Ungheni se extrag următoarele resurse minerale: nisip-prundiș (s. Costuleni - 8 
ha, s. Cetireni - 11 ha), argilă (Cetireni - 8 ha), argilă și nisip (s. Manoilești - 12 ha). Majoritatea fiind 
folosite de populație pentru necesitățile locale, carierele și rezervele de resurse minerale utile, larg 
răspândite în raionul Ungheni, constituie o suprafața totală de cca 50 ha. 
 

3.1.4 Solurile 
 

În raionul Ungheni solurile cernoziomice sunt cele mai răspândite, urmate de solurile cenușii și 
brune, cuprinzând, respectiv, terenurile agricole și terenurile acoperite cu păduri. Solurile aluviale și 
deluviale sunt distribuite în lunca râurilor și pâraielor.  
 
Majoritatea solurilor sunt luto-argiloase (53%), care sunt urmate de solurile argilo-lutoase (30%) și 
cele lutoase (11%). 
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Raionul Ungheni se evidențiază prin o bonitate scăzută a solurilor. Astfel, conform Cadastrului 
funciar al Republicii Moldova, nota medie de bonitate pe țară constituie 63 puncte, iar pe RD Centru 
60, raionul Ungheni având o medie sub cea națională și regională de 54 puncte. 

 
Circa 44% (32.184 ha) din terenurile agricole din raionul Ungheni sunt supuse erodării, dintre care 
erodate puternic, erodate moderat și erodate slab sunt respectiv 7.228 ha (10%), 11.229 ha (15%) și 
13.726 (19%).  
 

3.1.5 Condițiile climatice ale teritoriului 
 
Clima în raionul Ungheni este moderat-continentală, cu iarnă blândă și scurtă, și vară caldă și lungă, 
cu o cantitate scăzută de precipitații. Iernile au o temperatură de cca -5oC, iar vara se înregistrează 
temperaturi de +26oC în iunie și +30oC în iulie-august. Lunile mai și septembrie au temperaturi medii 
asemănătoare, de cca 18oC ziua și 10oC noaptea.  
 
Precipitațiile anuale medii sunt de cca 545 mm, temperatura medie anuală fiind de +10 oC. 
 
Umiditatea în zonă este, de regulă, insuficientă. Cantitatea medie anuală a precipitațiilor este între 
500 mm (zona de vest a raionului) și 600 mm (zona nord-est a raionului) (Constantinov, et. al., 2010).  
 
Vântul are frecvența cea mai mare din direcțiile nord-vest (12-35% per an) și sud-est (15-25% per 
an). Viteza medie anuală a vântului este de 3 m/s, conform înregistrărilor la stația meteorologică 
Cornești (Constantinov, et. al., 2010). 
 

3.1.6 Hidrografia 
 
Rețeaua hidrografică din raionul Ungheni cuprinde râurile și pâraiele din bazine hidrografice Prut și 
Nistru.  
 
Localizate în partea de nord-est al raionului Ungheni, la altitudinile cele mai mari din cadrul 
raionului, râurile bazinului hidrografic Nistru (reprezentate, în principal, de râurile Ichel și Cula, 
inclusiv afluenții acestora) curg spre est. În limitele raionului, rețeaua râurilor și pâraielor bazinului 
Nistru (sub-bazinele Bâc, Ichel și Răut) au o lungime de cca 250 km. 
 
Rețeaua râurilor și pâraielor din cadrul bazinului hidrografic Prut, este reprezentată (de la nord la 
sud) de râurile Gârla Mică, Gârla Mare, Șoltoaia, Vladnic, Delia, Vârșava, Brătuleanca, și afluenții 
acestora, care se revarsă în râul Prut la hotarul de vest al raionului Ungheni. Lungimea acestei rețele 
hidrografice, în limitele raionului Ungheni, alcătuiește cca 780 km.  
 
Cu o lungime de cca 30 km, râul Delia este un râu important în mijlocul raionului. Aceasta își are 
izvorul în s. Teșcureni și curge din nord-est spre sud-vest, revărsându-se în râul Prut, pe segmentul 
din mun. Ungheni. Râul Delia are un debitul mediu al apei de 0,22 m3/s, măsurat la postul hidrologic 
Pârlița.  
 
Lacurile din limitele raionului Ungheni ocupă cca 1,600 ha, aflându-se în lunca râurilor și pâraielor 
din limitele raionului. Un număr de 11 lacuri au o suprafață între 30 și 90 ha fiecare. Alte 40 de lacuri 
au între 10 și 29 ha fiecare. Altele circa 80 de lacuri au fiecare între 1 și 10 ha. Celelalte cca 200 lacuri 
sunt foarte mici, sub 1 ha fiecare, alcătuind în total cca 50 ha.  
 
Zonele și fâșiile riverane de protecție a apelor lacurilor și râurilor (reglementate de Legea Nr. 440 
din 27.04.1995) nu sunt delimitate.  
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3.2 Cooperare teritorială 
 
În funcție de indicatorii principali de dezvoltare soci-economică, raionul Ungheni se poziționează ca 
un raion mediu în comparație cu celelalte raioane ale țării.  
 
Majoritatea indicatorilor de dezvoltare a raionului Ungheni (raportați per locuitor) sunt sub media 
națională (cu excepția volumului producției industriale și investițiilor din bugetele APL), dar 
superioare sau comparabile cu indicatorii medii pe Regiunea de Dezvoltare Centru.   
 
Tabelul 1: Indicatorii de dezvoltare a raionului Ungheni în context național și regional 

Indicator Ponderea Indicator per capita 

în Republica 
Moldova 

în RD 
Centru 

Raportat la media pe 
Republica Moldova 

Raportat la media pe 
RD Centru 

Populație 3.3% 12%   

Volumul producției 
industriale 

4.1% 22% 125% 188,6% 

Cifra de afaceri 1,5% 13% 45% 109,2% 

Număr de salariați 2,0% 14% 61% 122,0% 

Volumul lucrărilor de 
construcție montaj 

0,9% 7% 27% 56,9% 

Volumul comerțului cu 
amănuntul 

1,1% 11% 34% 94,9% 

Salariul mediu   81% 99,8% 

Total investiții capitale 1,4% 11% 44% 91,0% 

Investiții capitale din bugetul 
de stat 

1,1% 13% 34% 111,3% 

Investiții capitale din 
bugetele APL 

3,7% 12% 114% 102,6% 

Sursa: calculele autorilor în baza datelor Biroului Național de Statistică 

 
Raionul Ungheni este amplasat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, care este 
puternic avantajată de proximitatea mun. Chișinău, înregistrând cele mai mari performanțe 
relative de dezvoltare în comparație cu toate celelalte regiuni de dezvoltare, în funcție de 
principalii indicatori socio-economici.  
 
Prin raionul Ungheni se asigură conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană (România):  

 Ruta auto magistrală Chișinău - Sculeni - Iași 

 Linia de cale ferată Chișinău - Ungheni - Iași 
 
Locuitorii raionului Ungheni beneficiază de posibilitățile de deplasare în România în baza 
permisiunilor micului  trafic de frontieră, pe care le oferă Acordul între Guvernul Republicii Moldova 
și Guvernul României privind micul trafic de frontieră din 13.09.2009. 
 
Poziționarea strategică a raionului Ungheni în cadrul cooperării transfrontaliere este legată de faptul 
că pe teritoriul raionului trece conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale 
din România cu sistemul de gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni.  
 
În prezent, sunt în proces de conceptualizare și realizare mai multe inițiative de integrare a 
localităților raionului Ungheni în sistemele centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare din 
România.  
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În particular, este cazul de menționat parteneriatul cu operatorul apă-canal din mun. Iași 
”APAVITAL” privind construcția a patru traversări (două subtraversări și două supra traversări) între 
localitățile Măcărești (România) – Măcărești (raionul Ungheni), Sculeni (România) - Sculeni (raionul 
Ungheni), Tabăra (România) - Viișoara (raionul Glodeni) și traversarea pe viitorul pod Ungheni 
(România) – mun. Ungheni (Republica Moldova).  
 
În cadrul raionului, municipiul Ungheni ocupă un loc important, fiind centrul administrativ al 
raionului Ungheni, fiind al patrulea oraș după mărime din țară și unul din cele 6 orașe – poli de 
creștere, în conformitate cu Programul național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere1.  În 
corespundere cu acest program, mun. Ungheni urmează să se dezvolte în calitate de centru 
economic a micro-regiunii de centru-est a Republicii Moldova, polarizând dezvoltarea a 4 raioane 
administrative: Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești.  
 
Populația zonei metropolitane Ungheni (municipiul și zona rurală proximă) constituie peste 40% 
din întreaga populație a raionului (peste 40 mii locuitori). Respectiv, configurarea acestei 
aglomerări metropolitane favorizează dezvoltarea unor operatori regionali de servicii comunale și 
tehnico-edilitare.  
 
Totuși, analiza aferentă Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere, relevă că, în 
prezent, mun. Ungheni înregistrează performanțe medii de dezvoltare socio-economică dintre toate 
orașele poli de creștere, fiind depășit în special de mun. Orhei. Totodată, după mai mulți indicatori, 
mun. Ungheni înregistrează carențe sesizabile inclusiv în ceea ce privește corespunderii criteriilor 
minime înaintate față de orașele cu statut de municipiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
764 din 27.12.2001. 
 

3.3 Patrimoniul natural și protecția mediului 
 

3.3.1 Spații verzi 
 
Suprafața totală a plantațiilor forestiere constituie cca 22,137 mii hectare din teritoriul raionului, 
sau cca 20,4%, ceea ce este mult peste media națională.  
 
Suprafața terenurilor cu plantații forestiere din limitele administrative ale raionului Ungheni revenite 
unui locuitor (conform datelor populației stabile din 2021) este de cca 2.130 mp (sau 0,21 ha). Dacă 
e să luăm în considerație toate terenurile acoperite cu vegetație forestieră și ierboasă din limitele 
administrative ale raionului, atunci acest indice crește cu aproape 60%, ajungând la 3.690 mp spațiu 
verde per locuitor. Acest indice este mult peste recomandarea OMS de 50 mp spațiu verde per 
locuitor. 
 
În toate UAT-1 din raionul Ungheni indicele spațiului verde per locuitor este mult peste 
recomandarea OMS de 50 mp spațiu verde per locuitor. Astfel, doar în mun. Ungheni acest indice 
este aproape 90 mp spațiu verde per locuitor, iar în or. Cornești - aproape 200 mp spațiu verde per 
locuitor. În celelalte UTA-1, peste 1,300 mp spațiu verde revine unui locuitor. În UAT-1 Rădenii Vechi, 
unde se află suprafețe mai de păduri, unui locuitor îi revine cu mult peste 20,000 mp spațiu verde. 
 
Suprafața spațiilor verzi din ecosistemele urbane din raionul Ungheni este de 339 ha, alcătuind 88 
mp spațiu verde per locuitor. În Regiunea de Dezvoltare Centru, conform acestui indice, raionul 
Ungheni este pe locul 2, după raionul Strășeni.  
 

                                                           
1 Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 916/2020 din 16 decembrie 2020 
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3.3.2 Ariile naturale protejate de stat 
 
În limitele administrative ale raionului Ungheni se regăsesc mai multe Arii Naturale Protejate de 
Stat, care acoperă 5.7% din suprafața raionului (6,180 ha): 

 1 rezervație științifică (Plaiul Fagului) cu o suprafață de 5.641 ha 

 1 rezervație peisajeră (Valea Mare) cu o suprafață de 373 ha;  

 5 arii cu management multifuncțional (sectoare reprezentative cu vegetație de luncă) cu o 
suprafață totală de 155 ha;  

 8 monumente ale naturii (2 monumente geologice-paleontologice, 6 monumente de arbori 
seculari) cu o suprafață totală de 13 ha.  

 
În raionul Ungheni, coridoarele de mișcare a biodiversității între principalele habitate nu au fost 
proiectate. Acestea trebuie delimitate pe baza zonelor și fâșiilor de protecție a apelor bazinelor și 
râurilor, cu includerea, de asemenea, a terenurilor afectate de alunecări.  
 

3.3.3 Managementul deșeurilor solide  
 

În prezent, în raionul Ungheni servicii de evacuare centralizată a deșeurilor solide există în doar 11 
din 33 UAT de nivelul 1: mun. Ungheni, or. Cornești, comunele Todirești, Pârlița, Sculeni, Valea 
Mare, com. Petrești, Zagarancea, Florițoaia Veche, Rădenii Vechi, Sinești, Florițoaia Veche și Rădenii 
Vechi).  
 
În 2021, primăriile din raionul Ungheni au raportat existența a 53 depozite de deșeuri, cu o 
suprafață totală de cca 50 ha, în limitele lor administrative, dintre care doar 3 sunt autorizate. 
Gropile de gunoi autorizate se află în s. Cetireni, s. Buciumeni și s. Măgurele.  Majoritatea 
depozitelor de deșeuri nu sunt amenajate corespunzător și nu sunt exploatate în conformitate cu 
cerințele de mediu. 
 
Groapa de gunoi folosită de mun. Ungheni (cu o suprafață de aproape 10 ha) se află pe teritoriul 
administrativ al satului Cetireni. Aceasta se află la o distanță de 9 km de mun. Ungheni și este 
funcțională din data de 06.02.2009. Teritoriul depozitului este îngrădit pe trei laturi cu gard și fâșie 
forestieră. Obiectivul nu este dotat cu cântar pentru cântărirea autogunoierelor și nu este racordat 
la rețeaua electrică. Accesul către depozit se face pe un drum pietruit de 3 km.  
 
În contextul planificării regionale a gestionării deșeurilor (Strategia de gestionare a deșeurilor în 
Republica Moldova pentru anii 2013-2027, HG Nr. 248 din 10.04.2013), raionul Ungheni este parte a 
regiunii de management al deșeurilor 5 (RMD-5), unde se regăsesc toate localitățile din limitele 
raioanelor Ungheni, Nisporeni și Călărași.  
 
O parte din infrastructura regională urmează a fi construită în localitatea Florițoaia Veche din 
raionul Ungheni (Depozit de deșeuri regional, Stație de sortare a reciclabililor, Stație de compostare 
a deșeurilor verzi). Conform planului preliminar, depozitul regional, inclusiv toată infrastructura 
conexă, ar trebui să fie funcțional în anul 2025. O dată cu operaționalizarea acestui sistem regional 
de gestionare a DMS, toate gropile de gunoi din localități vor fi închise și lichidate.  
 

3.3.4 Poluarea aerului  
 
Poluarea aerului în limitele raionului Ungheni este cauzată de emisiile de noxe de la sursele 
staționare (agenți economici și instituții) și emisiile de la sursele mobile (unitățile de transport). Din 
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lipsa unui program de monitoring organizat al aerului atmosferic, date despre calitatea aerului în 
limitele raionului Ungheni nu sunt disponibile, doar anumite emisii de la sursele fixe sunt 
contabilizate. 
 
Conform raportului Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru anul 2019, cantitatea totală de 
emisii de noxe în aerul atmosferic de la sursele fixe din raionul Ungheni au constituie cca 595 tone, 
dintre care 67% revin sectorului industrial, 24% - sectorului transport, 9% - sectorului energetic/ 
Aceste emisii provin de la 123 întreprinderi din sectorul privat și 32 întreprinderi de stat. 
 
Este important de menționat că emisiile de metan de la gunoiștile din limitele raionul Ungheni 
reprezintă unul din cei mai importanți factor important de poluare a aerului, chiar dacă date 
concrete în acest sens nu există. Suplimentar, incendiile care au loc la aceste gunoiști, inclusiv 
deșeurile care sunt puse pe foc de către populație, reprezintă o altă sursă importantă de poluare a 
aerului. 
 

3.3.5 Riscuri naturale și antropice  
 

3.3.5.1 Alunecări de teren  
 
Zonele cu risc de alunecări de teren acoperă cca 13.600 ha sau 12,6% din suprafața totală a 
raionului Ungheni. Doar cca 2,3% din aceste terenuri afectate de alunecări sunt stabilizate. 
 
Cele mai multe terenuri cu risc de alunecări sunt răspândite în localitățile aflate în partea de nord-est 
al raionului, în teritoriile mai deluroase. Astfel de terenuri sunt înregistrate și în limitele c. 
Buciumeni, partea de nord-vest al raionului.  
 
Dacă analizăm ponderea zonelor cu risc de alunecări de teren în limitele UAT-1, la fel, se poate 
observa că o pondere ridicată a terenurilor cu risc de alunecări (între 21 și 30% din suprafața UAT) se 
înregistrează anume în UAT-1 din zonele deluroase din partea de nord-est al raionului Ungheni. 
Totodată, în c. Buciumeni ponderea acestor terenuri este cea mai mare, înregistrând o valoare de 
peste 30%.  
 

3.3.5.2 Inundații  
 
Riscuri hidrologice în raionul Ungheni sunt reprezentate, în principal, de inundații cauzate de viituri. 
24 de localități din raionul Ungheni se află în zone cu pericol de inundații. Aceste localități se află în 
bazinele celor 6 râuri principale din raion. În bazinele r. Prut, r. Șoltoaia, r. Vladnic, r. Varșavca, r. 
Cula și r. Delia se află respectiv 11 localități, 2 localități, 4 localități, 5 localități, 1 localitate, 2 
localități.  
 
Conform calculelor, un total de 1.292 case de locuit sunt amplasate în zonele periculoase supuse 
inundațiilor. Un risc sporit este asociat barajului din preajma lacului Delia (din limitele mun. 
Ungheni), unde, în caz de rupere, inundației vor fi supuse cca 80 ha de terenuri.  
 

3.3.5.3 Sisteme antigrindină  
 
Raionul Ungheni este printre cele mai expuse raioane din Republica Moldova la fenomene de 
căderi de grindină, care se semnalează în perioada caldă a anului (aprilie - octombrie).  
 
În prezent, circa 87% din teritoriul raionului Ungheni (95 mii ha, inclusiv 65 mii ha terenuri 
agricole) sunt acoperite de sisteme antigrindină. Sistemul antigrindină din raionul Ungheni cuprinde 
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7 puncte de lansare de rachete, fiind localizate în or. Cornești, mun. Ungheni, s. Condrătești, s. 
Cioropcani, s. Grăseni, s. Alexeevca și s. Petrești. Majoritatea UAT-1 din raionul Ungheni sunt 
acoperite în proporție de 100% de sistemul antigrindină.  
 
Totuși, există încă 4 comune (Cioropcani, Măcărești, Valea Mare, Costuleni) vulnerabile la 
calamități naturale, sistemul antigrindină acoperind mai puțin de 50% din teritoriu.  
 

3.3.5.4 Sisteme de irigare  
 
În raionul Ungheni există sisteme de irigare doar pentru 3,3% terenuri agricole (1,9 mii hectare din 
totalul de 56,6 mii hectare) 
 
În raionul Ungheni, secetele din 2008 și 2012 au afectat 60% din totalul terenurilor agricole. Cele mai 
afectate localități au fost cele din partea de est a raionului, unde lipsește totalmente orice sistem 
de irigare. 
 
În raion există trei sisteme/rețele utilizate pentru irigare, care sunt gestionate de IM Apă Ungheni, 
AUAI Blândești și AUAI Berești. Sursa de apă a acestor sisteme servește apa captată din râul Prut.  

 Rețeaua gestionată de IM Apă Ungheni are o lungime de 111 km și deservește 1.994 
utilizatori (gospodării casnice) din mun. Ungheni și localitățile rurale învecinate. Utilizatorii 
IM Apă Ungheni, reprezentați de persoane juridice, irigă 46,13 ha de terenurilor agricole, 
dintre care 40,0 ha sunt localizate în s. Todirești, 4.13 ha - în s. Grozasca Nouă și 2,0 ha - în s. 
Florițoaia Veche.  

 Sistemul de irigare gestionat de AUAI Blândești are o lungime totală de 29 km. Această 
asociație include 19 membri, care irigă 680 ha de terenuri agricole. Rețeaua de irigare se 
extinde în Blândești (8,7 km de rețea cu 204 ha teren irigat), Medeleni (3,0 km de rețea cu 
68 ha teren irigat) și Petrești (17,2 km de rețea cu 408 ha teren irigat). 

 Sistemul de irigare gestionat de AUAI Berești are o lungime totală de 18 km. Această 
asociație include 9 membri, care irigă 1.262 ha de terenuri agricole. Rețeaua de irigare se 
extinde în Alexeevca (6,0 km de rețea cu 170 ha teren irigat), Mănoilești (4,0 km de rețea cu 
776 ha teren irigat) și Zagarancea (8,0 km de rețea cu 303 ha teren irigat). 

 
Dezvoltarea și extinderea sistemelor de irigare trebuie să constituie o prioritate de dezvoltare în 
continuare a raionului Ungheni.   
 

3.4 Demografie și prognoze demografice 
 

3.4.1 Situație și tendințe 
 
La 1 ianuarie 2021 populația stabilă a raionul Ungheni a înregistrat un efectiv de cca 115,74 mii 
locuitori în timp ce efectivul populației prezente a fost de cca 103,10 mii locuitori ceea ce a 
reprezentat cca 3,28% din efectivul total al populației stabile din Republica Moldova, și respectiv 
3,12% din populația prezentă din republică.  
 
Se atestă o dinamică negativă a populației, care se manifestă până în prezent, acesta fiind 
determinată preponderent de sporul migrator negativ, care depășește semnificativ sporul natural 
(care a fost pozitiv pe parcursul ultimilor 10 ani). 
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O primă caracteristică de abordare a distribuției teritoriale a populației va fi mediul de reședință. 
Astfel, în anul 2019 aproape 2/3 (cca 65%) din populația raionului Ungheni era localizată în mediul 
rural în timp ce populația urbană a reprezentat cca 35% din populația raionului.  
 
Distribuția după vârste a populației raionului Ungheni din anul 2019 sugerează o structură a 
populației în care predomină cu o cotă de 59,1% (-1,4 pp față de situația din RM) populația adultă, 
în condiții de 61,1% pentru bărbați și 57,4% pentru femei, urmată de contingentul populației tinere 
care deține cca 24,5% (+3,4 pp față de situația din RM) din populația totală (26,1% femei și 23,1% 
bărbați).  
 
După cum s-a menționat anterior, îmbătrânirea demografică a populației din raionul Ungheni este 
inferioară îmbătrânirii demografice a populației din Republica Moldova, aceasta fiind curent mai 
pronunțată în mediu rural, dar cu tendințe sigure de accelerare a îmbătrânirii demografice a 
populației de la orașe. 
 
Astfel, ponderea populației vârstnice (de 60 ani și peste) din raion în anul 2019 a fost de cca 16,4% 
aceasta fiind mai pronunțată în cazul sexului feminin (19,6%) și mai mică în cazul bărbaților (12,9%). 
În acest context situația demografică din raionul Ungheni, constatată în prezent, poate fi calificată 
drept una relativ favorabilă, cu o tendință lentă de înrăutățire în următorii 15-20 de ani. 
 
Vârsta medie a populației din raionul Ungheni este una este inferioară situații generale pe republică 
(36,9 față de 38,7 ani), iar favorabil pentru raion este faptul că diferența dintre vârsta medie a 
populației din raion și cea medie a populației din Republica Moldova a crescut continuu, ceea ce 
denotă o populație din raion relativ tânără în raport cu situația generală din republică.  
 
Intensitatea natalității în raionul Ungheni a fost superioară nivelului general pe țară în întreaga 
perioadă analizată (2003-2020), cu o tendință generală de creștere până în anul 2012, după care 
aceasta înregistrat o descreștere continuă.  
 
La capitolul mortalitate, raionul Ungheni se manifestă relativ similar cu situația generală din 
republică, cu mici excepții atât în favoarea cât și în defavoarea raionului. Astfel, în perioada de 
referință (2003-2020) valoarea intensității mortalității din entitate a scăzut de la nivelul de 12,3‰ 
până la 10,4‰, tranzitând valoarea maximală de 13,0‰ (2005) și cea minimală de 9,9‰ (2017).  
 
Pentru întreaga perioadă studiată (2003-2020) nivelul sporului natural din raion a fost superior 
nivelului general pe republică. În plus, valorile sporului natural din raion au înregistrat un trend 
pozitiv mult mai accentuat decât situația generală pe republică, iar creșterea medie anuală a 
sporului natural din Ungheni a fost de +0,125 puncte promilice, față de trendul mai lent a sporului 
natural din republică (0,038 puncte promilice). 
 

3.4.2 Prognoze 
 
Conform scenariului optimist populația stabilă a raionului va înregistra spre orizontul previzional o 
reducere generală de cca -1,5%, în condițiile unei creșteri în primii 10 ani ai perioadei previzionale cu 
2,44%, și a unei reduceri cu de cca 3,01% în următorii 15 ani, încât spre finele perioadei previzionale 
efectivul populației stabile a raionului are șanse să atingă un nivel de cca 114,9 mii locuitori. 
 
În condițiile scenariului pesimist reducerea populației va fi asistată de un ritm de reducere un pic 

mai pronunțat în cazul populației adulte (-15,1%), și de o ascensiune mult mai moderată a populației 

vârstnice (+41,4%), în timp ce comportamentul vârstei tinere, mai puțin afectată de criteriile de 

diferențiere a scenariilor, aproape că nu se va modifica. 
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Scenariul mediu se va obține printr-o combinare a demersurilor favorabile și a celor defavorabile 
plasate drept ipoteze în cazul scenariilor prezentate anterior. Astfel, varianta de compromis dintre 
scenariul optimist și cel pesimist sugerează pentru perioada 2020-2050 o reducere generală a 
populației raionului cu cca 3,6%, în condiții de o reducere mai pronunțată a populației urbane (-
16,6%), și o creștere cu cca 3,5% a efectivului populației rurale. 
 

Figura 1: Efectivele populației stabile a raionului Ungheni, prognozate până în anul 2050 

 
 

3.5 Zonificarea teritoriului și bilanț teritorial  
 
Structura administrativă a raionului Ungheni (conform Legii nr. 764/2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 
248/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova), la nivelul anului 2021 cuprinde: 

 O rețea din 74 localități organizate în 33 de unități administrativ teritoriale 

 O ierarhizare funcțională a localităților urbane și rurale, după cum urmează: 1 municipiu, 1 
oraș, 31 de comune, ce cuprind 71 de sate; 

 În funcție de rang: 

 Localități urbane de rangul II: municipiul Ungheni – municipiu reședință de raion; 

 Localități urbane de rangul III: 1 oraș – orașul Cornești; 

 Localități rurale - comune: 31 sate reședințe de comună; 

 Localități rurale - sate: 71 de sate, din care 70 din componența comunelor și 1 din 
componența orașului Cornești. 

 
Această rețea de localități este caracterizată de polarizarea puternică a municipiului Ungheni, ce 
este localizat în partea de Vest a raionului.  
 
Totodată, amplasarea mun. Ungheni la graniță și nu în centrul raionului are o influență negativă 
asupra capacităților de dezvoltare a unei infrastructuri fizice integrate. 
 
Peste 90% din UAT de nivelul 1 din raion au o populație de sub 5 mii locuitori iar peste 30% au o 
populație de sub 1,5 mii locuitori, ceea ce plasează raionul Ungheni printre cele mai fragmentate 
administrativ raioane din Republica Moldova, media pe țară fiind de 25% localități sub 1,5 mii 
locuitori și 85% - sub 5 mii locuitori. Respectiv, această fragmentare administrativ-teritorială 
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excesivă are un impact negativ asupra capacităților autorităților publice locale de a gestiona și 
dezvolta infrastructura locală și presta calitativ servicii. 
 
Suprafața totală a raionului Ungheni este de 1.082,62 km2 reprezentând 3,2% din suprafața 
Republicii Moldova și 10,2% din suprafața Regiunii de Dezvoltare Centru.  
 

Tabelul 2: Suprafața terenurilor după tipul folosirii în raionul Ungheni (2021) 
# Tipul folosirii terenului Aria (ha) Aria (%) 

1 Terenuri construite 8.451 7,8% 

2 Terenuri agricole (teren arabil și cu 
plantații multianuale) 

56.591 52,3% 

3 Vegetație ierboasă (inclusiv fânețe și 
pășuni) 

16.264 15,0% 

4 Plantații forestiere 22.137 20,4% 

5 Ape (terenuri acoperite de ape, mlaștini, 
iazuri) 

2.676 2,5% 

6 Altele (râpi, alunecări de teren, etc.) 2.143 2,0% 

 Total: 108.262 100% 
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor cadastrale, 2021 

 
După cum se poate observa, majoritatea terenurilor sunt terenuri agricole (52%), urmate de 
terenurile acoperite cu plantații forestiere (20%) și cu vegetație ierboasă (15%), și cele construite 
(8%). Terenurile acoperite cu ape alcătuiesc 2.5% din suprafața totală.  
 
Cursurile râurilor și pâraielor în cadrul teritoriului administrativ al raionului Ungheni (inclusiv râul 
Prut pe hotarul raionului) se întind pe o lungime de cca 1.150 km, iar oglinda apei iazurilor 
alcătuiește cca 1.600 ha.  
 
Un șir de UAT din partea Nord-estică a raionului se poziționează periferic și marginal față de 
centrul administrativ al raionului (mun. Ungheni), ceea ce afectează accesul locuitorilor la 
infrastructura socială și economică raională.   
 
Periferizarea teritorială mai pronunțată se evidențiază în cazul UAT Cornova, Năpădeni, Hârcești, 
Măgurele, Boghienii Noi, Negurenii Vechi și Teșcureni. 
 
Localitățile rurale din Estul raionului se caracterizează de o pondere mică a terenurilor agricole. În 
mod special, UAT Rădeni, Buciumeni, Năpăden, Hârcești, or. Cornești și s. Cornești dețin suprafețe 
reduse (sub media raională) a terenurilor agricole, ceea ce solicită de perspectivă o diversificare a 
economiilor rurale (inclusiv folosire mai intensivă a terenurilor agricole, pentru asigurarea cu locuri 
de muncă. 
 
Cu toate că, în medie, raionul Ungheni se caracterizează de o pondere înaltă a zonelor verzi, 
amplasarea acestora este neuniformă, cu o prezență sub medie în UAT din partea centrală a 
raionului. În UAT Bușilă, Pârlița, Todirești, Chirileni, Cioropcani și Unțești ponderea plantațiilor 
forestiere este sub 10%. 
 
Raionul Ungheni se remarcă prin o pondere mică a plantațiilor multianuale (vii, livezi) în totalul 
terenurilor agricole, fiind influențată de defrișările masive din ultimii 30 de ani, datorate 
falimentării industriei de prelucrare.  
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Într-un șir de localități din raion ponderea plantațiilor multianuale este sub 5% din totalul terenurilor 
agricole, în special în Agronomovca, Buciumeni, Bumbăta, Bușilă, Chirileni, Morenii Noi, Petrești, 
Pârlița, Teșecureni, Todirești, Valea Mare și Zagarancea. 
 

3.6 Transport și căi de comunicare 
 

3.6.1 Infrastructura de transport rutier 
 
Rețeaua drumurilor publice în raionul Ungheni este dezvoltată suficient și alcătuiește în total 2,015 
km, inclusiv:  
 

 5 drumuri republicane cu o lungime totală de 84.35 km (toate cu acoperire de asfalt).  
 
Până în prezent s-a reușit reabilitarea drumului republican R1 Chișinău – Ungheni – frontiera cu 
România, și drumului R16 Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni pe tronsonul Bălți – Sculeni.  
 
Drumul republican R1 Chișinău – Ungheni – frontiera cu România (cu construcția unui drum de 
ocolire a mun. Ungheni) a fost deja reabilitat capital. Starea rea a unui sector al drumului R1 în 
regiunea s. Bahmut se explică prin faptul, că aici se construiește un drum de ocolire și drumul 
existent nu a fost reabilitat, care se planifică a fi finalizat până la sfârșitul anului 2022. 
 
Drumul R17 Fălești – Pârlița este în stare mediocră și rea. Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
circulație ÎS Administrația de Stat a Drumurilor a elaborat proiectul de reabilitare a acestui drum, 
care urmează a fi inclus în programul pentru anii următori. 
 
Se cere de menționat că starea prezentă nesatisfăcătoare a drumului republican R16 km (pe 

tronsonul Sculeni – Ungheni și a drumului R17 afectează calitatea accesibilității rutiere a localităților  

Bușila, Pârlița,  Blândești, Petrești,  Semeni Zagarancea, Sculeni și Elizavetovca. 

 7 drumuri regionale cu o lungime totală de 128.53 km (inclusiv 65% cu îmbrăcăminte 
rutieră din beton asfaltic, 30% - cu îmbrăcăminte rutieră din pietriș și 4% - din pământ 
profilat) 

 

În general, situația cu drumurile regionale din punct de vederea al calității este nesatisfăcătoare, cu 
excepția drumurilor G89 (R1 - Pârlița – Nisporeni – G91), care la moment se află în reabilitare și G91 
(Ungheni – Bărboeni – Nemțeni – M1) unde în 2020 a fost efectuată reparația periodică (tratament 
bituminos), restul drumurilor regionale sunt în general într-o stare nesatisfăcătoare și necesită  
reparație capitală.  
 
Starea nesatisfăcătoare a drumurilor regionale afectează, în mod special calitatea accesibilității 
rutiere a următoarelor localități: s. Stolniceni, s. Cioropcani, s. Negurenii Vechi, s. Țighira, s. Coșeni, s. 
Teșcureni, s. Hristoforovca, s. Boghenii Noi, s. Năpădeni, s. Cornova, s. Alexeevca, s. Unțești, s. 
Cetâreni, s. Florițoaia Veche.  
 

 41 de drumuri de interes raional, cu o lungime totală de 169.82 km (inclusiv 29% - cu 
îmbrăcăminte de asfalt, 62% - cu îmbrăcăminte din pietriș sau prundiș, 9% - din pământ 
profilat), prin intermediul cărora se asigură legătura localităților cu rețeaua drumurilor 
naționale și centrul raional. 

 

În prezent, starea necorespunzătoare a drumurilor raionale afectează calitatea accesibilității rutiere 
a 51 de localități.  
 

 1,632 km de drumuri comunale și străzi din interiorul localităților.   
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În prezent, în raionul Ungheni nu există o monitorizare privind starea tehnică și traficul pe 
drumurilor comunale și a străzilor din localități. 
 
Este necesar de subliniat, că rețeaua străzilor în majoritatea localităților din raion sunt amplasate 
haotic în spații limitate și curbe cu raze mici. În aceste condiții implementarea unor proiecte de 
construcție sau reparație a străzilor se confruntă cu necesități de expropriere, strămutare a 
gardurilor, ș.a. Aceasta se răsfrânge negativ asupra costurilor și termenelor de implementare.  
 
Începând cu anul 2017, prin modificarea Legii Fondului Rutier #720/1996 și a Legii privind Finanțele 
Publice Locale #397/2003, autorităților publice locale de nivelul întâi au fost alocate 50% din taxa 
pentru folosirea drumurilor. Distribuirea acestor mijloace se efectuează în dependență de numărul 
de locuitori. La început suma constituia 350 mln MDL, ca ulterior să ajungă aproape 400 mln MDL. 
Pentru anul 2022 s-a hotărât alocarea APL de nivelul întâi a 100% din impozitul pentru folosirea 
drumurilor, adică 800 mil lei.  
 
Conform estimărilor, toate drumurile publice din raionul Ungheni (naționale și de interes raional) 
dispun de rezerve mari a capacității de transport, care în următorii 10 ani va fi utilizată la nivel de 
până la 50%. 
 
Raionul Ungheni are conexiuni directe cu rețeaua de transport european prin punctul rutier de 
trecere Sculeni. Serviciul Vamal din Republica Moldova a elaborat proiectul de dezvoltare a acestui 
punct de trecere, ce va contribui la consolidarea capacității Serviciului Vamal și respectiv la 
majorarea traficului de mărfuri și pasageri.  
 
În cadrul proiectului autostrăzii A8 Târgul Mureș – Iași – Ungheni este prevăzută și construcția unui 
pod peste râul Prut lângă s. Zagarancea. La momentul actual este în lucru actualizarea studiului de 
fezabilitate, elaborat anterior (2015). Podul va avea 4 benzi de circulație și gabaritele în conformitate 
cu cerințele autostrăzilor. Din partea română podul trece printr-o zonă protejată. Pentru 
soluționarea problemei Guvernul României a emis o Ordonanță de Urgență care permite amplasarea 
podului în zona protejată. La moment se efectuează studiul de mediu. Expertiza ecologică va 
determina definitiv locul amplasării podului. 
 
Guvernul Republicii Moldova a elaborat deja proiectul drumului de acces către viitorul pod peste 
Prut de lângă satul Zagarancea, care de fapt este prelungirea drumului R1 până la frontiera cu 
România. Parametrii drumului de acces corespund categoriei tehnice I (autostradă). După stabilirea 
finală a amplasării podului ÎS Administrația de Stat a Drumurilor va demara procedurile de 
expropriere a terenurilor în vederea amplasării drumului de acces. 
 
Luând în considerare construcția Autostrăzii A8 până la frontiera Republicii Moldova, Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Republicii Moldova a elaborat  Concepția autostrăzii A1 
(Ungheni – Chișinău – Odessa), care de fapt este prelungirea Autostrăzii A8 până în orașul Odessa 
(Ucraina) și este parte componentă a rețelei europene de transport TEN – T. Elaborarea studiului de 
fezabilitate pentru construcția Autostrăzii A1 este prevăzut în Proiectul de Creditare cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI). 
 
În limitele raionului Ungheni se prevede construcția a două tronsoane de autostradă: km 84 – 104 
(cost estimativ 40 mln Euro) pe drumul republican R1 și un sector de construcție nouă de la R1 până 
la M5 cu lungimea de aproximativ 27  km (cost estimativ 81 mln Euro).  
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În același timp, în scopul optimizării rețelei drumurilor de interes inter-raional și asigurării 
legăturilor durabile între sate se află în fază de examinare implementare a trei proiecte 
investiționale, care merită a fi susținute în continuare de Consiliul Raional Ungheni: 

 Drumul Bobletici (Sângerei) – Drujba (Ungheni), cu o lungime totală de 4.3 km, inclusiv 3 km 
prin raionul Ungheni (costul estimativ fiind de 1,153 mln Euro). Implementarea acestui 
proiect  ar permite accesul a circa 40 mii de locuitori din raionul Sângerei (cu micșorarea 
distanței cu circa 25 – 35 km) la drumul R1 Chișinău – Ungheni – frontiera cu România, 
precum și accesul spre mun. Bălți a circa 20 mii de locuitor din raionul Ungheni, cu 
micșorarea distanței de aproximativ 20 km. Studiul de fezabilitate elaborat de Consiliul 
Raional Sângerei demonstrează eficiența investițiilor. 

 Drumul Slobozia Măgura – Măgurele, care va asigura legătura a zece sate din raionul 
Ungheni cu șapte sate din raioanele Sângerei și Fălești. Actualmente nu există studiu de 
fezabilitate și proiect tehnic. Se propune construcția unui drum de categoria IV cu lățimea 
părții carosabile de 6,0 m. Conform estimărilor preventive drumul are lungimea de  2,64 km 
și costul estimativ de 13,99 mil lei. Construcția drumului va contribui la amenajarea străzilor 
în satele  Măgurele și Slobozia Măgura pe o lungime de circa 1,7 km. Pentru implementarea 
proiectului este necesar de elaborat studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. După 
construcție, drumul va căpăta însemnătate regională și poate fi trecut în lista drumurilor 
naționale. 

 Drumul Pocrovca – Tighira, care va asigura legătura a nouă sate din raionul Ungheni cu 
șapte sate din raionul Fălești. Actualmente nu există studiu de fezabilitate și proiect tehnic. 
Conform estimărilor preventive drumul are lungimea de 2,47 km, costul estimativ de 13,91 
mil lei.  

 

3.6.2 Infrastructura de transport feroviar 
 
Calea ferată în limitele raionului Ungheni are o lungime totală de 81 km și asigură legătura pe trei 
direcții:  

 Chișinău – Ungheni 

 Ungheni – Bălți 

 Ungheni - Iași.  
 
În componența Nodului Ungheni întră stația Ungheni de clasa superioară și șase stații liniare.  
 
Nodul de cale ferată Ungheni (370 de angajați) are o importanță deosebită în structura Căii Ferate 
din Moldova (CFM). Se află la hotarul cu Uniunea Europeană și este unica stație din țară ce dispune 
de punct de transbordare a vagoanelor de pe linie cu ecartamentul de 1520 mm pe ecartamentul 
european de 1435 mm.  
 
La moment, CFM trece printr-o criză tehnică, economică și financiară profundă, manifestându-se 
prin o reducere drastică a volumului de mărfuri și pasageri transportați, ceea ce are un impact foarte 
negativ asupra dezvoltării Nodului Feroviar Ungheni. Pentru ameliorarea situației, CFM a aprobat un 
program de activitate pe perioada 2018 – 2031. Acest program prevede măsuri concrete pentru 
diminuarea cheltuielilor și majorarea veniturilor prin restabilirea volumului de mărfuri și pasageri 
transportate. De asemenea, se prevede și reforma structurii căilor ferate. În acest scop, CFM a 
contractat două credite de la BEI și BERD a câte 52 mln euro pentru reparația infrastructurii și 
procurarea locomotivelor. 
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Este important de menționat că ÎS ”Calea Ferată a Moldovei” a elaborat o concepție de 
reconstrucție a sectorului de cale ferată Ungheni – Chișinău cu instalarea unei linii suplimentare cu 
ecartament european, costul estimativ fiind de 435 mln euro.  
 

3.6.3 Infrastructura de transport naval 
 
În conformitate cu prevederile Acordului European cu privire la principalele căi navigabile interne de 
importanță internațională, la care Republica Moldova a aderat la 27.08.1998, râul Prut până la 
Ungheni, este  clasificat drept cale navigabilă internă de importanță internațională de catigoria E 
clasa IV. Căile  navigabile interne necesită să fie menținute în condițiile în care va fi permisă 
desfășurarea navigației în siguranță. Conform acordului, Republica Moldova trebuie să asigure 
parametrii prevăzuți în art. 1 din acord ”Părțile contractante adopta dispozițiile prezentului acord 
sub forma unui plan coordonat de dezvoltare și de construcție a unei rețele de cai navigabile, 
denumita în continuare rețeaua de cai navigabile de importanță internațională E, pe care 
intenționează sa o realizeze în cadrul programelor lor corespunzătoare. 
 
La momentul actual transportul naval pe râul Prut nu funcționează, deoarece (după proclamarea 
independenței) nu s-a asigurat finanțarea întreținerii căilor navigabile, ceea ce a condus la 
înnămolirea albiilor râurilor și imposibilitatea asigurării navigației în siguranță. 
 
Totuși, Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” continuă să funcționeze, aceasta administrând în prezent Portul 
Giurgiulești de pe fluviul Dunăre.  
 
În Strategia de transport și logistică a Republici Moldova prevede reactivarea căilor navigabile 
interne pe râurile Prut și Nistru prin obținerea mijloacelor necesare și curățirea albiilor râurilor.  
 
În cazul, când Republica Moldova și România vor curăți albia râului Prut in conformitate cu 
prevederile Strategiei de Transport și Logistică pe anii 2014 – 2022 și a Acordului European cu privire 
la principalele căi navigabile interne de importanță internațională, unde este inclus și râul Prut, 
atunci ar fi posibilă și legătura fluvială a raionului Ungheni cu rețeaua națională și Europeană de 
transport. Deschiderea navigației pe râul Prut ar contribui esențial și la dezvoltarea turismului în 
regiune. 
 

3.6.4 Infrastructura de transport aerian 
 
Pe teritoriul raionului Ungheni nu există infrastructură de transport aerian. Accesul la transportul 
aerian se efectuează pe drumurile publice la distanță medie de 60 și 100 km către aeroporturile din 
mun. Bălți și mun. Chișinău. 
 

3.6.5 Infrastructura de transport inter-modal  
 
Având trei tipuri de transport (rutier, feroviar și naval) raionul Ungheni dispune de potențial esențial 
pentru dezvoltarea transportului inter-modal. Mun. Ungheni, cu puncte de trecere a frontierei cu 
Uniunea Europeană pe cale ferată și rutieră poate deveni un Centru Logistic însemnat în zona de 
Vest a țării.  
 
Cu regret, starea critică a Î.S. ”Calea Ferată din Moldova”, lipsa posibilității transportului naval pe 
râul Prut nu permit actualmente dezvoltarea transportului inter-modal. Constituirea unui centru 
logistic în mun. Ungheni ar contribui esențial la dezvoltarea economică și socială a raionului. 



 

 

3.7 Dezvoltare economică  
 

3.7.1 Structura economică a raionului 
 

Numărul întreprinderilor din economia formală a raionului Ungheni a crescut cu circa 10%, de la 
1.003 în 2015 la 1.090 la 2019. Cea mai mare pondere este deținută de micro-întreprinderi - 86,4%, 
urmate de întreprinderile mici cu 10,5%, întreprinderile mijlocii -2,6% și întreprinderile mari 0,6%. 
Dintre acestea, doar 67% au înregistrat venituri pe parcursul anului fiscal. Prin urmare, putem 
constata că aproximativ o treime dintre întreprinderile din raion sunt inactive din punct de vedere 
economic. Dintr-un alt punct de vedere, toate 1.090 (100%) de întreprinderi au 10.327 de unități de 
personal angajat. 
 
La nivelul municipiului Ungheni, putem identifica o concentrare de aproape 70% din numărul total 
al întreprinderilor și 84% a cifrei de afaceri totale raportate la nivelul întregului raion, incluzând, 
de asemenea, 81% din totalul de angajați din raion.  
 
Efectul de polarizare, împreună cu fenomenul de suburbanizare, creează disparități între localitățile 
din mediul rural, în ideea în care comunele din imediata apropriere a municipiului au un număr de 
firme active economic mai mare decât localitățile aflate la distanțe mai mari față de oraș.  
 
Din punct de vedere a formei organizatorico-juridice 91,7% din întreprinderi sunt întreprinderi cu 
drept de persoană juridică, iar 8,3% - întreprinderi cu drept de persoană fizică. 
 

3.7.2 Specializare economică și avantaje competitive 
 
Analizând structura întreprinderilor mari și ÎMM din punct de vedere al Clasificatorului Activităților 
din Economia Moldovei se constată următoarele specializări ale economiei raionului: 

 Comerțul intern și servicii – în care activează cca 40% din totalul întreprinderilor, asigură 
cca 17% din totalul locurilor de muncă și generează cca 29% din cifra de afaceri a raionului; 

 Industria prelucrătoare – în care activează cca 11% din totalul întreprinderilor, asigură cca 
38% din totalul locurilor de muncă și generează 49% din cifra de afaceri a raionului.  

 Agricultura - în care activează circa 13% din totalul întreprinderilor, asigură cca 12% din 
totalul locurilor de muncă și înglobează circa 9% din cifra de afaceri a raionului; 

 Construcțiile - în care activează circa 5% din totalul întreprinderilor, care asigură cca 3% din 
totalul locurilor de muncă generate și înglobează circa 9% din cifra de afaceri a raionului. 

 
Avantajele competitive ale raionului Ungheni sunt: 

 În prezent în raionul Ungheni există cel puțin 35,1 mii persoane în vârstă aptă de muncă, 
care nu sunt antrenate în activități economice formale.  

 Amplasarea la granița imediată a Uniunii Europene, cu accesibilitate sporită la 
infrastructura de transport (auto și feroviar) de conexiune pan-europeană; 

 Existența unei Zone Economice Libere, care dispune de rezerve de terenuri vacante pentru 
atragerea de noi investiții; 

 Existența de importante tradiții și competențe industriale; 

 Accesul la surse de apă pentru irigare (râul Prut) și existența unei infrastructuri de irigare de 
bază, ca premise pentru promovarea unei agriculturi intensive cu valoare adăugată mare 
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Analiza comparativă a valorilor indicelui de deprivare economică evidențiază următoarele aspecte: 

 Cele mai dezvoltate economic sunt UAT-urile din proximitatea zonei de frontieră (mun. 
Ungheni, Sculeni, Zagarancea, Valea Mare, Cetireni) dar și cele din partea centrală a 
raionului - Pârlița, Todirești, Rădenii Vechi. În aceste UAT-uri se concertează cele mai multe 
întreprinderi, care oferă cele mai multe locuri de muncă și cea mai mare cifră de afaceri; 

 Cele mai deprivate economic sunt comunele din partea estică a raionului (Sinești, Hîrcești, 
Condrătești), din partea de sud (Costuleni, Măcărești), precum și  unele localități izolate 
(Buciumeni, Bumbata, Unțești); 

 Gradul de deprivare a localităților și respectiv nivelul lor de deprivare economică este 
influențat de o serie de factori, cum ar fi poziționarea lor față de centrul raional, față de zona 
de frontieră, față de traseele naționale, și proximitatea față de principalele tipuri de utilități 
pentru activitatea economică (conectarea la servicii publice, drumuri de acces ș.a). 

 

3.7.3  Forța de muncă 
 

Conform celor mai pesimiste calcule, în prezent în raionul Ungheni există cel puțin 35,1 mii 
persoane în vârstă aptă de muncă, care nu sunt antrenate în activități economice formale, 
inclusiv, cca 19,4 mii din ei au o vârstă cuprinsă între 15 și 44 de ani, adică pot fi relativ ușor 
instruiți într-un careva domeniu de specializare tehnică. 
 
În 2020, costul forței de muncă în raionul Ungheni este puțin sub media pe Regiunea Centru 
(6429,9 MDL/lună), ocupând locul 7 din 13, și locul 11 din 35 la nivel de Republica Moldova. În anul 
2020, salariul mediu a constituit 6.415,7 mii MDL/lună (€320) sau cca 80% față de media națională. 
 

3.7.4 Agricultura 
 
Raionul Ungheni se remarcă prin existența terenurilor arabile fertile, cu o pondere de 45,5% din 
suprafața raionului sau 49.298 ha, urmate de pășuni cu 14,9% sau 16.163 ha, și cca 6% sau 6.449 
ha – plantații multianuale. 
 
Din totalul de 147 de întreprinderi ce activează în sectorul agriculturii, cea mai mare parte cca 71% 
sau 104 întreprinderi activează în mediul rural. Acestea generează 946 locuri de muncă sau 76% din 
totalul ce revine sectorului agriculturii la nivel de raion, și însumează 89% din cifra de afaceri din 
sector la nivel de raion. 
 
Ramurile principale ale agriculturii raionului Ungheni sunt : 

 Cultivarea culturilor nepermanente - reprezentată cca 56% din totalul întreprinderilor 
agricole, asigură cca 56% din locurile de muncă și cca 76% din cifra de afaceri din agricultură; 

 Creșterea animalelor - reprezentată cca 14% din totalul întreprinderilor agricole, care 
asigură cca 13% din locurile de muncă și înglobează cca 11% din cifra de afaceri a sectorului; 

 Cultivarea culturilor permanente - reprezentată 17% din totalul întreprinderilor agricole, 
asigură cca 3% din locurile de muncă și înglobează circa 4% din cifra de afaceri a sectorului.  

 
La nivel de raion, pe lângă cel 37 gospodării țărănești raportoare, mai sunt înregistrate circa 18,8 mii 
gospodării țărănești, care dețin terenuri cu suprafețe mici și nu activează în scopuri comerciale. 
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Sectorul agricol vegetal  
 
Sectorul agricol vegetal este reprezentat de 110 de întreprinderi sau circa 75% din numărul 
întreprinderilor  agricole, care asigură 812 locuri de muncă (65% din numărul locurilor de muncă în 
agricultură), și generează 81% din cifra de afaceri a sectorului agriculturii. Cea mai mare parte a 
întreprinderilor sunt specializate în de cultivare a cerealelor. Anual sunt însămânțate circa 10 mii ha 
de grâu, 15 mii ha de porumb și 11 mii ha de floarea soarelui. Majoritatea producției cerealiere este 
comercializată în formă brută, neprelucrată, având o valoare adăugată redusă. 
 
Cultivarea baciferelor în raionul Ungheni este o ramură în dezvoltare ascendentă, cu valoare 
adăugată mare la unitate de suprafața și de mare perspectivă.  
 
Condițiile climatice, solul, prezența apei de irigație și pepinierele de soiuri bune contribuie la 
obținerea roadei înalte. Dezvoltarea acestei ramuri ar contribui esențial la crearea de locuri de 
muncă și majorarea cifrei de afaceri ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice a 
raionului. 
 

Sectorul zootehnic 
 
Sectorul zootehnic este reprezentat de 22 de întreprinderi sau circa 15% din numărul 
întreprinderilor agricole care prezintă rapoarte financiare, care asigură 174 locuri de muncă (14% 
din numărul locurilor de muncă în agricultură), și generează 13% din cifra de afaceri a sectorului 
agriculturii. Dintre acestea în anul 2019, 15 au fost active și au înregistrat cifra de afaceri 59,9 mil. 
MDL. Pe lângă ÎMM-urile din sectorul zootehnic din raion, conform datelor prezentate de primăriile 
raionului, în raion mai activează sub formă de Gospodării Țărănești și Întreprinderi Individuale care 
nu prezintă rapoarte financiare: 
 
Analizând specializarea întreprinderilor din sectorul zootehnic, se constată: 

 7 ferme de bovine pentru lapte 

 75 stâne de creștere a ovinelor și caprinelor 

 3 ferme de porcinelor 

 7 ferme de păsări 

 175 prisăci 

 2 întreprinderi cu ferme mixte -păsări, ovine, etc 

 5 farmacii veterinare. 
 
La data de 01.01.2021 a fost înregistrat un efectiv de animale, după cum urmează: 

 Bovine – 5.400 

 Porcine – 30.776 

 Ovine – 30.481 

 Caprine – 7.000 

 Cabaline – 2.000 

 Păsări -656.431 

 Iepuri – 14.650. 
 
Infrastructura post-recoltare a raionului este reprezentată următoarele obiective de depozitare: 

 7 frigidere pentru fructe/legume cu o capacitate totală de 1.360 tone; 

 1 depozit pentru cereale cu capacitatea de 20.000 tone. 
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Infrastructura și servicii de suport pentru agricultură sunt reprezentate 19 asociații obștești create 
cu scopul de a promova și apăra interesele producătorilor agricoli, instruirea și dezvoltarea 
competențelor antreprenorilor privați în diferite domenii (marketing, tehnologic, economic, 
financiar; căutarea furnizorilor si a cailor directe de vânzare – cumpărare a producției agricole), 
precum și îmbunătățirea mediului de afaceri și investițional la nivel regional. 
 

3.7.5 Silvicultura 
 
Resursele forestiere ale raionului Ungheni constituie 22.137 ha sau circa 20% din totalul suprafeței 
raionului. Circa 78% din plantațiile forestiere sunt în proprietatea publică a statului, circa 21% sunt 
în proprietatea publică a UAT și 1% în proprietate privată. În raion activează 5 întreprinderi din 
silvicultură cu un total de 248 de salariați. Cifra de afaceri a întreprinderilor din sector este de 26,8 
mil. MDL. 
 

3.7.6 Piscicultura 
 
În domeniul pisciculturii sunt înregistrate 10 întreprinderi din care 3 sunt active economic, cu un 
total de 14 de salariați. Cifra de afaceri a întreprinderilor din sector este de 173 mii MDL. Raionul 
Ungheni dispune de circa 2.676 ha de terenuri aflate sub ape, iar pe teritoriul acestuia sunt 132 de 
iazuri. Exploatate într-un mod eficient, cifra de afaceri în acest sector ar putea fi mult mai mare. 
 

3.7.7 Industria 
 

Sectorul industrial al raionului este reprezentat de 117 de întreprinderi ce asigura 38% din totalul 
locurilor de muncă din sectorul privat și deține 49% din cifra de afaceri a raionului. Specializările 
industriale ale raionului Ungheni sunt: 

 Industria alimentară – în care activează 25% din întreprinderile industriale, care asigură cca 
9% din totalul locurilor de muncă în sectorul și generează circa 2% din cifra de afaceri a 
raionului; 

 Industria ușoară- în care activează 6% din întreprinderile industriale, care asigură cca 66% 
din totalul locurilor de muncă în sectorul și generează circa 85% din cifra de afaceri a 
raionului. Cel mai mare producător fiind `LEAR Corporation` care activează pe teritoriul ZEL, 
urmat de cele două fabrici producătoare de covoare.  

 Industria producerii mobilei - în care activează 9% din întreprinderile industriale, care 
asigură cca 3% din totalul locurilor de muncă în sectorul și generează circa 2% din cifra de 
afaceri a raionului. 

 

În continuare vom detalia tipurile de întreprinderi din cele 3 specializări industriale ale raionului: 

 industria alimentară – în care activează: 

 7 întreprinderi din domeniul procesării cărnii și mezeluri; 

 2 întreprinderi din domeniul procesării fructelor şi legumelor 

 2 oloinițe; 

 8 mori sau întreprinderi de fabricare a produselor de morărit; 

 10 întreprinderi de fabricare a produselor de brutărie şi a produselor făinoase. 

 Industria textilă – în care activează: 

 3 întreprinderi specializate în pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile; 

 4 întreprinderi ce fabrică alte articole textile. 
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 Industria producerii mobilei în care activează: 

 11 producători de mobilă. 
 

Producerea mobilei se prezintă ca unul din puținele sectoare industriale, care a cunoscut o dinamică 
pozitivă de dezvoltare pe parcursul ultimilor 30 de ani. Practic, pe fundalul declinului fostelor 
sectoare tradiționale ale economiei locale, în raion s-a dezvoltat ”de la zero” și s-a consolidat un 
mini-cluster de producere a mobilei (atât din lemn masiv, cât și din MDF), inclusiv orientată parțial la 
export. 
 

O altă ramură industrială prioritizată  în foia de parcurs este fabricarea covoarelor. Mun. Ungheni 
reprezintă unul din principalele centre de producere a covoarelor de pe continentul european. 
Această ramură tradițională a economiei raionului trebuie în continuare susținută și încurajată, 
pentru consolidarea și extinderea lanțului valoric, inclusiv prin încurajarea de noi afaceri conexe. 
 
Fortificarea și dezvoltarea acestor ramuri industriale în raionul Ungheni ar contribui esențial la 
dezvoltarea economică a acestuia. 
 

3.7.8 Sectorul serviciilor 
 
În sectorul comerțul intern și al serviciilor activează cele mai multe întreprinderi cca 40% din total, 

care asigură cca 17% din totalul locurilor de muncă generate de sectorul privat și înglobează circa 

29% din cifra de afaceri a raionului. 

Conform datelor prezentate de primării pe teritoriul raionului activează 514 întreprinderi din 
sectorul comerțului și serviciilor: 

 146 Magazine alimentare 

 123 Magazine produse industriale 

 156 Magazine mixte 

 55 Farmacii / puncte farmaceutice 

 34 Unități de deservire a populației. 
 

3.7.9  Turism 
 
Turismul devine o ramură importantă a economiei locale, chiar dacă în prezent potențialul ei nu 
este profund conștientizat de localnici. Potențialul turistic este divers ca istorie, etnografie, industrie, 
meșteșuguri și altele.  
 
Raionul dispune de curiozități unice în lume (schimbarea roților de tren, țesutul covoarelor moderne, 
ceramica neagră, crame, bucate locale, locuri sălbatice de odihnă și altele). Turiștii din România (UE) 
și din țară au acces bun pe drumuri asfaltate, infrastructura existentă favorabilă, legătura bună 
telefonică și internet de viteză mare. 
 
Pe teritoriul raionului activează 6 unități de cazare: 

 5 hotele cu o capacitate de 124 locuri, din care: 

 4 hotele amplasate în mun. Ungheni cu o capacitate de 114 locuri; 

 1 hotel amplasat în c. Boghenii Noi cu o capacitate de 10 locuri; 

 1 agro-pensiune cu o capacitate de 8 locuri amplasat în c. Mănoilești. 
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Conform datelor prezentate de către primăriile raionului, infrastructura unităților de alimentație 
publică: 

 13 restaurante; 

 31 cafenele/cantine; 

 17 baruri. 
 
Raionul Ungheni are două direcții majore de dezvoltare a turismului: 1) zona naturală Rădeni (Plaiul 
Fagului) – Bahmut – Mircești – Movila Măgurii și 2) mun. Ungheni – hoteluri, industrie, muzee și 
arhitectură.  
 
Cererea de servicii turistice receptoare în Ungheni este joasă iar per ansamblu oferta mai degrabă 
depășește cererea, decât invers.  
 
Regiunea are un potențial considerabil pentru dezvoltarea turismului bazându-se pe obiectivele 
deja existente, dar și pe dezvoltarea unor noi servicii. Printre obiectivele existente pot fi enumerate: 

 Obiectivele economice – Fabricile de covoare și ață, fabrica de ceramică, fabrica de vin; 

 Obiective naturale – Rezervația naturală Plaiul Fagului, Movila Măgurii, Aleea castanilor; 

 Obiective arhitecturale – sculpturile confecționate la taberele anuale de sculptură, Podul 
Eiffel, Catedrala Al. Nevski (unica biserică rotundă din Moldova), Biserica Sf. Ierarh Nicolae, 
Casa Albă (fost obiectiv de cazare a șefilor de nivel statal și de URSS în anii 1980), 
monumentul kneazului Poteomkin, troița martirilor neamului românesc, stația feroviară 
internațională; 

 Stația de transpunere a roților de tren; 

 Școala de hipism; 

 Muzee – Muzeele de Istorie și Etnografie Ungheni și Sculeni, Muzeul comunei Pîrlița, Muzeul 
tehnicii agricole din Pîrlița; 

 Vinării – Crama Mircești și localul La Crama din Mănoilești. Fabrica de Vin Ungheni. 
 

3.7.10 Infrastructura de sprijinire a afacerilor 
 
Infrastructura de sprijinire a afacerilor în raionul Ungheni este reprezentată de 12 asociații obștești 
cu o experiență de activitate de peste 15 ani în domeniul consultanței în afaceri, fiind una din cele 
mai dezvoltate în Republică. Acestea sunt create pentru a promova și apăra interesele 
producătorilor locali, instruirea și dezvoltarea competențelor antreprenorilor privați (inclusiv a 
tinerilor) în diferite domenii (marketing, tehnologic, economic, financiar; căutarea furnizorilor si a 
cailor directe de vânzare – cumpărare a producției agricole), precum și îmbunătățirea mediului de 
afaceri și investițional la nivel regional. 
 
În cadrul raionului, municipiul Ungheni ocupă un loc important, fiind centrul administrativ al 
raionului Ungheni, fiind al patrulea oraș după mărime din țară și unul din cele 6 orașe – poli de 
creștere, însă înregistrează carențe majore privind: 

 Lipsa unei piețe agroalimentare regionale moderne; 

 Lipsa unui business centru cu birouri pentru sectorul TIC și externalizare proceselor business. 
 

3.7.11 Zona economică Liberă „Ungheni-Business” 
 
Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” a fost creată prin legea Nr. 1295-XV din 25.07.2002 pe o 
perioadă de 42 ani, fiind situată partea centrală de vest a Republicii Moldova, la hotar cu România, 
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formând o fereastră deschisă spre Europa, ceea ce oferă un avantaj investițional deosebit, cu 
condiții favorabile de afaceri îndreptate spre UE. 
 
Zona Economică Liberă administrează 12 subzone cu o suprafața totală de 145,2 ha din două regiuni 
ale Republicii Moldova Centru și Nord): municipiul Ungheni (4 subzone – 49,57 hectare), comuna 
Zagarancea, raionul Ungheni (2 subzone – 14,60 ha); respectiv municipiul Soroca (2 subzone – 20,62 
ha), municipiul Hâncești (1,99 ha), orașul Nisporeni (2 subzone – 26,11 ha) și comuna Tuzara, raionul 
Călărași (32,27 ha).  
 
În 2019 a fost elaborat Studiul de Fezabilitate pentru crearea unei noi sub-zone în extravilanul 
satului Pârlița din raionul Ungheni, pe o suprafața de 5,88 ha. Este planificat ca în această zonă să 
fie prelucrate produse petroliere. 
 

3.8 Infrastructura de servicii publice 
 

3.8.1 Educația 
 
Sistemul de învățământ al raionului Ungheni se caracterizează prin existența unei infrastructuri cu o 
capacitate supradimensionată (chiar și urmare a optimizărilor din ultima perioadă), problemele 
principale fiind legate de reducerea graduală a numărului de copii și elevi și îmbătrânirea 
pronunțată a efectivului de cadre didactice.  
 
În prezent, sistemul de învățământ raional este reprezentat de o rețea de instituții educaționale  
formată din: 
 

 59 de instituții de învățământ preșcolar: 56 de grădinițe-creșe și 3 grădinițe scoli-primare. 
 
În general pe raion, gradul de încărcare a instituțiilor de învățământ preșcolar constituie 76% 
(4,690 copii la 6,148 locuri existente), înregistrându-se o diminuare cu 16 p.p pe parcursul ultimilor 5 
ani.  
 
Doar în două localități (mun. Ungheni și s. Petrești) gradul de încărcare a instituțiilor preșcolare 
depășește în prezent 100%. În restul UAT gradul de încărcare se situează între 23-89%.   
 
Totodată, conform Normativului în Construcții NCM B.01.05:2019, pentru normarea optimală, 
capacitatea instituțiilor preșcolare se determină din structura demografică a populației, luând în 
calcul nivelul de asigurare a copiilor cu instituții preșcolare în limita 85% din copiii de vârstă 
preșcolară 3-6(7) ani). Din acest punct de vedere, situația se atestă ca fiind necorespunzătoare 
normativelor în 13 UAT: mun. Ungheni, Agronomovca, Buciumeni, Bumbăta, Cetireni, Costuleni, 
Cioropcani, Măcărești, Morenii Noi, Petrești, Sinești, Todirești și Zagarancea.  
 

 46 de instituții de învățământ primar și secundar: 3 școli primare, 35 de gimnazii și 8 licee. 
 
În general pe raion, gradul de încărcare a instituțiilor de învățământ primar și secundar constituie 
48% (11,607 elevi la 24,052 locuri existente), înregistrându-se o diminuare cu 3,6 p.p. pe parcursul 
ultimilor 5 ani.  
 
Cel mai mare grad de ocupare a instituțiilor de învățământ primar și secundar se atestă în com. 
Condrătești (96%) și mun. Ungheni (80%). Totodată, în 12 UAT, gradul de încărcare a instituțiilor 
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este de sub 30%: or. Cornești, s. Cornești, Agronomovca, Alexeevca, Condrătești, Cornova, Hârcești, 
Năpădeni, Pârlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni.  

 5 instituții extrașcolare: 1 centru de creație pentru copii, 3 școli de sport și 1 stație a 
tinerilor turiști.  

 
Toate instituțiile extrașcolare existente sunt amplasate în mun. Ungheni. În celelalte localități din 
raion activitățile extrașcolare sunt organizate în instituțiile de învățământ primar și secundar 
general. 
 

 3 instituții de învățământ profesional tehnic: Școala Profesională Ungheni, Colegiul Agro-
Industrial Ungheni și Colegiul de Medicină Ungheni.  

 
Contingentul total de elevi din cadru acestor 3 instituții constituie aproximativ 1350 elevi.  
 

3.8.2 Ocrotirea sănătății 
 
Infrastructura de ocrotire a sănătății în raionul Ungheni este reprezentată de : 

 1 Spital raional (IMSP Spitalul raional Ungheni); 

 2 filiale ale IMSP Spitalul Raional Ungheni (Terapia Cornești și Terapia Sculeni); 

 1 Serviciul de asistență medicală urgentă Ungheni, subordonat Spitalului Raional; 

 14 Centre de sănătate (13 IMSP publice și 1 SRL privat);  

 27 oficii ale medicilor de familie (subordonate centrelor de sănătate); 

 27 oficii de sănătate (subordonate centrelor de sănătate); 

 9 cabinete stomatologice; 

 55 farmacii/puncte farmaceutice. 
 
În mun. Ungheni activează IMSP Spitalul Raional Ungheni cu o capacitate de 273 paturi. Acesta are 
deschise 2 filiale în or. Cornești și c. Sculeni, cu 15 și respectiv 17 paturi. 
 
În toate UAT-urile din raionul Ungheni există cel puțin un oficiu al medicilor de familie sau centru 
de sănătate, pentru furnizarea serviciilor medicale de bază.  
 
În prezent, problema de bază a sistemului de ocrotire a sănătății rămâne a fi deficitul de medici și 
îmbătrânirea graduală a efectivului de cadre medicale.  
 

3.8.3 Sport și recreere 
 
În prezent, dotările de sport în raionul Ungheni sunt reprezentate de: 

 2 stadioane cu tribune cu peste 200 și, respectiv, 350 locuri; 

 114 terenuri sportive; 

 38 săli sportive. 
 
Dotările de sport în mun. Ungheni sunt reprezentate în special de 1 stadion cu tribune pentru 350 
locuri, 6 terenuri de sport în incinta instituțiilor de învățământ și 4 terenuri de mini-fotbal cu 
suprafață artificială. De asemenea pe teritoriul municipiului activează 4 Săli de forță/fitness.  
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În or. Cornești, există un stadion însă acesta nu este amenajat. 
 
Dotările de sport în localitățile rurale se limitează la sălile de sport din cadrul instituțiilor de 
învățământ, stadioanelor din incinta acestora și stadioanelor publice. Fiecare localitate deține cel 
puțin un stadion sportiv, însă acestea sunt neamenajate. Alte comune dețin terenuri de minifotbal 
cu acoperire artificială. 
 
În prezent, raionul Ungheni nu dispune de infrastructură regională adecvată pentru activități 
sportive și recreere.  
 
În acest context, în conformitate cu Programul național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere, în 
mun. Ungheni se planifică dezvoltarea infrastructurii regionale pentru sport și recreere:  

 Amenajarea Lacului Delia în zonă de agrement și recreere de importanță regională. 

 Construcția unui complex sportiv multifuncțional regional (inclusiv dotat cu bazin) pentru 
asigurarea necesităților regionale, precum și pentru găzduirea unor competiții regionale și 
naționale 

 

3.8.4 Cultură 
 
Raionul Ungheni deține pe teritoriul său 147 monumente listate în Registrul Agenției de Inspectare 
și Restaurare a Monumentelor (AIRMC) în majoritate de interes național, categoria N. Majoritatea 
sunt monumente de cult, biserici și mănăstiri sec. XIX-XX, dar și de natură arheologică din epoca 
antică. O pondere semnificativă o au monumente comemorative ridicate pentru locuitori și militari 
căzuți în perioada 1941-1945. 
 
Pe teritoriul raionului Ungheni sunt amplasate următoarele instituții de cultură  

 62 case de cultură/ cămine culturale (dintre care 3 nefuncționale); 

 56 de biblioteci (din care 3 cu sediu separat); 

 3 muzee (1 în mun. Ungheni, 1 în c. Pârlița și 1 în c. Sculeni). 
 
În localitățile urbane din raion activează 4 case de cultură dintre care 2 în mun. Ungheni cu o 
capacitate de 1.150 locuri și 2 case de cultură în or. Cornești cu o capacitate de 300 locuri.  
 
Instituțiile din mun. Ungheni sunt modernizate, pe când cele din or. Cornești necesită lucrări de 
modernizare. 
 
În același timp în localitățile urbane activează 8 biblioteci, din care 6 în mun. Ungheni și 2 în or. 
Cornești. Trei din cele 6 biblioteci din mun. Ungheni au sediu separat, pe când 3 sunt amplasate în 
incinta altor instituții.  
 
Bibliotecile din or. Cornești sunt amplasate în incinta altor instituții. De asemenea, în mun. Ungheni 
activează Muzeul de Istorie si Etnografie Ungheni, cu un număr total de 10.188 exponate și cu un 
număr anual de vizitatori de circa 12,6 mii persoane. 
 
În mediul rural, dotările culturale se rezumă la bibliotecă și cămin cultural. În total în localitățile 
rurale ale raionului sunt 58 case de cultură, dintre care 3 sunt nefuncționale (1 în Alexeevca, 1 
Condrătești și 1 în Măcărești).  
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Toate comunele din raionul Ungheni au cel puțin o dotare de acest fel, majoritatea având și 
bibliotecă și un alt tip de infrastructură culturală. Excepție face UAT-ul Alexeevca, care nu deține o 
casă de cultură funcțională. Capacitatea caselor de cultură variază de la 50 locuri (Morenii Noi) la 
500 locuri (Todirești). 
 
În comunele raionului activează 48 biblioteci dintre care 1 deține sediu separat (Alexeevca) în 
celelalte fiind amplasate în incinta altor instituții (școli, grădinițe, case de cultură etc.).  
 
În comunele Pârlița și Sculeni activează câte un muzeu, cu 3.472 și respectiv 899 exponate. Numărul 
anual de vizitatori variază între 851 și 2,314 persoane. 
 

3.8.5 Servicii anti-incendiu 
 
Pe teritoriul raionului Ungheni sunt dislocate următoarele obiective ale Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență al MAI: 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni (DSE Ungheni), strada A. Plămădeală 96 

 Unitatea Salvatori și Pompieri Ungheni din cadrul DSE mun. Ungheni (USP Ungheni), 
dislocată pe adresa mun. Ungheni str. A. Plămădeală 96 

 Serviciul „Postul salvatori și pompieri Cornești” (PSP Cornești) dislocat în or. Cornești (str. P. 
Rareș) 

 Postul salvatori și pompieri teritorial din primăria Sculeni r-nul Ungheni, dislocat în s. Sculeni. 
 
Pe lângă unitățile USP Ungheni și PSP Cornești, în componența Direcției Situații Excepționale 
Ungheni mai intră și unitățile Serviciul Situații Excepționale (SSE) Nisporeni și Serviciul Situații 
Excepționale Călărași, care prestează serviciile anti-incendiare pe teritoriul raioanelor Nisporeni și 
Călărași. 
 
La sfârșitul anului 2021, în dotarea unităților speciale ale Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență al MAI erau: 

 17 autospeciale din care 7 autocisterne destinate pentru stingerea incendiilor, în cadrul 
Direcției Situații Excepționale mun. Ungheni 

 5 autocisterne sunt în dotare în cadrul USP Ungheni 

 2 autocisterne sunt în dotare în cadrul SPSP Cornești 

 1 autospecială în dotarea postului de Salvatori și Pompieri teritorial Sculeni, care se află la 
evidență și întreținere în cadrul primăriei Sculeni. 

 
Postul salvatori și pompieri teritorial dislocat în s. Sculeni este un post de pompieri voluntari, și nu 
este finanțat din bugetul DSE Ungheni. 
 
La moment este în construcție și preconizat pentru deschidere în anul 2022 - Postul salvatori și 
pompieri voluntari cu dislocația în s. Pârlița, care va deservi 13 localități. 
 
Pentru următorii patru ani este preconizat deschiderea a două posturi salvatori și pompieri 
voluntari în s. Drujba, care va deservi 10 localități și s. Costuleni, care va deservi 8 localități. 
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3.8.6 Servicii transport public 
 
Din cele 2 localități urbane din componența raionului Ungheni, doar în mun. Ungheni sunt 
organizate și prestate serviciile de transport public.  
Transportul de călători în municipiul Ungheni este compus din maxi-taxi care asigură transportul 
călătorilor inter-sector pe toată raza orașului. Pentru comoditatea locuitorilor municipiului / raionul 
Ungheni cât și a oaspeților, sunt organizate 6 rute de transport public. Serviciile sunt prestate de 3 
operatori privați.  
 
De asemenea pe teritoriul municipiului activează și serviciul de taxi. 
 
Serviciile de transport public a pasagerilor în mediul rural sunt asigurate în mare parte de rutele 
naționale-urban asigurate de Filiala UNGHENI a SRL GARILE AUTO MODERNE.  
 
În prezent există rute regulate, care fac legătura dintre toate UAT cu mun. Ungheni și multiple rute 
directe și de tranzit spre mun. Chișinău și mun. Iași.  
 

3.9 Utilități publice 
 

3.9.1 Alimentarea cu apă și canalizare 
 
Conform datelor statistice oficiale pentru anul 2020, circa 65% din populația prezentă a raionului 
Ungheni au acces la sisteme centralizate de alimentare cu apă, inclusiv 92% în zona urbană și 49% - 
în zona rurală. După acest indicator, raionul se apropie de media națională (67,3%) și corespunde cu 
media pe Regiunea de Dezvoltare Centru (65%).  
 
Actualmente, sisteme centralizate de aprovizionare cu apă funcționează în doar 43 din 74 localități 
din raionul Ungheni, ceea ce constituie 58% din total. În 31 de localități din raion, în care locuiesc cca 
16 963 locuitori, nu există în genere sisteme centralizate de aprovizionare cu apă. 
 
Acoperirea cu servicii de alimentare cu apă în municipiul Ungheni constituie cca 99% (31,4 mii 
persoane sau 13,6 mii gospodării casnice), ceea ce este peste media pe orașe din Regiunea de 
Dezvoltare Centru (92%). Acoperirea cu servicii de alimentare cu apă în mun. Ungheni în ultimii ani a 
crescut considerabil datorită implementării proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 
apă și canalizare în  mun. Ungheni, s. Zagarancea, s. Semeni si s. Petrești” (GIZ). 
 
Totodată, acoperirea cu servicii în a doua localitate urbană din raion – orașul Cornești – este la un 
nivel foarte jos, de doar 5% din populație (111 persoane sau 60 gospodării casnice). Concomitent, în 
localitatea Romanovca din componența or. Cornești nu există sistem centralizat de alimentare cu 
apă. Respectiv, situația în orașul Cornești este una dintre cele mai nefavorabile din raion, inclusiv în 
rândul localităților rurale. Totuși, la moment în or. Cornești se implementează un proiect 
investițional ambițios (”Aprovizionarea cu apa si canalizare a or. Corneşti. Aprovizionarea cu apa a s. 
Romanovca. Stația de tratare”). 
 
Raionul Ungheni nu dispune de rezerve subterane de exploatare a apei potabile. Apele subterane 
captate în localitățile raionului Ungheni se caracterizează prin poluare naturală cu unul sau mai mulți 
compuși, CMA a cărora depășește prevederile actelor normative în vigoare2.  
 

                                                           
2 Conform Legii nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile. 
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În conformitate cu informația prezentată de APL din raion doar în 17 localități calitatea apei livrate 
consumatorilor corespunde normativelor în vigoare. În majoritatea localităților unde apa captată 
nu corespunde cerințelor pentru apa potabilă nu există stații de tratare a apei. Doar în unele 
localități se aplică procesul de dezinfecție a apei cu compuși ai clorului.  
 
O excepție pozitivă ar putea fi stația de tratare a apei subterane din Sculeni (dezvoltată cu sprijinul 
financiar și tehnic al proiectului ”ApaSan” al Biroului de Cooperare al Elveției) cu o capacitate de 280 
m3/zi, la care se utilizează procesul de oxidare pentru eliminarea compușilor de mangan, fier și sulf. 
 
Mun. Ungheni și unele localități rurale (Zagarancea, Semeni și clusterul Mănoilești) utilizează apă de 
suprafață. Apa livrată de la STA din Ungheni corespunde normelor pentru apa potabilă.  
 
În localitatea Vulpești există o stație de tratare a apei din râul Prut cu capacitate de 100 m3/h, 
destinată pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților din Clusterul Mănoilești, care în prezent 
practic nu funcționează, de aceea apa livrată consumatorilor este apă tehnică.  
 
În majoritatea localităților rurale serviciile de alimentare cu apă se livrează continuu. Excepție 
sunt: (i) localitățile Buciumeni și Florești, unde se livrează peste o zi, (ii) Costuleni – 16 ore pe zi și (iii) 
Negurenii Vechi – 4 ore pe zi. 
 
Din punct de vedere strategic, soluția optimă pentru aprovizionarea raionului cu apă potabilă 
urmează a fi bazată pe captarea și tratarea apei din râul Prut. 
 
În partea centrală a raionului, Consiliul Raional Ungheni de mai mulți ani dezvoltă o aducțiune 
regională de aprovizionare cu apă, menită să acopere în perspectivă cu serviciu de alimentare cu 
apă 28 localități cu o populație de cca 34 mii locuitori. Infrastructura acestui sistem regional este 
parțial construită deja. În calitate de sursă de alimentare cu apă pentru apeductul regional este 
utilizată stația de captare a apei pentru irigare din râul Prut din localitatea Zagarancea, care se află în 
gestiunea Agenției ”Apele – Moldovei” (Agenția Proprietății Publice). 
 
În perspectivă se planifică dezvoltarea apeductului regional pentru toate clusterele din Zona de 
Centru a raionului Ungheni. De asemenea, se prevede posibilitatea conectării apeductului regional 
la stația de tratare a apei din mun. Ungheni. În acest scop, în anul 2017, de către SRL ”Acvaproiect”, 
a fost elaborat un proiect tehnic, care prevede construcția apeductului cu diametrul de 350 mm și 
lungime de 3,6 km, care ar asigura conectarea apeductului regional Zagarancea – Cornești la rețelele 
din mun. Ungheni.  Apeductul respectiv deja a fost construit. Urmează să fie construită și stația de 
pompare ce ar asigura cu apă potabilă consumatorii respectivi. 
 
În prezent, doar 23% din populația raionului Ungheni au acces la sisteme centralizate de 
canalizare, inclusiv 64% în zona urbană și 0,6% - în zona rurală. După acest indicator, raionul se 
clasează sub media națională de 32%, dar peste media pe Regiunea de Dezvoltare Centru (17%)3.  
 
În raionul Ungheni există doar 6 sisteme centralizate de canalizare, dintre care 2 în localități urbane 
(mun. Ungheni și or. Costești) și 4 în localitățile rurale (s. Chirileni, s. Todirești, Grăseni și s. Petrești).  
 
Sisteme centralizate de canalizare funcționează doar în 6 din 74 localități din raion: în mun. 
Ungheni, or. Cornești (fără localitatea Romanovca) și localități rurale (Chirileni, Todirești, Grăseni și 
Petrești). Practic toate serviciile de canalizare centralizată sunt concentrate în zona urbană. În zona 
rurală doar circa 144 de gospodării beneficiază de servicii centralizate de canalizare. 
 

                                                           
3 În conformitate cu BNS pentru anul 2020 și calculate de elaboratori (cu excepția mun. Chișinău). 
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În mun. Unghenii acoperirea cu servicii publice de canalizare constituie cca 66% (21,4 mii persoane 
sau 9 mii gospodării), ceea ce este peste media pe orașe din Regiunea de Dezvoltare Centru (55%) 
 
Acoperirea cu servicii centralizate de canalizare în orașul Cornești constituie cca 37% (903 
persoane sau 420 gospodării), ceea ce este sub media pe orașe din Regiunea de Dezvoltare Centru 
(55%). În localitatea Romanovca din componența or. Cornești nu există sistem centralizat de 
canalizare. 
 
Totodată, în raion există numai 5 stații de epurare a apelor uzate (SEAU), care preiau apele uzate de 
la consumatorii din localitățile unde sunt amplasate sau construite doar pentru unele instituții 
publice:  

 SEAU pentru mun. Ungheni, amplasată lângă localitatea Valea Mare (capacitate de 15 mii 
m3/zi, se utilizează la capacitate de 2,2 mii m3/zi), construită în anul 1975. Stația de epurare 
preia apele uzate doar de la consumatorii din mun. Ungheni (instituții publice, agenți 
economici și 9 047 gospodării casnice); 

 SEAU din localitatea Petrești (capacitate de 22 m3/zi), construită în anul 2006, Stația de 
epurare preia apele uzate doar de la grădiniță, școala din localitate, un agent economic și 13 
gospodării din localitate; 

 SEAU din s. Chirileni (capacitate 98 m3/zi), construită în anul 2015 – epurează apele uzate 
doar din s. Chirileni. SEAU preia apele uzate de la instituții publice, agenți economici și 106 
gospodării din localitate; 

 SEAU din localitatea Todirești (capacitate 25 m3/zi), construită în anul 2015. Stația de 
epurare preia apele uzate de la instituții publice, agenți economici și 25 gospodării casnice 
din localitate; 

 SEAU din localitatea Semeni (com. Zagarancea) cu 0,5 km de rețea de canalizare, construită 
doar pentru Gimnaziu și Grădiniță. La această SEAU nu sunt conectați alți consumatori de 
servicii. 

 
SEAU pentru mun. Ungheni este situată în localitatea Valea Mare la o distanță de circa 10 km de 
municipiu, datorată amplasării stației de captare a apei pentru mun. Iași. SEAU pentru mun. Ungheni 
prezintă un interes pentru raionul Ungheni, deoarece ar putea prelua apele uzate de la mai multe 
localități. 
 
Localitățile rurale Zagarancea și Semeni, care se află în aria de deservire a Î.M. ”Apă-Canal” din 
Ungheni nu dispun de sisteme centralizate de canalizare. Pentru localitățile rurale Zagarancea și 
Semeni sunt elaborate proiecte de execuție pentru construcția sistemelor centralizate de canalizare. 
La această SEAU ar putea fi racordate și alte localități după un studiu tehnico-economic argumentat. 
Actualmente instalațiile SEAU  au un grad de uzură foarte înalt.  
 
Stațiile de epurare din localitățile rurale sunt relativ noi, dar în mare parte sunt destinate 
instituțiilor publice și agenților economici. Doar un număr foarte mic de gospodării deversează 
apele uzate la stațiile de epurare din localitățile rurale. Majoritatea gospodăriilor folosesc fose 
septice cu infiltrarea apei în sol, ce prezintă o sursă de poluare pentru sol și apele freatice. 
 
Starea tehnică a SEAU pentru mun. Ungheni este nesatisfăcătoare datorită uzurii mari a 
instalațiilor. La moment, funcționează doar treapta mecanică. Apele uzate epurate incomplet 
prezintă o sursă de poluare pentru râul Prut și sistemele de alimentare cu apă din râu, amplasate în 
aval de stația de epurare.  
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În or. Cornești nu există stația de epurare, apele uzate deversate în sistemul de canalizare prezintă 
o sursă de poluare a mediului înconjurător. 
 
În raionul Ungheni există 24 operatori de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și/sau de 
canalizare. Există mai multe forme organizator-juridică a operatorilor din raion. În majoritatea 
localităților sunt formate Întreprinderi Municipale (Î.M. ”Apă-Canal” din Ungheni, Î.M. ”Apă - 
Ungheni”). De asemenea, o altă formă organizatorico-juridică este Asociația Obștească (Buciumeni, 
Cioropcani, Sculeni). În or. Cornești activează în paralel 2 operatori de servicii: 
 

 Î.M. ”Apă-Canal” or. Cornești, care exploatează sistemul centralizat de canalizare; 

 S.A. ”Agroservicii” din Ungheni, care exploatează sistemul centralizat de apă din or. Cornești. 
 
De asemenea, în localitatea Pârlița activează un operator privat SRL ”Crisalim”, care prestează 
servicii de alimentare cu apă în localitate. În localitățile Negurenii Noi, Morenii Noi serviciile de 
alimentare cu apă sunt prestate de către companii private. 
 
În raionul Ungheni în prezent sunt în desfășurare 21 proiecte investiționale în domeniul apă-
canalizare cu finanțare din diferite surse. De asemenea, autoritățile publice locale din raionul 
Ungheni a reușit să elaboreze mai multe documente de proiect, pentru care urmează să fie 
identificate surse de finanțare. 
 
APAVITAL M S.A. din Republica Moldova în parteneriat cu APAVITAL Iași planifică mai multe 
proiecte în Republica Moldova. Prin proiectele planificate se prevăd patru traversări (două 
subtraversări și două supra traversări) între localitățile Măcărești (România) – Măcărești (raionul 
Ungheni), Sculeni (România) - Sculeni (raionul Ungheni), Tabăra (România) - Viișoara (raionul 
Glodeni) și traversarea pe viitorul pod Ungheni (România) – mun. Ungheni (Republica Moldova). În 
prima etapă se prevede realizarea unei subtraversări a râului Prut, între localitățile Măcărești 
(România) - Măcărești (raionul Ungheni), proiect care se va adresa cetățenilor din treisprezece 
localități din Raioanele Ungheni și Nisporeni, cu o populație de aproximativ 30.000 de locuitori. 
Pentru acest proiect există proiectul tehnic și finanțare.  
 
Inițiativa de a construi o traversare pe viitorul pod Ungheni și alimentarea cu apă a mun. Ungheni 
vine în contradicție cu Plan Urbanistic General mun. Ungheni (2015 – 2030) (INCP ”Urbanproiet'') 
din 2014, care prevede construcția unei noi stații de captare (lângă cea existentă) și reconstrucția 
STA. 
 

3.9.2 Alimentarea cu energie electrică  
 
În prezent, raionul Ungheni este electrificat în proporție de 100%. Atât sistemul de transport cât și 
cel de distribuție a energiei electrice acoperă necesitățile întregului raion și a tuturor localităților 
existente în raionul Ungheni. Cea mai mare parte din consumul total de energie electrică îi revine 
sectorului casnic de circa 56%, iar pentru sectorul noncasnic de 44%. 
 
Alimentarea raionului Ungheni se face din Sistemul Energetic Național (SEN) prin liniile de transport 
de înaltă tensiune LEA 110 kV, ce aparțin Î.S. Moldelectrica.  
 
Pentru a satisface necesarul de putere a consumatorilor din cadrul raionului sunt operaționale 3 
stații de transformare ce au nivelul de tensiune 110/35/10 kV. Liniile electrice de tensiune medie de 
10 kV sunt la balanța S.A. "Rețelele Electrice de Distribuție Nord", care oferă servicii de distribuție a 
energiei electrice tuturor utilizatorilor rețelei electrice. Actualmente, factorul de încărcare a 
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transformatoarelor față de puterea instalată a consumatorilor în medie este de 60%, iar factorul 
de încărcare față de consumul real este de circa 40%. 
 
Totodată, se atestă o rămânere în urmă a raionului în ceea ce privește dezvoltarea surselor 
alternative de alimentare cu energie electrică regenerabilă.   
 
Actualmente, în raionul Ungheni funcționează doar o turbină eoliană, însă aceasta acoperă doar 
1,5% din totalul necesar de energie electrică a raionului Ungheni, deși conform strategiei energetice 
a Republicii Moldova până în anul 2030 unele din accente fiind asigurarea ponderii de 10% energie 
electrică din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică. 
 

3.9.3 Alimentarea cu gaze naturale   
 
Alimentarea cu gaz natural al raionului Ungheni este realizată de către 2 companii: 

 „Moldovatransgaz” SRL ce asigură transportul de gaz natural din Federația Rusă prin 
conducta ”Ananiev-Cernăuți-Bogorodcianî” a cărei lungime este de 184,8 km și diametru 
1 020 mm, cu o capacitate de proiect de 9,1 mlrd m3/an; 

 Î.S. „Vestmoldtransgaz” ce asigură transportul de gaz natural din România prin conducta Iași-
Ungheni-Chișinău a cărei lungime este de 120 km și diametru 600 mm, cu o capacitate de 
proiect de 1,5 mlrd m3/an. 

 
Totodată interconectarea sistemului de transport gaze al „Vestmoldtransgaz” S.R.L. cu sistemul de 
transport gaze al „Moldovatransgaz” S.R.L. are loc pe teritoriul raionului Ungheni la Platforma C 
unde prin intermediul Punctului de Măsurare gaze Todirești rețeaua de transport al gazelor naturale 
(Iași-Ungheni) Dn 500 se interconectează cu rețeaua de transport al gazelor naturale (Bălți-Ungheni) 
Dn 200, deținută de către „Moldovatransgaz” S.R.L. 
 

Consumatorii raionului Ungheni sunt alimentați prin 3 stații de predare a gazului (SP). Stațiile 
respective de predare a gazului (SP) reprezintă ramificații de la conducta magistrală de transport a 
gazelor ”Bălți – Ungheni - Strășeni” și sunt amplasate în următoarele localități: 

 Extravilanul s. Todirești; 

 Extravilanul mun. Ungheni; 

 Extravilanul s. Morenii Noi. 
 

Respectiv pentru transportarea gazelor naturale, la nivelul raionului Ungheni SRL Moldovatransgaz 
dispune de capacitatea tehnică totală a stațiilor de predare de 669 000 m3 pe parcursul a 24 ore. 
 
În prezent, nivelul de gazificare a raionului Ungheni este de doar 28%, fiind gazificate localitățile 
amplasate în proximitatea conductei de gaz Bălți-Ungheni-Strășeni. 42 de localități din raion nu au 
acces la rețeaua de alimentare cu gaze naturale.  
 

3.9.4 Alimentarea cu energie termică 
 
Sistemele centralizate de termoficare de pe teritoriul raionului Ungheni (existente în perioada URSS) 
au falimentat și și-au întrerupt activitatea. Ulterior, a existat o inițiativă privată (”ComGaz Ungheni” 
SRL) de revitalizare (cel puțin parțială) a sistemului din mun. Ungheni, însă acest proiect a eșuat în 
2010-2012.  
 
Actualmente, în raionul Ungheni (inclusiv în mun. Ungheni) nu mai operează sisteme centralizate 
de termoficare. Generarea energiei termice are loc la nivelului fiecărui consumator casnic individual 
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(prin intermediul sistemelor individuale de încălzire în bază de cărbune/lemne sau cu ajutorul 
cazanelor de perete cu puteri de la 20 la 32 kW).  
 
Obiectele sociale precum școli, grădinițe, spitale și-au realizat proiecte de centrale termice proprii 
în cea mai mare parte pe gaz natural.  
 
Unele instituții au beneficiat de proiectul Energie și Biomasă care au instalat centrale termice pe 
biomasă – bricheți.  
 
Nu există la moment programe care ar presupune o revitalizare a sectorului termoenergetic local în 
municipiul Ungheni.  
 

3.9.5 Rețele de telecomunicații  
 
Toate localitățile raionului Ungheni au acces la telefonie fixă, asigurată de operatorul național 
”Moldtelecom” S.A.  
 
Toate localitățile raionului au acces la servicii de telefonie mobilă. Serviciile de telefonie mobilă sunt 
prestate de 3 operatori naționali: ”Orange”, ”Moldcell” și ”Moldtelecom/Unite”.  
 
De asemenea, toate localitățile raionului au acces la servicii de internet, prestate de operatori 
naționali și câțiva operatori locali (”Livinetplus” SRL, ”Vertamar” SRL, ”Mia Global Communication 
Group” SRL). 
 

3.10 Fondul locativ  
 
În raionul Ungheni există 38,583 locuințe cu o suprafață totală de 2.602,8 mii m2. Din acestea 34,2% 
sau 13,2 mii locuințe sunt amplasate în mediul urban (mun. Ungheni și or. Cornești), iar 65,8% sau 
25,4 mii locuințe sunt amplasate în mediul rural. 
 
Dotarea cu fond locativ a populației este de cca 2,7 persoane per casă/apartament, unei persoane îi 
revenindu-i, în medie, o suprafață totală de cca 25 m2. După nivelul dotării cu fond locativ pe 
locuitor (cca 25 m2), raionul Ungheni se situează la un nivel mediu pe Republica Moldova (cca 27 
m2), dar este mult sub media Uniunii Europene (42.6 m2).  
 
Absoluta majoritate locuințelor se află în proprietate privată. 
 
Fondul locativ este predominat de locuințe de tip rural: 30.340 case individuale (78,6%). Circa 
21,4% din fondul locativ îl constituie apartamentele în blocurile locative multi-familiale (8,243 
apartamente).  
 
Din cauza dinamicii demografice negative (în primul rând datorate migrației externe), dinamica 
fondului locativ se află într-o perioadă de stagnare prelungită. În mediu, la nivel întregului raion, 
anual se construiesc nu mai mult de 100 locuințe noi (concentrate în special în zona mun. Ungheni).  
 
Din numărul total al locuințelor circa 32% sunt amplasate în mun. Ungheni. Starea fizică a blocurilor 
de locuințe de 5-9 etaje este mai degrabă nesatisfăcătoare, majoritatea fiind construite in anii 
1970-1990 fără reparații curente și capitale ulterioare. În special, o problemă majoră o constituie 
performanța energetică scăzută. Totodată, blocurile locative cu 2-3 nivele construite în perioada 
anilor 1950-1970, necesită reconstrucție și reparație capitală urgentă. Spațiul comun al cartierelor 
ori al caselor se folosește impropriu și neglijent. În multe zone, în special acolo unde locuitorii au un 
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statut socio-economic precar, spațiile verzi, locurile de joacă şi sport nu sunt întreținute. Locatarii 
sunt în așteptarea subvențiilor de la Primărie ori de la stat pentru întreținerea, repararea ori 
salubrizarea blocurilor și curților. 
 
Analiza distribuției teritoriale a spațiului locativ în zona rurală relevă o diferențiere teritorială 
pronunțată, cu un minim de 271,3  locuințe /1.000 de locuitori pentru comuna Petrești și un maxim 
de 554,3 locuințe la 1.000 de locuitori pentru comuna Rădenii Vechi (maximum înregistrat la nivelul 
raionului). Pentru celelalte comune, distribuția numărului de locuințe la 1.000 de locuitori este 
relativ echilibrată, cu circa 58% de comunele cu 300 și 400 de locuințe la 1.000 de locuitori, și 42% 
din comune cu 400-500 locuințe. Comparativ cu media raională de 371 de locuințe/1.000 locuitori, 
13 comune înregistrează valori sub acest indicator.   
 
În mediul rural, indicatorul de suprafață/locuitor înregistrează o valoare medie de 24,03 m2/locuitor, 
cu un minim de 14,7 m2/locuitor pentru comuna Buciumeni și un maxim de 38,3 m2/locuitor pentru 
comuna Rădenii Vechi. Majoritatea de 21 de comune se situează sub media națională de 27,77 
m2/locuitor.  
 
Gradul de echipare cu utilități publice ale locuințelor la nivel de raion, este mai degrabă 
nesatisfăcător, care necesită intervenții sistemice de dezvoltare:   

 Circa 45% din locuințe nu au acces la sisteme centralizate de aprovizionare cu apă (8% în 
mediul urban și 51% în mediul rural) 

 Circa 77% din locuințe nu au acces la sisteme centralizate de canalizare (36% în mediul urban 
și 99,4% în mediul rural) 

 Mai puțin de 30% din locuințe sunt conectate la rețeaua de gaze naturale.  

 Mai puțin de 35% din locuințe au acces la servicii de evacuare centralizată a deșeurilor.  
 
Din punct de vedere teritorial, se pot evidenția următoarele disfuncționalități majore: 

 Locuințele din zonele de Est și de Sud a raionului sunt cele mai vulnerabile din punct de 
vedere a asigurării locuințelor cu acces la apeduct centralizat.  

 Locuințele din zonele de Est și de Nord a raionului sunt cele mai vulnerabile din punct de 
vedere a asigurării la rețeaua de alimentare cu gaze naturale.  

 Locuințele din zonele de Est, Nord și Sud a raionului sunt cele mai vulnerabile din punct de 
vedere a asigurării cu servicii centralizate de salubrizare.  

 

În linii generale, se poate evidenția, că din punct de vedere a dotării fondului locativ cu utilități, 
zona de Est a raionului se prezintă ca cea mai problematică.  
 

3.11 Centralizator disfuncționalități 
 
Centralizarea disfuncționalităților prezintă, în baza analizei situației existente, o radiografie 
teritorială, socială, demografică și economică a Raionului Ungheni, având ca scop evidențierea 
principalelor elemente negative ale structurilor teritoriale ce condiționează dezvoltarea.  
 
Diagnosticul prezentat grupează rezultatele din concluziile analizelor pe domeniile țintă abordate de 
studiile de fundamentare. 
 
Raionul Ungheni, format din 33 de UAT-uri, este unul dintre cele 32 de unități administrativ-
teritoriale de nivelul doi din Republica Moldova, amplasat pe suprafață de 1,083 km2, amplasat în 
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partea de vest a Republicii Moldova. Raionul Ungheni face parte din Regiunea de Dezvoltare Centru 
și reprezintă poarta de intrare terestră vestică a Republicii Moldova.   
 
Structura și localizarea principalelor căi de transport rutiere și feroviare a dus la dezvoltări inegale în 
teritoriu: zonele cu o mai bună accesibilitate au grupat localitățile urbane și comunele mai 
dezvoltate, mai ales acelea din vecinatatea municipiului Ungheni și a orașului Cornești, pe când 
zonele cu o accesibilitate evidețiază un declin demografic și economic. 
 
Structura rețelei de localități este dominată de UAT-uri rurale, zonele urbane fiind slab reprezentate, 
dar un municipiu și un oraș, a căror densitate demografică și masă economică nu reușesc să susțină 
formarea unui sistem policentric urban funcțional în cadrul Raionului.  
 
Municipiul Ungheni reprezentă principalul centru urban polarizator al raionului, acesta fiind însă 
amplasat excentric la limita vestică a Raionului, pe rîul Prut, la granița cu România. Orașul Cornești, 
amplasat în centru Raionului, pe coridoare de transport favorabile dezvoltării, nu are în prezent 
capacitatea administrativă, economică, demografică etc. de a echilibra rețeaua de localități în la 
nivel regional. 
 
Mediul rural, format și 31 comune, concentrează majoritatea populației din raion, fiind caracterizat 
per total de fenomene de descreștere a populației, îmbătrânire demografică, spor natural și 
migratoriu negativ.  
 
Peste 90% din UAT de nivelul 1 din raion au o populație de sub 5 mii locuitori iar peste 30% au o 
populație de sub 1,5 mii locuitori. Aceste probleme de capital uman generează efecte negative 
precum dificultăți în înlocuirea forței de muncă și o presiune crescândă asupra sistemului de utilități 
și de servicii publice.  
 
Centralizarea disfuncționalităților prezintă, în baza analizei situației existente, o radiografie 
teritorială, socială, demografică și economică a Raionului Ungheni, având ca scop evidențierea 
principalelor elemente negative ale structurilor teritoriale ce condiționează dezvoltarea.  
 
Diagnosticul prezentat grupează rezultatele din concluziile analizelor pe domeniile țintă abordate de 
studiile de fundamentare. 
 
Raionul Ungheni, format din 33 de UAT-uri, este unul dintre cele 32 de unități administrativ-
teritoriale de nivelul doi din Republica Moldova, amplasat pe suprafață de 1,083 km2, amplasat în 
partea de vest a Republicii Moldova. Raionul Ungheni face parte din Regiunea de Dezvoltare Centru 
și reprezintă poarta de intrare terestră vestică a Republicii Moldova.   
 
Structura și localizarea principalelor căi de transport rutiere și feroviare a dus la dezvoltări inegale în 
teritoriu: zonele cu o mai bună accesibilitate au grupat localitățile urbane și comunele mai 
dezvoltate, mai ales acelea din vecinatatea municipiului Ungheni și a orașului Cornești, pe când 
zonele cu o accesibilitate evidețiază un declin demografic și economic. 
 
Structura rețelei de localități este dominată de UAT-uri rurale, zonele urbane fiind slab reprezentate, 
dar un municipiu și un oraș, a căror densitate demografică și masă economică nu reușesc să susțină 
formarea unui sistem policentric urban funcțional în cadrul Raionului.  
 
Municipiul Ungheni reprezentă principalul centru urban polarizator al raionului, acesta fiind însă 
amplasat excentric la limita vestică a Raionului, pe rîul Prut, la granița cu România. Orașul Cornești, 
amplasat în centru Raionului, pe coridoare de transport favorabile dezvoltării, nu are în prezent 
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capacitatea administrativă, economică, demografică etc. de a echilibra rețeaua de localități în la 
nivel regional. 
 
Mediul rural, format și 31 comune, concentrează majoritatea populației din raion, fiind caracterizat 
per total de fenomene de descreștere a populației, îmbătrânire demografică, spor natural și 
migratoriu negativ.  
 
Peste 90% din UAT de nivelul 1 din raion au o populație de sub 5 mii locuitori iar peste 30% au o 
populație de sub 1,5 mii locuitori. Aceste probleme de capital uman generează efecte negative 
precum dificultăți în înlocuirea forței de muncă și o presiune crescândă asupra sistemului de utilități 
și de servicii publice.  
 

Disfuncționalitate Descrierea disfuncționalității Localizare 

Transport și căi de comunicare 

Starea 
necorespunzătoare a 
drumurilor 
republicane 

În mod specific, se evidențiază starea 
precară a drumurilor republicane R16 km 
pe sectorul Sculeni – Ungheni și a 
drumului R17. 

Sunt afectate, în special, 
următoarele localități: 
s. Bușila, s, Pârlița, s.  Blindești, s. 
Petreșt,   
s. Semeni s. Zagarancea, s. Sculeni, s. 
Elizavetovca. 

Starea 
necorespunzătoare a 
drumurilor regionale 
și raionale 

Starea nesatisfăcătoare a majorității 
drumurilor regionale și de interes raional, 
precum și faptul că peste 100 km de 
drumuri raionale și 40 km de drumuri 
regionale au îmbrăcăminte rutieră din 
pietriș sau prundiș au un impact negativ 
asupra costurilor de transport, mediului 
ambiant și în general asupra calității vieții 
locuitorilor. Îndeosebi aceasta este 
accentuată în limitele localităților. 

Starea drumurilor regionale 
afectează în special următoarele 
localități:  
s. Stolniceni, s. Cioropcani, s. 
Negurenii Vechi,  
s. Țighira, s. Coșeni, s. Teșcureni, s. 
Hristoforovca, s. Boghenii Noi, s. 
Năpădeni, s. Cornova,  
s. Alexeevca, s. Unțești, s. Cetâreni, 
s. Florițoaia Veche 

Stare 
necorespunzătoare a 
drumurilor comunale 
și a străzilor 

Starea drumurilor locale afectează 
condițiile de viață ale locuitorilor. 
Administrațiile Publice Locale de nivelul I 
și II au insuficiență de capacități pentru 
administrarea rețelelor de drumuri din 
subordine.  

Toate UAT-urile 

Lipsa legăturii rutiere 
între satele vecine 
amplasate în raioane 
diferite 

Lipsa drumurilor consolidate între 
localitățile vecine din raioane diferite 
conduc la necesitatea parcurgerii a zeci de  
kilometri în plus cu consecințele 
respective (costuri, timp, ș.a.). 

Sunt afectate 33 de localități din 
raioanele Ungheni, Sângerei și 
Fălești 

Diminuarea 
transportului de 
mărfuri și pasageri pe 
calea ferată 

Situația de criză în care se află ÎS Calea 
Ferată din Moldova se răsfrânge negativ și 
asupra locuitorilor din raionul Ungheni. 
Micșorarea esențială a volumelor 
transportului de mărfuri și pasageri, 
reducerea vitezei trenurilor, reducerea 
numărului curselor trenurilor de pasageri, 
au un impact negativ asupra dezvoltării 
economice și sociale a raionului. 

Nodul feroviar Ungheni 

Nefuncționarea 
transportului naval de 
mărfuri și pasageri 

Portul Fluvial Ungheni nu are activitate 
economica în raion, râul Prut fiind 
înnămolit. Nu s-au îndeplinit prevederile 
Strategiei de Transport și Logistică pe anii 

Portul Fluvial Ungheni 
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Disfuncționalitate Descrierea disfuncționalității Localizare 

2013 – 2022, care prevede curățirea 
șenalului râurilor Nistru și Prut până în 
2020. Astfel raionul Ungheni fiind 
amplasat pe râul Prut și  având 
întreprindere portuară nu beneficiază de 
transport naval de mărfuri și pasageri. 

Lipsa metodologiilor 
de planificare 
optimizată a lucrărilor 
rutiere 

Nu există metodologii clare pentru 
planificare optimizată a lucrărilor și 
excluderea factorilor administrativi și 
politici la selectarea obiectelor de 
reparație. Aceasta se răsfrânge asupra  
utilizării eficiente a mijloacelor financiare 
disponibile. 

Întreg teritoriul raionului 

Dezvoltare economică 

Densitatea redusă a 
agenților economici și 
mediu antreprenorial 
slab dezvoltat pe 
teritoriul raionului (cu 
excepția mun. 
Ungheni) 

Densitatea cea mai mare de ÎMM-uri este 
în mun. Ungheni, cu cca 23 ÎMM-uri la 
1000 locuitori (valoare mai mare ca media 
pe republică). Această valoare este 
atenuată în restul teritoriului, cea mai 
redusă densitate a agenților economici 
fiind în localitățile rurale din extrema de 
nord și nord-est și din sudul raionului, cu 
până la 3 ÎMM-uri la 1000 locuitori. 

UAT Cioropcani, Bușila, Buciumeni, 
Cornova, Sinești, Năpădeni, 
Condrătești, Boghenii Noi, Măgurele, 
Teșcureni, Agronomovca, Cornești 
Morenii noi, Costuleni 

Economii locale sub-
dezvoltate și slab 
diversificate 

Gradul de deprivare economică a 
localităților din partea de est, sud, precum 
și a localităților izolate este scăzut. Acesta 
este influențat de o serie de factori, cum 
ar fi poziționarea lor față de centrul 
raional, față de zona de frontieră, față de 
traseele naționale și proximitatea față de 
principalele tipuri de utilități (conectarea 
la servicii publice, drumuri de acces ș.a). 

Sinești, Hîrcești, Condrătești, 
Costuleni, Măcărești, Buciumeni, 
Bumbata, Unțești 

Pondere foarte 
ridicată a ocupării 
informale în 
agricultura de 
subzistență din mediul 
rural 

Gradul de echipare cu utilaje și de 
specializare a forței de muncă fac ca 
activitatea agricolă să nu fie orientată 
către ramuri cu valoarea adăugată 
ridicată, ci preponderent către agricultură 
de subzistență. 

Năpădeni, Negurenii Vechi, 
Alexeevca, Sinești, Agronomovca, 
Rădenii Vechi, Măgurele, Boghenii 
Noi 

Lanțuri valorice slab 
valorificate în ramuri 
agricole și industriale 
cu potențial local 
ridicat 

Lipsesc structuri de asociere care să 
încurajeze și să medieze dialogul între 
părțile interesate în vederea înființării de 
noi lanțurilor valorice capabile să 
concureze cu producători din alte regiuni 
și să negocieze cu marile rețele de retail. 

Toate UAT-urile din raion 

Lipsa structurilor de 
sprijin al afacerilor și 
al specializărilor 
inteligente 

Lipsește un centru de business, cu 
incubator de afaceri, birouri pentru 
sectorul TIC, sală de conferințe și de 
expoziții și cu externalizarea proceselor de 
business. 

Mun. Ungheni 

Performanțele 
modeste ale 
sectorului turismului 

Regiunea are un potențial considerabil 
pentru dezvoltarea turismului, dar 
infrastructura aferentă este slab 
dezvoltată, iar sectorul turistic se 
confruntă cu o promovare ineficientă, 

Zona naturală Rădeni (Plaiul Fagului) 
– Bahmut – Mircești – Movila 
Măgurii și mun. Ungheni 
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deficiențe de infrastructură de transport, 
agrement, suport pentru turiști. 

Folosirea terenurilor și zonificarea funcțională  

Fragmentare 
administrativ 
teritorială excesivă 

Peste 90% din UAT de nivelul 1 din raion 
au o populație de sub 5 mii locuitori iar 
peste 30% au o populație de sub 1,5 mii 
locuitori, ceea ce plasează raionul Ungheni 
printre cele mai fragmentate administrativ 
raioane din Republica Moldova. Această 
fragmentare excesivă are un impact 
negativ asupra capacităților autorităților 
publice locale de a gestiona și dezvolta 
infrastructura locală și presta calitativ 
servicii. 

UAT cu o populație sub 1500 
locuitori: Agronomovca, Alexeevca, 
Boghienii Noi, Buciumeni, Cornova, 
Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, 
Sinești.  

Lipsa documentelor 
de planificare spațială 

Doar 2 din 34 UAT dețin documentație de 
urbanism actualizată. Lipsa planurilor 
urbanistice generale se răsfrânge negativ 
asupra evidenței operative privind 
utilizarea teritoriului, aprobării deciziilor 
privind valorificarea rațională a 
teritoriului, construcțiilor, reprofilarea 
întreprinderilor, utilizarea resurselor 
naturale. 

Toate UAT cu excepția mun. Ungheni 
și or. Cornești 

Amplasarea 
geografică marginală a 
centrului administrativ 
și polului economic al 
raionului 

Amplasarea mun. Ungheni la graniță și nu 
în centrul raionului are o influență 
negativă asupra capacităților de 
dezvoltare a unei infrastructuri fizice 
integrate. Un șir de UAT din partea Nord-
estică a raionului se poziționează periferic 
și marginal față de centrul administrativ al 
raionului (mun. Ungheni), ceea ce 
afectează accesul locuitorilor la 
infrastructura socială și economică 
raională.   

UAT Cornova, Năpădeni, Hârcești, 
Măgurele, Boghienii Noi, Negurenii 
Vechi și Teșcureni 

Existența terenurilor 
degradate și 
neproductive 

Există UAT-uri cu suprafețe semnificative 
de terenuri degradate (de peste 100 
ha/UAT). Aceste zone sunt în general 
reprezentate de alunecări active de teren 
și râpi. 

Satul Cornești, comuna Valea Mare, 
satul Rădenii Vechi, satul Costuleni, 
satul Teșcureni, com. Negurenii 
Vechi, com. Mănoilești și com. 
Florițoaia Veche  

Deficitul zonelor verzi 
și, în special al 
suprafețelor forestiere 

Cu toate că, în medie, raionul Ungheni se 
caracterizează de o pondere înaltă a 
zonelor verzi, amplasarea acestora este 
neuniformă, cu o prezență sub medie în 
UAT din partea centrală a raionului. În 6 
UAT-uri ponderea plantațiilor forestiere 
este sub 10%. 

UAT Bușilă, Pârlița, Todirești, 
Chirileni, Cioropcani și Unțești 

Raionul Ungheni se remarcă prin o 
pondere mică a plantațiilor multianuale 
(vii, livezi) în totalul terenurilor agricole, 
fiind influențată de defrișările masive din 
ultimii 30 de ani, datorate falimentării 
industriei de prelucrare. Într-un șir de 
localități din raion ponderea plantațiilor 
multianuale este sub 5% din totalul 

Agronomovca, Buciumeni, Bumbăta, 
Bușilă, Chirileni, Morenii Noi, 
Petrești, Pârlița, Teșecureni, 
Todirești, Valea Mare și Zagarancea 
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terenurilor agricole. 

Echiparea tehnico-edilitară la nivel de raion 

Acoperirea redusă a 
teritoriului cu sisteme 
centralizate de 
aprovizionare cu apă 

În 31 de localități din raion, în care 
locuiesc cca 16 963 locuitori, nu există 
sisteme centralizate de aprovizionare cu 
apă. Astfel, 35% din populație încă nu are 
acces la apă potabilă în sistem centralizat. 
Și în or. Cornești acoperirea cu servicii 
publice de alimentare cu apă este extrem 
de redus (5%). 

Romanovca, Zăzulenii Noi, 
Alexeevca, Lidovca, Săghieni, 
Boghenii Vechi, Mircești, Poiana, 
Buciumeni, loc.st.cf., Bulhac, 
Stolniceni, Curtoaia, Cornești, 
Hârcești, Leordoaia, Mînzătești, 
Veverița, Măcărești, Frăsinești, 
Măgurele, Șicovăț, Coșeni, Țâghira, 
Zăzulenii Vechi,  
Petrești, loc. st.cf., Hristoforovca, 
Rădenii Vechi, Pojarna, Buzduganii 
de Jos, Buzduganii de Sus, 
Elizavetovca 
or. Cornești (clusterul Cornești) 

Calitatea scăzută a 
apei potabile 

Calitatea apei livrate consumatorilor în 
cazul alimentării din surse subterane și din 
apeductul regional Zagarancea – Cornești 
nu corespunde cerințelor pentru apa 
potabilă. În 26 localități rurale calitatea 
apei livrate este considerată nepotabilă. 

Agronomovca, Alexeevca, Bușilă, 
Cetireni, Cioropcani, Stolniceni, 
Condrătești, Cornova, Florițoaia 
Veche, Florițoaia Nouă, Grozasca, 
Hârcești, Mănoilești, Vulpești, Rezina 
Novaia Nicolaevca, Morenii Noi, 
Năpădeni, Negurenii Vechi, Pârlița, 
Hristoforovca, Teșcureni, Todirești, 
Elizavetovca.  

STA din Vulpești nu funcționează la 
parametrii de proiect. Apa livrată 
consumatorilor din clusterul Mănoilești 
este considerată apă tehnică. 

Clusterul Mănoilești 

Dezvoltarea 
insuficientă a 
sistemelor publice de 
canalizare 

Cca 77% din populația raionului nu are 
acces la servicii centralizate de canalizare. 
În raion există doar 6 sisteme centralizate 
de canalizare, dintre care 2 în localități 
urbane (mun. Ungheni și or. Costești) și 4 
în localitățile rurale (s. Chirileni, s. 
Todirești, Grăseni și s. Petrești). 

Toate localitățile cu excepția mun. 
Ungheni și or. Costești, precum și 4 
localități rurale (s. Chirileni, s. 
Todirești, Grăseni și s. Petrești). 

Calitatea slabă a apei 
uzate deversate 

Calitatea apei uzate deversate nu 
corespunde actelor normative în vigoare. 
SEAU pentru mun. Ungheni are un grad de 
uzură foarte înalt. La SEAU funcționează 
doar treapta mecanică. Apa uzată epurată 
insuficient este deversată în râul Prut. 
Celelalte 4 SEAU sunt foarte mici și 
funcționarea acestora este perturbată de 
neuniformitatea deversărilor apelor uzate. 
În or. Cornești nu există SEAU. Apele uzate 
sunt deversate neepurate. 

SEAU mun. Ungheni (amplasată 
lângă localitatea Valea Mare) 
localitățile Petrești, Chirileni, 
Todirești și Semeni (doar gimnaziu) 
or. Cornești 

Gestionarea 
ineficientă a activelor 

Stația de captare și STA din mun. Ungheni 
funcționează la parametri normali, dar 
necesită lucrări ample de reabilitare în 
conformitate cu documentația de proiect 
și PUG Ungheni. Agregatul de pompare la 
stația de captare și SP-1 vor trebui 
înlocuite în termen mediu, deoarece are 

mun. Ungheni 
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un termen de exploatare deja de 17 ani. 

Mai multe rețele de apă și SP construite si 
exploatate nu sunt transmise oficial în 
gestiunea operatorului Î.M. ”Apă-Canal” 
Ungheni 

Zagarancea, Semeni 

Mai multe rețele de apă și instalații nu 
sunt transmise în gestiunea operatorului 
Î.M. ”Apă-Ungheni” 

Clusterul Mănoilești 

Starea tehnică a SEAU pentru mun. 
Ungheni nu permite reabilitarea acesteia 
și necesită construcție nouă a SEAU. 

Valea Mare 

Sistemul SCADA lipsește. Nivelul de 
automatizare este foarte mic. Dirijarea 
sistemelor de apă și de canalizare se face 
preponderent manual, respectiv necesarul 
forței de muncă este excesiv. 

Toate sistemele de alimentare cu 
apă și de canalizare din raionul 
Ungheni 

Accesibilitate redusă 
la rețeaua de 
alimentare cu gaze 
naturale 

În prezent, doar 28% din localități sunt 
alimentate cu gaz natural. Totodată sunt 
conectate acele localități ce se află în 
nemijlocită apropiere de conducta 
magistrală de transport Bălți – Ungheni - 
Strășeni. 42 de localități din raion nu au 
acces la rețeaua de alimentare cu gaze 
naturale. 

s. Chirileni, s. Cioropcani, s. Bulhac, s. 
Florești, s. Buciumeni, s. Zăzulenii 
Vechi, s. Zăzulenii Noi, s. Negurenii 
Vechi, s. Negurenii Noi, s. Țîghira, s. 
Coșeni, s. Teșcureni, s. Izvoreni, s. 
Măgurele, s. Gherman, s. Floreni, s. 
Sculeni, s. Blindești, s. Medeleni, s. 
Lidovca, s. Novaia Nicolaevca, s. 
Rezina, s. Bumbăta, s. Hristoforovca, 
s. Romanovca, or. Cornești, s. 
Poiana, s. Mircești, s. Boghenii Noi, s. 
Boghenii Vechi, s. Sinești, s. 
Mânzătești, s. Hârcești, s. Veverița, s. 
Drujba, s. Condrătești, s. Curtoaia, s. 
Năpădeni, s. Cornova, s. Morenii 
Vechi, s. Șicovăț, s. Frăsinești 

Rămânere în urmă a 
raionului în ceea ce 
privește dezvoltarea 
surselor alternative de 
alimentare cu energie 
electrică regenerabilă   

În prezent, raionul Ungheni este 
electrificat în proporție de 100%. Cu toate 
acestea, în ceea ce privește energia 
electrică regenerabilă, funcționează doar 
o turbină eoliană, aceasta acoperind doar 
1,5% din totalul necesar de energie 
electrică.  

Intreg teritoriul raionului 

Locuire la nivel de localități  

Starea 
nesatisfăcătoare a 
blocurile locative 
construite în anii 
1950-1990 

Casele locative cu 2-3 nivele construite în 
perioada anilor 1950-1970, necesită 
reconstrucție și reparație capitală. De 
asemeni, blocurile locative construite în 
anii 1970-1990 au nevoie de operațiuni de 
reabilitare și eficientizare energetică. 

Mun. Ungheni, Or. Cornești 

Neîndeplinirea 
indicatorilor minimali 
de definire a 
municipiilor 

Nu îndeplinește indicatorul minimal de 
definire a municipiilor privind conectarea 
locuințelor la canalizare, 54% comparativ 
cu minimul de 70%; 
Lipsește o stație de epurare a apelor uzate 
(SEAU) funcțională în 3 trepte; 
Nu îndeplinește indicatorul minimal de 
definire a municipiilor privind drumurilor 

Mun. Ungheni 
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locale cu acoperire rigidă de calitatea 
bună, 31% comparativ cu minimul de 60%; 
Nu există transport public; 
Cu toate că există serviciu de evacuare a 
deșeurilor solide, acestea nu sunt 
depozitate la un poligon autorizat. 

Neîndeplinirea 
indicatorilor minimail 
de definire a orașelor 

Nu îndeplinește indicatorul minimal de 
definire a orașelor privind conectarea 
locuințelor la apă, 21% comparativ cu 
minimul de 70%. Mai mult ca atât apa nu 
corespunde normativelor de calitate în 
vigoare; 
Nu există un sistem de canalizare 
funcțional cu stație de epurare cu treaptă 
mecanică; 
Serviciu de evacuare a deșeurilor 
rudimentar (tractor cu remorcă), iar 
deșeurile nu sunt depozitate la un poligon 
autorizat; 
Nu îndeplinește indicatorul minimal de 
definire a orașelor privind acoperirea cu 
iluminat stradal a străzilor din oraș, 25,5% 
comparativ cu minimul de 50%; 
Nu îndeplinește indicatorul minimal de 
definire a orașelor privind drumurile locale 
cu acoperire rigidă de calitate bună, 21% 
comparativ cu minimul de 50%. 

Or. Cornești 

Densitate mică a 
locuințelor în mediul 
rural. 

Există la nivelul raionului, comune cu mai 
puțin de 500 de locuințe fiecare.  

Agronomovca, Alexeevca, 
Buciumeni, Condrătești, Cornova, 
Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, 
Teșcureni, Sinești 

Suprafață 
locuibilă/locuitor 
redusă 

Există la nivelul raionului, comune al căror 
indicator privind suprafața 
locuibilă/locuitor este mai redus decât 
media pe localități rurale 

Agronomovca, Boghenii Noi, 
Buciumeni, Bușila, Cetireni, 
Cioropcani, Cornești, Florițoaia 
Veche, Măcărești, Măgurele, 
Mănoilești, Morenii Noi, Năpădeni, 
Petrești, Pârlița, Sculeni,  Sinești, 
Todirești, Unțești, Valea Mare, 
Zagarancea 

Echiparea precară a 
locuințelor din mediul 
rural cu utilități 
publice 

Peste 70% din locuințe sunt neracordate la 
apă.  

Alexeevca, Boghenii Noi, Cioropcani, 
Cornești, Cornova, Hîrcești, 
Măcărești, Năpădeni,  Negurenii 
Vechi, Rădenii Vechi, Todirești, 
Unțești, Zagarancea 

Toate locuințele din raion, cu excepția a 
14% din locuințele din  com. Chirileni, nu 
sunt conectate la canalizare.  

Toate comunele din raion, cu 
excepția com. Chirileni 

Peste 20% din locuințe nu sunt racordate 
la gaz.  

Alexeevca, Cetireni, Cornova, 
Costuleni, Hârcești, Rădenii Vechi, 
Sculeni, Todirești 

Locuințele dintr-o serie de comune nu 
beneficiază de serviciu de salubrizare. 

Toate comunele din raion, cu 
excepția Bumbata, Floritoaia Veche, 
Negurenii Vechi, Sculeni, Sinești, 
Todirești, Valea Mare, Zagarancea 
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Servicii publice 

Calitatea 
nesatisfăcătoare a 
serviciilor de educație 
și sănătate în mediul 
urban 

Gradul de ocupare a instituțiilor de 
învățământ preșcolar este mai mare decât 
capacitatea clădirilor, eficiență energetică 
a unor instituții ale învățământului primar 
și secundar general este scăzută și sunt 
necesare investiții în modernizarea 
infrastructurii de ocrotire a sănătății de 
importanță raională.  

Mun. Ungheni, Or. Cornești 

Facilități insuficiente 
de recreere, sport, 
agrement 

Lipsește un complex sportiv regional 
multifuncțional (inclusiv dotat cu bazin), 
precum și terenuri de sport, zone de 
recreere moderne dotate cu facilități de 
petrecere a timpului liber. 

Mun. Ungheni, or. Cornești 

Zone rurale puternic 
marginalizate, cu 
accesibilitate redusă la 
rețele de învățământ, 
sănătate, cultură, 
sport 

Numărul de locuri în instituțiile preșcolare 
este insuficient față de nevoile 
comunităților. 

Agronomovca, Buciumeni, Bumbata, 
Cetireni, Cioropcani, Costuleni, 
Măcărești, Morenii Noi, Petrești, 
Sinești, Todirești, Zagarancea 

Gradul de ocupare a instituțiilor de 
învățământ primar și secundar este redus, 
sub 20% față de capacitatea acestora. 

Condrătești, Rădenii Vechi, 
Teșcureni, Sinești 

Lipsesc farmaciile sau puncte 
farmaceutice. 

Unțești, Sinești, Zagarancea, Morenii 
Noi, Mănoilești, Măgurele , Hîrcești, 
Cornova, Cornești, Condrătești, 
Cetireni, Bușila, Buciumeni, Boghenii 
Noi, Alexeevca și Agronomovca. 

Nu sunt suficiente facilități de recreere, 
sport, agrement, sau activități 
extrașcolare. 

Toate UAT-urile 

Nu există cămin cultural funcțional. Alexeevca 

Patrimoniu natural și protecția mediului  

Expunerea la riscuri 
naturale - inundații, 
alunecări de teren, 
grindină, ploi 
torențiale și secetă 

Zonele cu risc de alunecări de teren 
acoperă cca 13.600 ha sau 12,6% din 
suprafața totală a raionului Ungheni. Doar 
cca 2,3% din aceste terenuri afectate de 
alunecări sunt stabilizate. 

Localitățile aflate în partea de nord-
est al raionului, în teritoriile mai 
deluroase. Astfel de terenuri sunt 
înregistrate și în limitele c. 
Buciumeni, partea de nord-vest al 
raionului. 

24 de localități din raionul Ungheni se află 
în zone cu pericol de inundații. Conform 
calculelor, un total de 1.292 case de locuit 
sunt amplasate în zonele periculoase 
supuse inundațiilor. 

Bazinele celor 6 râuri principale din 
raion. În bazinele r. Prut, r. Șoltoaia, 
r. Vladnic, r. Varșavca, r. Cula și r. 
Delia se află respectiv 11 localități, 2 
localități, 4 localități, 5 localități, 1 
localitate, 2 localități. 

Raionul Ungheni este printre cele mai 
expuse raioane din Republica Moldova la 
fenomene de căderi de grindină, care se 
semnalează în perioada caldă a anului 
(aprilie - octombrie). Sistemul antigrindină 
acoperă mai puțin de 50% din teritoriu. 

4 UAT vulnerabile la calamități 
naturale: Cioropcani, Măcărești, 
Valea Mare, Costuleni 

Activitățile agricole sunt afectate de 
secetă. În raionul Ungheni există sisteme 
de irigare construite doar pentru 3,3% 
terenuri agricole (1,9 mii hectare din 
totalul de 56,6 mii hectare) 

Întreg teritoriul raionului, cu 
excepția zonelor Todirești, Grozasca 
Nouă, Florițoaia Veche, Blândești 
Medeleni Petrești, Alexeevca 
Mănoilești Zagarancea, care au acces 
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la infrastructura de irigare la scara 
mare.   
 

Eroziunea terenurilor Circa 44% (32.184 ha) din terenurile 
agricole din raionul Ungheni sunt supuse 
erodării, dintre care erodate puternic, 
erodate moderat și erodate slab sunt 
respectiv 7.228 ha (10%), 11.229 ha (15%) 
și 13.726 (19%). 

Întreg teritoriul raionului. 

Lipsa programelor de 
monitorizare a 
factorilor de mediu 

La nivelul raionului lipsește un program de 
monitorizare a calității aerului, precum și 
de monitorizare a calității apelor de 
suprafață și subterană, în special a râurilor 
mici și fântânilor particulare. 

Întreg teritoriul raionului. 

Lipsa măsurilor de 
protecție a resurselor 
naturale și a 
biodiversității 

Nu sunt delimitate zonele și fâșiile de 
protecție a apei râurilor și bazinelor 
acvatice. De asemeni, nu sunt delimitate 
coridoarele de mișcare a biodiversității. 

Întreg teritoriul raionului. 

Gestionarea 
defectuoasă a 
deșeurilor 

Serviciile organizate de evacuare a 
deșeurilor solide acoperă doar o parte din 
populația localităților din raionul Ungheni. 
Servicii de evacuare centralizată a 
deșeurilor solide există în doar 11 din 33 
UAT de nivelul 1. 

Toate UAT, cu excepția mun. 
Ungheni, or. Cornești, comunele 
Todirești, Pârlița, Sculeni, Valea 
Mare, com. Petrești, Zagarancea, 
Florițoaia Veche, Rădenii Vechi, 
Sinești, Florițoaia Veche și Rădenii 
Vechi 

Majoritatea depozitelor de deșeuri nu 
sunt amenajate corespunzător și nu sunt 
exploatate în conformitate cu cerințele de 
mediu. În majoritatea absolută a 
localităților nu există depozite de deșeuri 
solide. 

Doar 3 depozite de deșeuri 
autorizate: din s. Cetireni, s. 
Buciumeni și s. Măgurele 

 

  



Planul Regional de Amenajare a Teritoriului Raionului Ungheni. Volumul 2: Memoriu de Sinteză 

52 
IHS Romania SRL / Europolis International 

4. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE ȘI 
COMPONENTELE STRATEGIEI TERITORIALE 
 

4.1 Elemente – cheie în formularea strategiei teritoriale 
 
Documentația PRAT Ungheni contribuie la atenuarea și reducerea disfuncționalităților, precum și la 
consolidarea și extinderea legăturilor funcționale în context regional, favorizând obținerea unei 
mase economice și demografice favorabile dezvoltării, prin combinarea eforturilor centrelor urbane 
și prin crearea mai multor legături urban-rural. 
 
Specific, strategia teritorială elaborată în cadrul PRAT Ungheni coordonează modul de creștere a 
competitivității economice și de întărire a coeziunii teritoriale prin alegerea și integrarea spațială a 
celor mai bune politici și programe de investiții pentru dezvoltarea, reabilitarea, conservarea și 
protecția resurselor și valorilor naturale și culturale ale raionului. 
 
În scopul sprijinirii dezvoltării spațiale policentrice a raionului în context național, strategia are, prin 
natura spațiului și a poziționării acestuia, o contribuție bi-valentă, privind către interior prin 
reducerea disparităților teritoriale și creșterea calității vieții și către în afară, prin contribuția 
conectării la coridoare de transport terestru și fluvial.  
 
Raionul Ungheni reprezintă un teritoriu cu miză regională, transfrontalieră, având dezvoltate și 
consolidate istoric următoarele atribute: 
 

 O poartă de intrare terestră dinspre spațiul UE; 

 Un cadru natural de calitate cu habitate acvatice, forestiere, pajiști de stepă și de luncă, de 
interes comunitar și național; 

 O istorie care agregă culturi, stiluri de arhitectură și comunități etnice diverse; 

 O resursă de teren ce integrează, în comunitățile urbane și rurale, funcțiuni de transport 
naval, feroviar și rutier, producție, servicii și activități agricole. 

 

4.2 Viziunea de dezvoltare 
 
Pornind de la premisele actuale de ordin geografic, politic, economic și cultural, raionul Ungheni va 
tinde să se transforme către anul 2040 într-un raion cu o economie dinamică și un nivel de viață 
ridicat, conectat la fluxurile economice și de transport (auto, feroviar, naval) dintre Estul și Vestul 
Europei, prin valorificarea superioară a resurselor existente: poziționarea geo-strategică, 
terenurile agricole, patrimoniul natural și antropic și resursa umană. Locuitorii raionului Ungheni 
vor dispune de locuri de muncă variate și bine remunerate, acces la infrastructură și servicii 
publice de calitate și un cadru natural lipsit de poluare. 
 
Dezvoltarea raionului va fi dinamizată și susținută de consolidarea mun. Ungheni în calitate de unul 
dintre cele șase orașe – poli regionali de creștere a Republicii Moldova, care va se va afirma ca un 
veritabil ‘motor economic’ al țării și una dintre principalele locații pentru desfășurarea 
evenimentelor de importanță regională și națională: forumuri de afaceri, competiții sportive, 
evenimente culturale, expoziții, conferințe, etc.  
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Mediul de afaceri atractiv și infrastructura tehnică și instituțională adecvată vor asigura o creștere 
economică durabilă, bazată pe dezvoltarea ramurilor care exploatează la maximum potențial local și 
generează un nivel sporit de valoare adăugată. 
 
Viziunea de dezvoltare a raionului Ungheni presupune un angajament comun al tuturor actorilor 
publici și privați de a sprijini crearea unui mediu economic dinamic și performant, care să afirme 
raionul Ungheni ca motor al dezvoltării regionale, să permită regenerarea și revigorarea sustenabilă 
a comunităților locale și să le asigure o viață mai bună locuitorilor.  
 
Viziunea strategică pentru raionul Ungheni se va concentra pe 4 dimensiuni teritoriale: 

 Mun. Ungheni – forță motrice și generator de dezvoltare, trebuie sprijinit astfel încât 
beneficiile de natură economică și socială concentrate în mod natural în această zonă să se 
propage în restul raionului, pentru a îmbunătăți semnificativ economia locală, inclusiv în 
mediul rural, nivelul de trai al locuitorilor și calitatea mediului natural și construit din tot 
raionul.  

 Orașul Cornești și localitățile rurale mari (Sculeni, Pârlița) – poli micro-regionali esențiali 
pentru dezvoltare echilibrată, trebuie sprijiniți pentru a le facilita regenerarea economică și 
revitalizarea, cu scopul de a crea oportunități și de a dinamiza inițiativa antreprenorială 
locală, și de a crește accesul locuitorilor raionului la servicii publice de bază calitative.  

 Localitățile rurale medii și mici – zonă de intervenție cu nevoi specifice, transcende limitele 
granițelor administrative ale raionului Ungheni și trebuie văzută în manieră integrată cu 
teritoriile raioanelor vecine, în acțiuni comune, concentrate. Trebuie sprijinite în special 
pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, formalizarea și diversificarea activităților 
economice, încurajarea asociativității și crearea de oportunități de muncă, valorificarea 
sustenabilă a potențialului agricol și a mediului natural.  

 Parteneriatul urban-rural ca instrument de dezvoltare și aprofundare a legăturilor dintre 
zonele urbane și cele rurale pe dimensiunea demografică, economică, de infrastructură și 
regionalizare în organizarea serviciilor publice. Interconectările urban-rural generate de: 
transportul de bunuri, naveta la și de la locul de muncă, serviciile de educație, sănătate, apă, 
deșeuri, tranzacțiile economice, accesul la resurse naturale, cultura și activitățile recreative 
vor constituie o prioritate transversală din partea factorilor decizionali de la toate nivelurile 
de guvernare. Conștientizarea și înțelegerea interdependențelor va facilita rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă zonele rurale și cele urbane.  
 

4.3 Obiective teritoriale strategice 
 

Din punct de vedere spațial, raionul Ungheni în perspectiva anului 2040 este proiectat ca rețea a 
localităților cu o dezvoltare armonioasă, realizată în baza unui parteneriat funcțional urban-rural.   
 
Obiectivele de dezvoltare teritorială vizează coeziunea teritorială, direcționată către realizarea unui 
parteneriat teritorial durabil, consolidarea competitivității urbane, coroborată cu revigorarea 
zonelor vulnerabile și promovarea zonelor cu valori culturale și naturale certe, recunoscute.  
 
In conformitate cu componentele spațiale identificate – două cu dimensiune spațială explicită și o 
componentă de susținere a dezvoltării spațiale, strategia de dezvoltare teritorială elaborează un 
pachet complex de obiective generale și obiective sectoriale, ce abordează integrat problematica 
domeniilor țintă analizate anterior.  
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Sunt formulate două obiective strategice generale – unul cu caracter spațial și unul cu caracter 
instituțional, non-spațial, fiecare detaliat prin obiective strategice sectoriale. Pachetul întreg conține 
de asemeni politici teritoriale specifice fiecărui obiectiv sectorial, detaliate la rândul lor prin 
programe și proiecte în cadrul Planului de acțiune.  
 

Figura 2: Matricea domeniilor cu dimensiune spațială explicită și susținere instituțională 

A. Componente cu dimensiune spațială explicită:  
- Rețele de conectivitate transport/energie, Protecție patrimoniul natural și Dezvoltarea localităților - 

OBIECTIV GENERAL 1:  
SUSȚINEREA COOPERĂRII TERITORIALE ÎNTRE UAT URBANE ȘI RURALE IN CADRUL REGIUNII DE DEZVOLTARE 

CENTRU 

(Obiective cu dimensiune spațială explicită) 

 

Obiectiv sectorial 1 
privind domeniul: 

 

Conectivitate  

Obiectiv sectorial 2 
privind domeniul: 

 
Patrimoniu natural  

Obiectiv sectorial 3 
privind domeniul: 

 
Rețeaua de localități 

B. Componenta cu dimensiune non-spațială: Infrastructura administrației 

OBIECTIV GENERAL 2:  
CONSOLIDAREA ROLULUI ADMINISTRAȚIEI ÎN DEZVOLTAREA SPAȚIALĂ 

(Obiectiv suport non-spațial) 

 

OBIECTIV SECTORIAL 4 PRIVIND DOMENIUL: 
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 
Obiectivele strategice generale și sectoriale sunt justificate după cum urmează: 
 
Justificarea Obiectivului General I: Pentru susținerea dezvoltării spațiale echilibrate a raionului și 
atingerea unei creșteri a coeziunii sociale și teritoriale, mun. Ungheni are nevoie de o mai bună 
cooperare cu localitățile rurale și de conexiuni cu alte zone urbane funcționale și piețe de desfacere. 
De asemenea, promovarea or. Cornești, precum și a localităților rurale mai mari (Sculeni și Pârlița) ca 
centre locale, va conduce la diminuarea disparităților de echipare a teritoriului, printr-o distribuție 
mai echilibrată a creșterii.  
 
Trei obiective sectoriale susțin dezvoltarea teritorială echilibrată a raionului în perioada 2022-2040: 
 

 

Obiectiv sectorial 1: 
Conectarea Raionului Ungheni la rețelele de transport și de utilități regionale  

 
Justificarea Obiectivului Sectorial 1: Dezvoltarea rețelei de transport și infrastructură tehnico-
edilitară între localitățile raionului va contribui la stimularea activităților economice și la creșterea 
coeziunii sociale, astfel: 

 Căile de transport naționale rutiere, feroviare și navale, existente și propuse în politicile 
publice naționale, integrate în rețeaua drumurilor raionale și comunale consolidează 
dezvoltarea teritorială armonioasă a raionului.  

 Creșterea accesibilității și mobilității în interiorul raionului, susținută de sisteme de siguranță 
și securitate a traficului, contribuie la dezvoltarea bazei economice și la integrarea 
patrimoniului natural și cultural în rețele de cunoaștere și turism. 
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 Conexiunea la rețelele de transport de energie, gaze naturale și energie electrică, 
îmbunătățește factorii de localizare pentru investiții, contribuie la creșterea competitivității 
economice și la îmbunătățirea condițiile de locuire. 

 

 

Obiectiv sectorial 2: 
Creșterea măsurilor de protecție a valorilor naturale 

 
Justificarea Obiectivului Sectorial 2: Amplasarea raionului într-un cadru natural valoros și variat 
ridică aspecte legate de promovarea, valorificarea și protecția acestuia. Elementul crucial este 
planificarea spațială a măsurilor legate de biodiversitate, de resursele de teren arabil și apă pentru a 
preîntâmpina expansiunea dezvoltării urbane și rurale în aceste teritorii și pentru a asigura controlul 
resurselor naturale și al factorilor de risc natural.  
 

  

Obiectiv sectorial 3: 
Creșterea atractivității și funcționalității la nivelul UAT–urilor 
componente Raionului Ungheni 

 
Justificarea Obiectivului Sectorial 3: Strategia de dezvoltare teritorială a raionului pune pe același 
plan calitatea locuirii în zonele urbane și rurale, recunoscând că varietatea și diferența dintre acestea 
reprezintă valori comune și susțin consolidarea mediului socio-economic al raionului, iar 
îmbunătățirea parteneriatului urban-rural și a calității vieții reprezintă un factor de localizare. 
Parteneriatul între zonele urbane și rurale contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor de 
dezvoltare spațială a raionului, reprezentând motorul dezvoltării și al reducerii treptate a 
disparităților teritoriale.  
 
Caracteristicile specifice ale zonelor urbane și ale celor rurale sunt abordate separat în două 
obiective sectoriale subsecvente ce privesc distinct dezvoltarea urbană și rurală: 
 

 

Obiectiv Sectorial subsecvent 3-I: 
Creșterea atractivității și funcționalității zonelor urbane 

 
Justificarea Obiectivului Sectorial subsecvent 3-I: Zona urbană funcțională este locul schimbărilor 
socio-economice rapide.  
 
Orașele lucrează într-o rețea prin care se fac schimburi ce vizează populația activă, bunurile și 
serviciile. Din punct de vedere al activităților economice, mun. Ungheni reprezintă pilonul de 
dezvoltare a raionului Personalitatea mun. Ungheni va fi dată de modul de specializare economică, 
turistică bazată pe producție/cercetare și pe patrimoniul natural și cultural. 
 
Activitățile productive susținute prin suportul infrastructurii energetice, dar și prin realizarea și 
conectarea raionului la noduri regionale de tranzit multi-modal, vor contribui la dezvoltarea zonelor 
funcționale urbane. Folosirea economică a resurselor de teren și a infrastructurii urbane solicită 
intensificarea și combinarea diverselor forme de utilizare a terenului.  
 
Prin PUG al mun. Ungheni, se va analiza cererea pentru funcțiuni de locuit și de muncă și vor fi 
indicate zonele de revitalizare, sau de reciclare funcțională a terenurilor, inclusiv a celor poluate 
istoric, pentru a permite creșterea densității urbane, cu prioritate, în intravilanul existent.  
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In zona centrală a mun. Ungheni calitatea vieții urbane va fi consolidată și prin mărirea suprafeței 
spațiului public dedicat parcurilor, piețelor publice și zonelor pietonale și pentru transport public și 
privat.  
 
Creșterea rolului cultural al zonei centrale, susținut de existența unui patrimoniu construit și de 
funcțiuni culturale, educative și comerciale, reprezintă o formă de creștere a dinamismului și a 
gradului de creativitate și inovativitate a orașului.  
 

 

Obiectiv Sectorial subsecvent 3-II: 
Creșterea atractivității și funcționalității zonelor rurale 

 
Justificarea Obiectivului Sectorial subsecvent 3-II: Configurarea administrativă și peisajul rural al 
raionului reprezintă baza istorică economică și culturală, parte a rețelei funcționale din Regiunea de 
Dezvoltare Centru.  
 
Activitățile economice din zonele rurale ale raionului asigură produsele de consum ale comunităților 
locale și regionale, susținute de o structură de forță de muncă orientată direct către producția 
agricolă, zootehnică cu deschidere prin calitate și preț către piețele de desfacere externe. 
 
Teritoriul rural este domeniul de acțiuni întreprinse pentru refacerea, protecția și consolidarea 
ecosistemelor, încurajarea utilizării eficiente a resurselor, promovarea incluziunii sociale, pentru 
reducerea sărăciei și dezvoltarea economică, prin menținerea calității apelor, gestionarea durabilă a 
terenurilor, plantarea de arbori pentru prevenirea eroziunii solurilor și a inundațiilor, etc.  
 
Dezvoltarea culturii de locuire în zone verzi/eco, favorabile din punct de vedere al calității mediului și 
al modului de alimentație, reprezintă pentru zonele rurale ale raionului o posibilitate de creștere, iar 
calitatea planificării spațiale și a proiectării arhitecturii în zonele rurale constituie o direcție de 
acțiune necesară conservării identității spațiului rural. 
 

 

Obiectiv Sectorial 4: 
CONSOLIDAREA ROLULUI ADMINISTRAȚIEI ÎN DEZVOLTAREA SPAȚIALĂ 

 
Justificarea Obiectivului Sectorial 4: Responsabilitatea implementării PRAT îi aparține Consiliului 
Raional Ungheni, dar ceilalți actori public și privați – de la nivel central, regional și local, au de 
asemenea un rol important prin finanțarea și realizarea proiectelor care le revin în atribuția directă.  
 
Pentru a susține dezvoltarea, sunt necesare resurse politice, financiare și tehnice, al căror aport să 
concureze pentru implementarea obiectivului general de dezvoltare teritorială armonioasă și 
echilibrată a raionului.  
 
Dezvoltarea durabilă a spațiului solicită o dezvoltare durabilă a capacității de planificare a resurselor 
economice teritoriale și de răspuns la problemele generate de dezvoltarea economică și de impactul 
schimbărilor climatice.  
 
Categoria resurselor tehnice este cea care fundamentează politicile publice și, de aceea, este 
abordată în continuare, printr-un obiectiv sectorial care se referă la capacitatea administrativă de 
gestionare a PRAT a raionului Ungheni.  
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Administrația publică locală reprezintă baza instituțională a dezvoltării, cu rol determinant în 
eficiența procesului de dezvoltare și în calitatea rezultatelor acestuia.  
 
Schimbările demografice, economice și sociale, modificările spațiale în distribuția creșterii 
economice, sau impactul schimbărilor climatice, pun Consiliul Raional Ungheni în situația de a 
formula politici locale, care să rezolve sau să atenueze aceste aspecte. Resursele umane existente în 
aparatul administrației publice locale sunt limitate, iar șansele de creștere pe termen scurt a 
numărului acestora sunt critice.  
 
Capacitatea redusă a administrației publice operaționale la nivelul UAT-urilor din mediul rural 
creează dificultăți Consiliului Raional în coordonarea sau rezolvarea unor probleme.  
 
O politică de e-guvernare, cu eficientizarea procesului de lucru prin folosirea de mijloace ITC este 
benefică prin reducerea costurilor administrative și prin creșterea accesului cetățenilor în procesul 
de luare a deciziilor legate de probleme de interes local 
 

4.4 Politici și programe de dezvoltare teritorială  
 

Raportul 5 al Comisiei Europene4 privind dezvoltarea economică, socială și coeziune teritorială, 
aduce pentru prima dată în discuție politici cu dimensiune teritorială explicită, politici cu dimensiune 
spațială parțială, și politici fără o dimensiune spațială, argumentând și rolul acestora în dezvoltarea 
regiunilor din punct de vedere al competitivității, al bunăstării și al incluziunii sociale și al protecției 
mediului.  
 
Pe baza acestui raport, Rapoartele 6 și 7 ale Comisie Europene5 argumentează evolutiv prioritățile de 
dezvoltare ale Europei și implicit configurarea bugetului fondului de coeziune.  
 
Politicile spațiale enunțate în Planul Regional de Amenajare a Teritoriului Raionului Ungheni asigură 
prin coordonare condițiile de realizare a obiectivelor sectoriale precizate în capitolul 4 cuprinzând: 

 Politici cu o dimensiune spațială explicită la nivelul teritoriului raionului 

 Politici de dezvoltare a rețelei de localități cu o dimensiune spațială explicită la nivelul UAT-
urilor aparținătoare 

 Politici ce susțin dimensiunea spațială a strategiei prin creșterea capacității administrative în 
procesul de implementarea PRAT a raionului Ungheni.  

 
Acestea politici sunt extinse prin programe sectoriale fiind formulate în coordonare cu cele două 
obiective generale de dezvoltare a raionului Ungheni, respectiv dezvoltarea teritorială armonioasă a 
raionului Ungheni și susținerea tehnică, operațională a conținutului documentației PRAT prin 
instituția Arhitectului Șef al Raionului. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 2010, CE, Investing in Europe’s future, Fifth report on economic, social and territorial cohesion 
5 2014, CE, Investment for jobs and growth Promoting development and good governance in EU regions and cities, Sixth 
report on economic, social and territorial cohesion;  
2017, CE, My Region, My Europe, Our Future, Seventh report on economic, social and territorial cohesion. 
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Obiectiv  Sectorial 1: 

Conectarea Raionului Ungheni la rețelele de transport și utilități regionale  

Politica 1a. Îmbunătățirea accesului raionului și a 
UAT-urilor componente la rețele de transport 

naționale și regionale 

Politica 1.b: Creșterea accesibilității la rețele de 
transport energie, apă și gaze naturale 

 
Programe 

Programul 1a-1: Infrastructura de transport rutier 
național/internațional: Conectarea  rețelei de 
transport rutier la rețele de transport Europene 

Program 1a-2: Infrastructura de transport raional: 
Reabilitare și modernizare drumuri raionale și 
conectarea cu rețeaua de drumuri naționale 

Programul 1a-3: Infrastructura de transport 
feroviar: Creșterea vitezei, siguranței și a 
capacității de transport persoane și bunuri 

Programul 1a-4: Infrastructura de transport naval: 
Revitalizarea infrastructurii transportului naval pe 
râul Prut 

Programul 1b-1: Aducțiuni regionale de apă: 
extinderea și eficientizarea apeductelor regionale   

Programul 1b-2: Rețele de transport gaze naturale: 
extinderea ariei de acoperire  

Programul 1b-3: Rețele de transport energie 
electrică: modernizarea infrastructurii  

Programul 1b-4: Surse energie regenerabilă: 
promovarea energiei verzi  

 

Obiectiv Sectorial 2: Creșterea măsurilor de protecție a valorilor naturale 

Politica P2a: Menținerea calității mediului și a 
resurselor naturale 

Politica P2-b: Adaptarea la schimbări climatice, riscuri 
și reziliență la dezastre 

 
Programe 

Programul 2a-1: Protecția și conservarea 
biodiversității: zone protejate și habitate naturale 

Programul 2a-2: Punerea în valoare a zonelor cu 
peisaj deosebit: valorificarea turistică și de recreere 
a potențialului raionului  

Programul 2a-3. Împăduriri și creare de noi 
suprafețe împădurite: păstrarea și multiplicarea 
patrimoniului forestier al raionului 

Programul 2a-4: Ecologizarea cursurilor de apă: 
protejarea fâșiilor de protecție a râurilor și lacurilor 

Programul 2a-5: Infrastructura regională de 
management integrat a deșeurilor: regionalizarea 
serviciilor de gestiune a deșeurilor  

 

Programul 2b-1: Amenajări împotriva inundațiilor: 
protejarea contra inundațiilor a localităților riverane 
râurilor Prut și Delia 

Programul 2b-2: Amenajări pentru combaterea 
eroziunii solului: stoparea și reducerea tendințelor 
actuale de degradare a solurilor  

Programul 2b-3: Amenajări pentru combaterea 
alunecărilor de teren (alunecări active): stoparea și 
reducerea proceselor de alunecări de teren 

Programul 2b-4: Amenajări suprafețe pentru irigații: 
valorificarea potențialului raionului de surse de ape 
pentru irigații 

Programul 2b-5: Amenajări sistem antigrindină: 
acoperirea întregii suprafețe a raionului cu servicii anti-
grindină 
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Obiectiv sectorial 3: 
Creșterea atractivității și funcționalității la nivelul UAT –urilor componente Raionului Ungheni 

Obiectiv 3-I: 
Creșterea atractivității și funcționalității zonelor 
urbane 

Obiectiv 3-II: 
Creșterea atractivității și funcționalității zonelor 
rurale 

Politica P3-I-a: Îmbunătățirea rețelei de transport 
urbane 
Politica P3-I-b: Dezvoltarea infrastructurii 
utilităților publice 
Politica P3-I-c: Dezvoltarea infrastructurii serviciilor 
publice 
Politica P3-I-d: Reabilitarea fondului locativ și 
spațiilor publice 
Politica P3-I-e: Protecția și valorificarea 
patrimoniului istoric 
Politica P3-I-f: Susținerea dezvoltării economice 
locale 

Politica P3-II-a: Îmbunătățirea rețelei de transport 
urbane 
Politica P3-II-b: Dezvoltarea infrastructurii utilităților 
publice 
Politica P3-II-c: Dezvoltarea infrastructurii serviciilor 
publice 
Politica P3-II-d: Reabilitarea fondului locativ și 
spațiilor publice 
Politica P3-II-e: Protecția și valorificarea patrimoniului 
istoric 
Politica P3-II-f: Susținerea dezvoltării economice 
locale 

 
Programe 

P3-I-a1: Rețea drumuri municipale/orășenești: 
îmbunătățirea mobilității intra-urbane  
 
P3-I-b1: Alimentare cu apă: extinderea sistemelor în 
mun. Ungheni și or. Cornești 
P3-I-b2: Canalizarea menajeră: extinderea 
sistemelor în mun. Ungheni și or. Cornești 
P3-I-b3: Gaze naturale: extinderea rețelelor urbane 
în mun. Ungheni și or. Cornești 
P3-I-b4: Eficientizare distribuție energie electrică: 
contorizare inteligentă a consumatorilor și extindere 
iluminat public  
 
P3-I-c1: Infrastructura de sănătate: reabilitarea 
instituțiilor medicale raionale 
P3-I-c2: Infrastructura de educație: creșterea 
calității învățământului timpuriu, primar și secundar 
în zona urbană 
P3-I-c3: Infrastructura socială: îmbunătățirea și 
diversificarea serviciilor pentru categoriile 
vulnerabile 
P3-I-c4: Infrastructura culturală: modernizarea 
căminelor culturale 
P3-I-c5: Infrastructura sportivă: construcția și 
amenajarea de facilități sportive  
 
P3-I-d1. Locuințe: Reformarea gestiunii și 
reabilitarea blocurilor de locuințe  
P3-I-d2. Spații publice: reabilitarea centrelor civice 
urbane și zonelor de recreere 
 
P3-I-e1: Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arhitectură: atragerea de 
finanțări și includerea în circuitele turistice 
 
 

P3-II-a1: Rețea drumuri comunale: asfaltarea 
principalelor drumuri în localitățile rurale 
 
P3-II-b1: Alimentare cu apă: dezvoltarea de sisteme 
centralizate rurale și extinderea acestora  
P3-II-b2: Canalizarea menajeră: construcția sistemelor 
regionale de canalizare în zona rurală  
P3-II-b3: Gaze naturale: conectarea de noi localități la 
rețea 
P3-II-b4: Eficientizare distribuție energie electrică: 
contorizare inteligentă a consumatorilor și extindere 
iluminat public 
 
P3-II-c1: Infrastructura de sănătate: creșterea 
accesibilității serviciilor medicale în zona rurală 
P3-II-c2: Infrastructura de educație: creșterea calității 
învățământului timpuriu, primar și secundar în zona 
rurală 
P3-II-c3: Infrastructura socială: îmbunătățirea și 
diversificarea serviciilor pentru categoriile vulnerabile 
P3-II-c4: Infrastructura culturală: modernizarea 
căminelor culturale 
P3-II-c5: Infrastructura sportivă: amenajarea de 
facilități sportive primare în localitățile rurale 
 
 
P3-II-d1: Gospodării și anexe: asigurarea accesului la 
utilitățile de bază  
P3-II-d2: Spații publice: amenajarea adecvată a 
centrelor civice a localităților rurale  
 
P3-II-e1: Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arhitectură: atragerea de finanțări 
și includerea în circuite turistice 
 
 



Planul Regional de Amenajare a Teritoriului Raionului Ungheni. Volumul 2: Memoriu de Sinteză 

60 
IHS Romania SRL / Europolis International 

P3-I-e2: Reabilitarea și modernizarea căilor de 
acces către monumente istorice: asigurarea 
accesibilității calitative a obiectivelor din orașe în 
cadrul traseelor turistice 
 
P3-I-f1: Infrastructura de sprijinire a afacerilor: 
impulsionarea procesului investițional  
P3-I-f2: Infrastructura comercială și de servicii: 
modernizarea piețelor, unităților de comerț și 
alimentație publică în localitățile urbane 
P3-I-f3: Infrastructura turistică: realizarea 
elementelor de coordonare a clusterului turistic 
regional  

P3-II-e2: Reabilitarea și modernizarea căilor de acces 
către monumente istorice: asigurarea accesibilității 
tuturor obiectivelor cultural-istorice din zona rurală 
 
 
P3-II-f1: Infrastructura de sprijinire a afacerilor: 
dinamizarea antreprenorialului rural 
P3-II-f2: Infrastructura post-recoltare: extinderea 
lanțurilor valorice în zona rurală 
P3-II-f3: Infrastructura comercială și de servicii: 
modernizarea piețelor, unităților de comerț și 
alimentație publică în localitățile rurale 
P3-II-f4: Infrastructura turistică: crearea și promovarea 
clusterului turistic regional  
 

  

Obiectiv sectorial 4: 

Dezvoltarea capacității operaționale de implementare a PRAT Ungheni în cadrul Consiliului Raional  

Politica P4-Ia: Creșterea capacității operaționale de 
implementare a PRAT prin formare personal 

Politica P4-I-b. Creșterea capacității 
operaționale de implementare a PRAT 
prin tehnologizare, digitizare 

Programe 

Programul 4a-1: 
Perfecționarea 
personalului 
implicat direct în 
administrarea PRAT 
Ungheni 
 

Programul 4a-2: 
Perfecționarea 
personalului 
implicat în servicii 
de arhitectură și 
urbanism din cadrul 
UAT-urilor 
componente 
raionului 
 

Programul 4a-3: 
Completare și 
actualizare 
documentații 
urbanistice 

Programul 4b-1: Achiziționare de 
echipamente sisteme pentru digitizarea 
serviciilor oferite de direcția de urbanism 
din cadrul Consiliului Raional 
Programul 4b-2: Administrarea sistemului 
de informații geospațiale (GIS) 
 

 



 

 

Figura 3: Matricea integrată a obiectivelor, politicilor și programelor cu caracter teritorial 

 

  

  
OBIECTIV GENERAL 1:  

SUSȚINEREA COOPERĂRII TERITORIALE ÎNTRE U.A.T. URBANE ȘI RURALE IN CADRUL REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU 
(OBIECTIVE CU DIMENSIUNE SPAȚIALĂ EXPLICITĂ) 

 

OBIECTIV GENERAL 2:  
CONSOLIDAREA ROLULUI ADMINISTRAȚIEI ÎN 

DEZVOLTAREA SPATIALĂ  

Obiective spațiale la nivel raional Obiective spațiale la nivelul U.A.T.-uri componente raionului Ungheni Obiective suport non-spațiale 

 

 
Obiectiv Sectorial 1: 

Conectarea Raionului Ungheni 
la rețelele de transport și 

utilități regionale 

 
 

Obiectiv Sectorial 2: 
Creșterea măsurilor de 

protecție a valorilor naturale 

 
Obiectiv sectorial 3: 

Creșterea atractivității și funcționalității la nivelul UAT –urilor componente Raionului Ungheni 
 

 
 

Obiectiv sectorial 4: 
Dezvoltarea capacității 

operaționale de implementare a 
PRAT Ungheni în cadrul Consiliului 

Raional 

 

 Obiectiv 3-I: 
Creșterea atractivității și 
funcționalității zonelor 

urbane 

Obiectiv 3-II: 
Creșterea atractivității și 

funcționalității zonelor rurale 

 POLITICI DIRECTOARE CU CARACTER SPAȚIAL POLITICI SUPORT 
 
P1a.   Îmbunătățirea accesului raionului și a 

UAT-urilor componente la rețele de 
transport naționale și regionale 

P1b.  Creșterea accesibilității la rețele de 
transport energie, apă și gaze naturale 

 

 
P2a. Menținerea calității mediului și a 

resurselor naturale 
P2b. Adaptarea la schimbări climatice, riscuri și 

reziliență la dezastre 

 
P3-I-a. Îmbunătățirea rețelei de transport urbane 
P3-I-b. Dezvoltarea infrastructurii utilităților 
publice  
P3-I-c. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor 
publice 
P3-I-d. Reabilitarea fondului locativ și spațiilor 
publice 
P3-I-e. Protecția și valorificarea patrimoniului 
istoric 
P3-I-f. Susținerea dezvoltării economice locale 

 
P3-II-a. Îmbunătățirea rețelei de transport rurale 
P3-II-b. Dezvoltarea infrastructurii utilităților 
publice 
P3-II-c. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor 
publice 
P3-II-d. Reabilitarea fondului locativ și a spațiilor 
publice 
P3-II-e. Protecția și valorificarea patrimoniului 
istoric 
P3-II-e. Susținerea dezvoltării economice locale 

 
P4-Ia. Creșterea capacității 

operaționale de 
implementare a PRAT 
prin formare personal 

 
P4-I-b. Creșterea 

capacității 
operaționale de 
implementare a 
PRAT prin 
tehnologizare, 
digitizare 

Programe subsecvente Programe subsecvente Programe subsecvente Programe subsecvente Programe subsecvente 

 
P1a-1: Infrastructura de transport rutier 

național/internațional 
P1a-2: Infrastructura de transport raional 
P1a-3: Infrastructura de transport feroviar 
P 1a-4: Infrastructura de transport naval 
 
P1b-1. Aducțiuni regionale de apă 
P1b-2. Rețele de transport gaze natural 
P1b-3. Rețele de transport energie electrică 
P1b-4: Surse energie regenerabilă 
 

 
P2a-1. Protecția și conservarea biodiversității 
P2a-2. Punerea în valoare a zonelor cu peisaj 

deosebit 
P2a-3. Împăduriri și creare de noi suprafețe 

împădurite 
P2a-4. Ecologizarea cursurilor de apă 
P2a-5. Infrastructura regională de management 

integrat a deșeurilor 
 
P2b-1. Amenajări împotriva inundațiilor 
P2b-2. Amenajări pentru combaterea eroziunii 

solului 
P2b-3. Amenajări pentru combaterea 

alunecărilor de teren (alunecări active) 
P2b-4. Amenajări suprafețe pentru irigații 
P2b-5. Amenajări sistem antigrindină 

 
P3-I-a1. Rețea drumuri municipale/orășenești 
 
P3-I-b1. Alimentare cu apă 
P3-I-b2. Canalizarea menajeră 
P3-I-b3. Gaze naturale 
P3-I-b4. Eficientizare distribuție energie electrică 
 
P3-I-c1. Infrastructura de sănătate 
P3-I-c2. Infrastructura de educație 
P3-I-c3. Infrastructura socială 
P3-I-c4. Infrastructura culturală 
P3-I-c5. Infrastructura sportivă 
 
P3-I-d1. Locuințe 
P3-I-d2. Spații publice 
 
P3-I-e1. Reabilitarea și punerea în valoare a 

monumentelor de arhitectură 
P3-I-e2. Reabilitarea și modernizarea căilor de 

acces către monumente istorice 
 
 
P3-I-f1. Infrastructura de sprijinire a afacerilor 
P3-I-f2. Infrastructura comercială și de servicii 
P3-I-f3. Infrastructura turistică  

 
P3-II-a1. Rețea drumuri rurale 
 
P3-II-b1. Alimentare cu apă 
P3-II-b2. Canalizarea menajeră 
P3-II-b3. Gaze naturale 
P3-II-b4. Eficientizare distribuție energie electrică 
 
P3-II-c1. Infrastructura de sănătate 
P3-II-c2. Infrastructura de educație 
P3-II-c3. Infrastructura socială 
P3-II-c4. Infrastructura culturală 
P3-II-c5. Infrastructura sportivă 
 
P3-II-d1. Locuințe 
P3-II-d2. Spații publice 
 
P3-II-e1. Reabilitarea și punerea în valoare a 

monumentelor de arhitectură 
P3-II-e2. Reabilitarea și modernizarea căilor de 

acces către monumente 
 
 
P3-II-f1. Infrastructura de sprijinire a afacerilor 
P3-II-f2. Infrastructura post-recoltare 
P3-II-f3. Infrastructura comercială și de servicii 
P3-II-f4. Infrastructura turistică 

 
P4a-1. Perfecționarea 

personalului implicat 
direct în 
administrarea PRAT 
Ungheni 

P4a-2. Perfecționarea 
personalului implicat 
în servicii de 
arhitectură și 
urbanism din cadrul 
UAT-urilor 
componente 
raionului 

P 4a-3: Completare și 
actualizare 
documentații 
urbanistice 

 
P4b-1. Achiziționare de 

echipamente 
sisteme pentru 
digitizarea 
serviciilor oferite 
de direcția de 
urbanism din 
cadrul Consiliului 
Raional 

P4b-2. Administrarea 
sistemului de 
informații 
geospațiale 
(SIG/GIS) 



 

 

4.5 Tipologia spațială urban - rural 
 
Structura spațială a unităților administrativ teritoriale a raionului Ungheni, este dominant rurală, dar 
prezintă un mix urban-rural cu potențial de dezvoltare și cuprinde două zone de cooperare agregate 
spațial prin coridorul natural al Prutului, cale navigabilă internă de importanță internațională / cat. E, 
și a rețelei de transport terestru, respectiv feroviar (linia CF Chișinău-Ungheni-Iași) și rutier 
(Chișinău-Ungheni-Sculeni. 

 
Prima zonă de cooperare este definită de zona urbană funcțională de cooperare transfrontalieră 
Ungheni-Iași – cu extinderi pe teritoriul raionului spre nord către comuna Sculeni, împreună cu 
satele Sculeni, Blindești, Floreni, Gherman și spre sud către comuna Măcărești, împreună cu satele 
Măcărești și Frăsinești.  
 
In cadrul acestei zone funcționale municipiul Ungheni reprezintă un pol de creștere fiind poarta de 
intrare în republica Moldova dinspre granița cu Uniunea Europeană, cu legături funcționale cu 
zonele rurale aflate în zona sa de influență și pe coridoarele de transport către capitala țării Chișinău 
și către orașul Bălți. 
 

Caracteristici Zona de Cooperare transfrontalieră Ungheni-Iași: 
Municipii poli de creștere: mun Ungheni, desemnat prin HG nr. 916/2020, urmând să se dezvolte în calitate 
de centru economic a micro-regiunii de centru-est a Republicii Moldova, polarizând dezvoltarea a 4 raioane 
administrative: Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești. 
 
Comune pol rural: comuna Sculeni, Valea Mare, Pîrlița (comună cu statut de pol rural de dezvoltare) 
 
Comune: 
Comune pe coridor Ungheni-Sculeni/Cioropcani: (25 km) 
Comune pe coridor Ungheni- Măcărești (25 km) 
Comune pe Coridor Ungheni – Pîrlița (16 km) 
 

Direcții de dezvoltare mun Ungheni (investiții prioritare): 
1. Consolidare centru administrativ , sănătate, educație și cultură al raionului;  
2. Dezvoltare Zonă liberă Ungheni-Business 
3. Investiții în transport, transport nepoluant, nod-intermodal 
4. Dezvoltare parcuri logistice și de prelucrare/industriale,  
5. Centru facilități și susținere sector de afaceri și agricol (întreținere utilaje și tehnologie agricolă, cercetare 
specializată; formare profesională) 
6. Consolidare sector Ho.Re.Ca și Centru expozițional regional 
7. Cercetare/Dezvoltare surse energetice regenerabile 
8. Eficientizare energetică construcții  
 
Direcții de dezvoltare comune (investiții prioritare) 
1. Tehnologizare producție agricolă, culturi agricole alternative 
2. Rețele utilități și servicii publice, infrastructura de educție și sănătate 
3. Reabilitare domeniu public și clădiri publice 
4. Conservare patrimoniu natural/istoric 

 
A doua zonă de cooperare este definită de orașul Cornești și comunele învecinate acestuia și aflate 
de-a lungul drumului național R1 și CF Ungheni-Chișinău. Sectoarele cu potențial mai ridicat de 
cooperare sunt cele definite de coridorul Cornești- Pîrlița. 
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Caracteristici Zona de Cooperare urban-rural Cornești 

Orașe rol de pol local: Cornești 
 
Comune: Comune pe coridor Cornești - Pîrlița-(pe o distanță de 25 km de la DN R1) 
 

Direcții de dezvoltare oraș Cornești (investiții prioritare): 
1. Consolidare centru administrativ , sănătate, educație și cultură în zona sa de influență 
2. Rețele utilități și servicii publice, infrastructura de educție și sănătate 
3. Reabilitare domeniu public și clădiri publice 
 
Direcții de dezvoltare comune (investiții prioritare) 
1. Tehnologizare producție agricolă, culturi agricole alternative 
2. Facilități și susținere sector de și agricol (procesare produse agricolae, întreținere utilaje și tehnologie 
agricolă, cercetare specializată; formare profesională) 
3. Rețele utilități și servicii publice, infrastructura de educție și sănătate 
4. Reabilitare domeniu public și clădiri publice 
5. Conservare patrimoniu natural/istoric 

 

4.6 Proiecte coordinate cu obiective, politici și programe 
 

Programele și proiectele de dezvoltare propuse se referă la pachetul de intervenții necesar pentru a 
răspunde disfuncționalităților și oportunităților identificate, într-o formă integrată, pentru atingerea 
unei dezvoltări competitive, durabile și favorabilă incluziunii.  
 
Strategia clasifica intervențiile programate pe perioada 2022-2040 pe mai multe nivele: 

 Proiecte necesare rezolvării problematicii teritoriale ce vizează intervenții ale structurilor 
naționale și raionale (Consiliul Raionale, agenții naționale și regionale de mediu, de 
transport, operatori național și regionali de utilități, etc.) 

 Proiecte ale autorităților publice locale  

 Proiecte realizate în parteneriat public – privat, sau numai privat ce vizează dezvoltarea 
economică locală. Toate aceste proiecte urmăresc logica coordonării cu obiectivele 
strategice, specifice și cu politicile și programele subsecvente.  

 
Proiectele sunt propuse având următoarele surse:  

 Proiecte propuse de elaborator în scopul atenuării disfuncționalităților identificate în 
procesul de elaborare PRAT a raionului Ungheni 

 Proiecte menționate în documente de politici publice naționale  
 
Perioada de realizare a proiectelor se referă la orizontul de timp 2040, perioada de valabilitate a 
PRAT a raionului Ungheni.  
 
Datorită faptului că proiectele teritoriale explicite precum cele cuprinse in Obiectivele Sectoriale 1 și 
2 au ca inițiatori instituții publice (ex. rețeaua de transport rutier și feroviar națională, patrimoniu de 
valoare națională, protejarea UAT-uri la inundații, etc) și private (ex. transportatori de energie 
electrică) pentru care menționarea acestei perioade are un caracter orientativ.  
 



Planul Regional de Amenajare a Teritoriului Raionului Ungheni. Volumul 2: Memoriu de Sinteză 

64 

 

Aceste instituții, prin realizarea investițiilor propuse în această perioadă, pot contribui la dezvoltarea 
infrastructurii și implicit a dezvoltării economice a raionului Ungheni dar și a Regiunii de Dezvoltare 
Centru. De asemenea, prin realizare acestor investiții se pot ghida investițiile și priorități cuprinse în 
planurile de dezvoltare ale raionului și ale fiecărui UAT aparținător acestuia. 
 
Menționarea acestor proiecte are un rol important pentru Consiliul Raional Ungheni în procesul de 
coordonare și de raportare a situației implementării proiectelor pentru a atinge obiectivul 
dezvoltării competitive și coezive a teritoriului raionului precum și de coordonare a elaborării 
documentațiilor de amenajarea a teritoriului și de urbanism de către UAT-urile urbane și rurale.  
 
Monitorizarea stadiului de pregătire si de realizare a proiectelor și raportarea anuală a situației 
atinse contribuie la înțelegerea dinamicii dezvoltării teritoriale echilibrate a raionului în context 
teritorial național, regional și transfrontalier.  
 
Obiectiv Sectorial 1: Conectarea la rețelele de transport și utilități regionale 

Politica 1a. Îmbunătățirea accesului raionului și a UAT-urilor componente la rețele de transport naționale și 
regionale 

Programe Proiecte  

Programul 1a-1: Infrastructura de 
transport rutier național/internațional: 
Conectarea  rețelei de transport rutier la 
rețele de transport Europene 

 Construcția podului peste râul Prut în regiunea s. Zagarancea (ca 
conexiune cu Autostrada A8 Târgul Mureș-Iași - Ungheni) 

 Construcția drumului de acces către podul peste râul Prut în 
regiunea s. Zagarancea 

 Realizare autostradă A1 Ungheni - Chișinău – Odessa 

 Reabilitarea drumului republican R16 pe sectorul Sculeni-
Ungheni 

 Reabilitarea drumului republican R17 

 Elaborarea și implementarea unui program de reabilitare a 
drumurilor regionale din raion 

Program 1a-2: Infrastructura de 
transport raional: Reabilitare și 
modernizare drumuri raionale și 
conectarea cu rețeaua de drumuri 
naționale 

 Construcția drumului Bobletici–Drujba 

 Construcția drumului Slobozia Măgura–Măgurele 

 Construcția drumului Pocrovca–Tighira 

 Elaborarea și implementarea unui program de reparație și 
reabilitare a drumurilor de interes raional 

Programul 1a-3: Infrastructura de 
transport feroviar: Creșterea vitezei, 
siguranței și a capacității de transport 
persoane și bunuri 

 Reconstrucția sectorului de cale ferată Chișinău-Ungheni, cu 
instalarea unei linii suplimentare cu ecartament european 

Programul 1a-4: Infrastructura de 
transport naval: Revitalizarea 
infrastructurii transportului naval pe Prut 

 Curățarea șenalului râului Prut în vederea revitalizării 
transportului naval; 

 Construcția infrastructurii portului naval Ungheni 

 
 

Politica P1b: Creșterea accesibilității la rețele de transport energie, apă și gaze naturale  
 

Programe Proiecte 

Programul 1b-1:  
Aducțiuni regionale de apă 

 Finalizarea construcției interconectării între apeductul regional 
Zagarancea – Cornești și sistemul public de alimentare cu apă din 
mun. Ungheni; 
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 Extinderea apeductului regional Zagarancea – Cornești pentru 
Zona de Centru (clusterele Bușila și Cornești); 

 Dezvoltarea interconectărilor cu sistemul de alimentare cu apă 
din județul Iași [Localitățile Măcărești (RO) - Măcărești (RM) și 
Sculeni (RO) - Sculeni (RM]; 

 Crearea operatorului regional pentru raion în baza Î.M. ”Apă-
Canal” din Ungheni și Î.M. ”Apă-Ungheni” cu schimbarea formei 
organizatorico juridică; 

 Încheierea contractului de delegare a gestiunii între toate APL 
din raionul Ungheni și operatorul regional de prestare a 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. 

Programul 1b-2:  
Rețele de transport gaze naturale 

 Extinderea conductelor regionale de transport gaze naturale 
spre partea estică a raionului; 

 Conectarea la gazoductul Iași - Chișinău cu segmente magistrale 
pentru a asigura o alimentare din cel puțin 2 surse. 

 

Programul 1b-3:  
Rețele de transport energie electrică: 

 Modernizarea rețelelor electrice de tensiune medie și joasă 
învechite, cu grad de uzură fizică și morală ridicat; 

 Schimbarea transformatoarelor electrice cu o vechime de peste 
30 de ani; 

 Schimbarea pilonilor electrici pentru traseele învechite în special 
pentru rețelele de 10kV 

Programul 1b-4:  
Surse energie regenerabilă 

 Studii de fezabilitate pentru identificare și valorificare surse de 
producere energie regenerabilă, care va acoperi cel puțin 30% 
din consumul existent (panouri fotovoltaice, turbine eoliene, 
sisteme pe biomasă); 

 Valorificarea resurselor de biomasă și construcția unei centrale 
pe biogaz care va valorifica deșeurile organice din zonă (masă 
verde, băligar, resturi agricole) cu o putere de 2 MW. 

  

Obiectiv Sectorial 2: Creșterea măsurilor de protecție a valorilor naturale 

Politica 2a. Menținerea calității mediului și a resurselor naturale 

Programe Proiecte (amplasament) 

Programul 2a-1:  
Protecția și conservarea biodiversității 

 Arii naturale protejate de stat: Rezervația natural Plaiul Fagului, 
(Rădenii Vechi), Terasa levantină  din zona codrilor (Buciumeni), 
Panta abruptă de lângă satul Sinești, Rezervația peisajeră Valea 
Mare, lunca inundabilă a râului Cula (localitățile Cornova, 
Condrătești, Hârcești); 

 Măsuri active de gospodărire pentru a asigura menținerea 
habitatelor și/sau în vederea protejării anumitor specii, grupuri 
de specii sau comunități biotice (pot fi admise activități 
științifice, activități turistice, activități educaționale și unele 
activități de valorificare durabilă a unor resurse naturale); 

 Protecția fondului piscicol prin controlul implementării legislației 
în vigoare; 

 Protejarea zonelor umede 

 Asigurarea protecției coridoarelor de mișcare a biodiversității în 
limitele raionului Ungheni.  
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 Asigurarea protecției habitatelor existente, precum și mărirea 
suprafețelor cu vegetație naturală, din cadrul acestor coridoare; 

 Reconstrucția ecosistemelor și habitatelor deteriorate 

Programul 2a-2:  
Punerea în valoare a zonelor cu peisaj 
deosebit 

 Trasee turistice în zonele cu arii naturale protejate de stat 
(Localitățile Rădenii Vechi, Valea Mare, Sineşti, Drujba, 
Costuleni, Morenii Noi, Buciumeni) 

 Valorificarea potențialului oglinzilor de apă pentru activități de 
recreere și turism, pescuit: 

 Lacul Delia (mun. Ungheni) 

 Râul Prut (localitățile s. Sculeni, s. Gherman, s. Blindeşti, s. 
Medeleni, s. Zagarancea, s. Semeni, mun. Ungheni, s. 
Buzduganii de Jos, s. Valea Mare, s. Costuleni, s. Măcăreşti, 
s. Frăsineşti) 

 Râul Gârla Mică (localitățile Floreni, Blindeşti)  

 Râul Gârla Mare (localitățile Bulhac, Stolniceni, Cioropcani, 
Floreşti, Buciumeni) 

 Râul Șoltoaia (localitățile Buşila, Chirileni, Petreşti) 

 Râul Vladnic (localitățile Ţîghira, Negurenii Vechi, Negurenii 
Noi, Zăzulenii Vechi, Zăzulenii Noi, Grăseni, Todireşti) 

 Râul Delia (localitățile Teşcureni, Hristoforovca, 
Agronomovca, Pîrliţa, Novaia Nicolaevca, Elizavetovca, 
mun. Ungheni) 

 Râul Vârșava (localitățile Alexeevca, Cetireni, Floriţoaia 
Nouă, Grozasca, Morenii Noi, Morenii Vechi, Valea Mare) 

 Râul Brătuleanca (localitatea Măcăreşti) 

 Râul Ichel (localitățile Curtoaia, Năpădeni, Cornova) 

 Râul Cula (localitățile Izvoreni, Boghenii Noi, Sineşti, 
Drujba, Condrăteşti) 

Programul 2a-3: 
Împăduriri și creare de noi suprafețe 
împădurite 

 Asigurarea integrității fondului forestier, prin reducerea 
defrișărilor ilegale; 

 Conservarea suprafețelor împădurite, realizarea unui sistem de 
monitorizare a acestora, respectarea regimului de construire și a 
distanțelor de protecție față de ecosistemele de protecție 

Program 2a-4:  
Ecologizarea cursurilor de apă 

 Delimitarea zonelor și fâșiilor de protecție a apei râurilor și 
bazinelor acvatice (conform Legii Nr. 440 din 27.04.1995), care 
să servească atât ca protecție pentru resursele acvatice, cât și în 
calitate de coridoare pentru biodiversitate 

Programul 2a-5 Infrastructura regională 
de management integrat a deșeurilor 
 

 Reorganizarea sistemului de colectare a deșeurilor prin 
participarea la sistemul integrat de gestionare a deșeurilor la 
nivel de regiune.  

 Transmiterea în proprietatea statului a terenului din c. Florițoaia 
Veche (număr cadastral 92261010219, suprafața - 13.67 ha) 
pentru construcția depozitului regional de deșeuri, stația de 
sortare reciclabile, stația de compostare a deșeurilor verzi, 
inclusiv infrastructura conexă. 

 Lichidarea tuturor gunoiștilor vechi de pe teritoriul raionului, o 
dată cu lansarea sistemului regional integrat de gestiune a 
deșeurilor solide.  
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Politica 2-b. Adaptarea la schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre 

Programe Proiecte (amplasament) 

Program 2-b1:  
Amenajări împotriva inundațiilor 

 Localitățile UAT-1 în zonele cu rsc de inundații pe râul Prut: com. 
Sculeni (s. Sculeni, s. Gherman, s. Blindeşti), com. Petrești (s. 
Medeleni), com. Zagarancea (s. Zagarancea, s. Semeni), mun. 
Ungheni, com. Valea Mare (s. Buzduganii de Jos, s. Valea Mare), 
s. Costuleni, com. Măcăreşti (s. Măcăreşti, s. Frăsineşti). 
Localitățile UAT-1 în zonele cu risc de inundații pe râul Delia: 
mun. Ungheni, com. Zagarancea (s. Elizavetovca), com. 
Mănoileşti (s. Novaia Nicolaevca), com. Pârliţa (s. Pârliţa, s. 
Hristoforovca). 

Programul 2-b2:  
Amenajări pentru combaterea eroziunii 
solului 

 Amenajări complexe în toate localitățile din raionul Ungheni 

Programul 2-b3:  
Amenajări pentru combaterea 
alunecărilor de teren (alunecări active) 

 Amenajări complexe în toate din raionul Ungheni 

Programul 2-b4:  
Amenajări suprafețe pentru irigații 

 Amenajări complexe în toate localitățile din raionul Ungheni 

Programul 2-b5: 
Amenajări sistem antigrindină 
 

 Consolidarea capacităților tehnice a sistemelor antigrindină 
pentru creșterea gradului de acoperire a ariei aferente 
localităților Cioropcani, Valea Mare, Costiuleni, Măcărești, 
Zagarancea, Petrești, Morenii Noi 

 

 Obiectiv 3-I: 
Creșterea atractivității și funcționalității zonelor urbane 

Politica 3-I-a. Îmbunătățirea rețelei de transport urbane 

Programe Proiecte zone urbane 

Programul 3-I-a1: 
Rețea drumuri municipale/orășenești 

 Reabilitare, modernizare drumuri municipale/ orășenești în mun. 
Ungheni și or. Cornești  

 Amenajare piste de biciclete în mun. Ungheni 

 Amenajare alei pietonale în mun. Ungheni 

Politica 3-I-b. Dezvoltarea infrastructurii utilităților publice 

Programul 3-I-b1: 
Alimentare cu apă 

 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă pentru mun. Ungheni 
(1,7 km) pentru acoperirea a 100% din populația municipiului 

 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă pentru or. Cornești (4 
km) pentru acoperirea a 100% din populația orașului. 

 Extinderea sistemului de alimentare cu apă din mun. Ungheni 
spre localitatea Petrești (4,7 km) 

 Reabilitarea stației de captare și STA (mun. Ungheni) în 
conformitate cu documentația de proiect și PUG Ungheni (2014)  

Programul 3-I-b2: 
Canalizarea menajeră 

 Extinderea rețelelor de canalizare pentru mun. Ungheni (38,3 km) 

 Extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare pentru or. 
Cornești (6,2 km) 

 Proiectarea și construcția unei noi SEAU pentru mun. Ungheni în 
conformitate cu Studiul de fezabilitate. 

 Construcția SEAU în or. Cornești. 
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  - Controlul calității apelor uzate deversate în rețeaua publică de 
canalizare de la agenții economici (autorizarea/atestarea 
laboratorului de ape uzate la Î.M. ”Apă-Canal” din Ungheni) 

Programul 3-I-b3: 
Gaze naturale 

 Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale pentru a 
cuprinde un număr mai mare de consumatori casnici, astfel 
creșterea gradului de gazificare pentru mun. Ungheni până la 
100% gospodării conectate. 

 Schimbarea rețelelor de distribuție învechite în special cele 
metalice care au peste 25 de ani. 

 Introducerea contoarelor inteligente în toate nodurile rețelei și la 
consumatorii finali astfel ca să fie evitate scurgeri sau furturi din 
rețele. 

Programul 3-I-b4: 
Eficientizare distribuție energie electrică 

 Dotarea rețelelor și a consumatorilor cu contoare de tip smart 
metering 

 Modernizarea iluminatului public și asigurarea a 100% din străzi 
cu rețele de iluminat cu corpuri LED. 

Politica 3-I-c. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice 

Programe Proiecte zone urbane 

Programul 3-I-c1: 
Infrastructura de sănătate 

 Reabilitarea și modernizarea IMSP Spitalului Raional Ungheni 

 Reabilitarea și modernizarea Centrului Stomatologic Raional 
Ungheni 

 Reabilitatea și modernizarea filialei IMSP Spitalului Raional 
Ungheni din or. Cornești (Terapia Cornești) 

Programul 3-I-c2: 
Infrastructura de educație 

 Deschiderea unor noi instituții de educație timpurie în mun. 
Ungheni 

 Reabilitarea termică și modernizare clădirilor de educație (ale 
învățământului primar, gimnazial, liceal) din mun. Ungheni și or. 
Cornești 

 Diversificarea și crearea activităților/cercurilor extrașcolare 
pentru copii și tineri în mun. Ungheni și or. Cornești 

 Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație educațională 
profesional – tehnică 

 Crearea condițiilor de acces în instituțiile de învățământ pentru 
copii și tinerii cu dizabilități 

 Înființarea de noi clase de învățământ profesional dual, în 
instituțiile de învățământ profesional-tehnic (Școala profesională 
Ungheni și Colegiul Agro-Industrial Ungheni) 

 Atragerea în mun. Ungheni a unei sucursale de învățământ 
superior 

Programul 3-I-c3: 
Infrastructura socială 

 Realizarea unui centru multifuncțional regional pentru seniori în 
mun. Ungheni 

 Dezvoltarea de servicii de tip call-centre și echipă mobilă pentru 
asistența bătrânilor singuri 

Programul 3-I-c4: 
Infrastructura culturală 

 Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din or. Cornești 

Programul 3-I-c5: 
Infrastructura sportivă 

 Realizarea unui complex multifuncțional sportiv dotat cu bazin în 
mun. Ungheni 

 Amenajarea unui terenurilor sportive din prejma blocurilor de 
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locuit din mun. Ungheni 

 Amenajarea unui teren sportiv multifuncțional modern în or. 
Cornești 

Politica 3-I-d. Reabilitarea fondului locativ și a spațiilor publice 

Programe Proiecte zone urbane 

Programul 3-I-d1: 
Locuințe 

 Reabilitare termică a blocurilor de locuit și modernizarea 
sistemelor termice interne în mun. Ungheni și or. Cornești 

 Reabilitarea fațadelor clădirilor amplasate pe arterele principale 

 Revitalizarea spațiilor comune ale blocurilor multietajate din mun. 
Ungheni și or. Cornești 

 Înființarea de Asociații de Coproprietari în Condominium pentru 
blocurile rezidențiale multifamiliale 

Programul 3-I-d2: 
Spații publice 

 Amenajarea zonei ,,Lacului Delia” în zonă de recreere și agrement 
de importanță regională în municipiul Ungheni și reparația digului 
pe râul Prut (mun. Ungheni) 

  Amenajarea unei zone de recreere în orașul Cornești 

  Realizare locuri de joacă pentru copii în mun. Ungheni și or. 
Cornești 

  Reabilitare parcurilor și scuarurilor din mun. Ungheni și or. 
Cornești 

 Realizarea de campanii anuale de plantare de copaci pe în spațiile 
publice urbane 

Politica 3-I-e. Protecția și valorificarea patrimoniului istoric 

Programe Proiecte zone urbane 

Programul 3-I-e1: 
Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arhitectură 

 Reabilitarea și conservarea monumentelor de arhitectură din 
mun. Ungheni (Mozaicul Covorul Vieții, Biserica „Sf. Alexandru 
Nevski, Biserica Sg Ierarh Nicolae, Mănăstirea Sf. Gheorghe) 

 Includerea monumentelor în trasee turistice regionale/naționale 

Programul 3-I-e2: 
Reabilitarea și modernizarea căilor de 
acces către monumente istorice 

 Amenajarea corespunzătoare a căilor de acces către 
monumentele de arhitectură din municipiul 

Politica 3-I-f. Susținerea dezvoltării economice locale 

Programe Proiecte zone urbane 

Programul 3-I-f1: 
Infrastructura de sprijinire a afacerilor 

 Construcția Centrului regional de business „EXPUN”, care va 
include inclusiv un centru de birouri pentru activitățile TIC și BPO, 
incubator de afaceri, o sală de conferințe și de expoziții 

 Elaborarea unui Portofoliu de Oferte Investiționale pentru mun. 
Ungheni 

 Dezvoltare de hub logistic inter-modal în mun. Ungheni 

 Extinderea teritoriilor ZEL ”Ungheni – Business” din contul unor 
terenuri proprietate publică a UAT din proximitate 

Programul 3-I-f2: 
Infrastructura comercială și de servicii 

 Construcția unei hale moderne pentru piața agroalimentară 
regională în municipiul Ungheni 

 Extinderea rețelei de stații de încărcare a vehiculelor electrice în 
mun. Ungheni 

Programul 3-I-f3: 
Infrastructura turistică 

 Înființarea unui Centru Regional de Informare și Promovare 
Turistică în mun. Ungheni 
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 Instalarea indicatoarelor rutiere către principalele obiective 
turistice din mun. Ungheni 

 

Obiectiv 3-II: 
Creșterea atractivității și funcționalității zonelor rurale 

Politica 3-II-a. Îmbunătățirea rețelei de transport rurale 

Programe Proiecte rurale 

Programul 3-II-a1: 
Rețea drumuri rurale 

 Realizare drumuri forestiere 

 Construcții, reabilitare poduri, podețe 

 Reabilitare, modernizare drumuri comunale în toate localitățile 
rurale 

Politica 3-I-b. Dezvoltarea infrastructurii utilităților publice 

Programul 3-II-b1: 
Alimentare cu apă 

 Construcția sistemelor noi de alimentare cu apă în localitățile 
care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă 
(localitățile Romanovca, Zăzulenii Noi, Alexeevca, Lidovca, 
Săghieni, Boghenii Vechi, Mircești, Poiana, Bulhac, Stolniceni, 
Curtoaia, s. Cornești, Hârcești, Leordoaia, Mînzătești, Veverița, 
Măcărești, Frăsinești, Măgurele, Șicovăț, Coșeni, Țâghira, 
Zăzulenii Vechi, Hristoforovca, Rădenii Vechi, Pojarna, 
Buzduganii de Jos, Buzduganii de Sus și Elizavetovca) 

 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în 26 localități rurale 
în care există deja sisteme de alimentare cu apă funcționale și 
au declarat necesitatea de extindere (125 km rețele).  
Localitățile Buciumeni, Cetireni, Cioropcani, Condrăteşti, 
Cornova, Costuleni, Drujba, Floreni, Floriţoaia Veche, Floriţoaia 
Nouă, Gherman, Grozasca, Mănoileşti, Morenii Noi, Morenii 
Vechi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Petreşti, Pîrliţa, Teşcureni, 
Todireşti, Zagarancea, Semeni, Stolniceni, Rezina și Vulpeşti. 

 Elaborarea documentației de proiect și construcția STA pentru 
tratarea apei subterane în localitățile unde această soluție este 
cea mai optima 

 Dotarea temporară a instituțiilor de învățământ cu filtre de apă 
(unde actualmente calitatea apei nu corespunde normativelor, 
localitățile Agronomovca, Negurenii Noi, Buşila, Cetireni, 
Cioropcani, Stolniceni, Condrăteşti, Cornova, Floriţoaia Veche, 
Floriţoaia Nouă, Grozasca, Drujba, Mănoileşti, Novaia 
Nicolaevca, Rezina, Vulpeşti, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii 
Vechi, Pârlița, Sineşti, Teşcureni și Todireşti). 

Programul 3-II-b2: 
Canalizarea menajeră 

  Extinderea rețelei de canalizare din mun. Ungheni spre 
localitățile rurale-satelit (45,4 km) și 5 stații de pompare a 
apelor uzate (Semeni, Zagarancea și Petrești) 

 Proiectarea și construcția unor SEAU micro-regionale pentru 
deservirea localităților rurale, în baza unui Studiu de 
Fezabilitate privind clusterizarea localităților pentru 
regionalizarea serviciilor de epurare a apelor uzate 

 Extinderea rețelelor de canalizare în localitățile rurale în care 
există deja stații de epurare funcționale, pentru acoperirea cu 
servicii a 100% din locuitori (10 km rețele)/ Todirești 

 Continuarea lucrărilor de construcție a sistemelor de canalizare 
în cadrul proiectelor demarate în localitățile rurale (în 
localitățile Cornova, Rădenii Vechi, Măgurele, Năpădeni și s. 
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Corneşti). 

 

Programul 3-II-b3: 
Gaze naturale 

 Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în 
localitățile rurale în care există distribuție de gaze naturale, dar 
care sunt amplasate în proximitatea conductelor de 
transportare (localitățile Frăsinești, Săghieni, Medeleni, 
Zazuleni Noi, Grăseni, Lidovca, Novaia Nicolaevca, Blindești, 
Hristoforovca, Săghieni, Rezina)  

 În bază de studii de fezabilitate, extinderea rețelelor de 
distribuție a gazelor naturale în localitățile rurale în care există 
distribuție de gaze naturale și care nu sunt amplasate în 
proximitatea conductelor de transportare (localitățile Rădenii 
vechi, Bumbăta, Veverița, Leordoaia, Romanovca, Teșcureni, 
Măgurele, Izvoreni, Boghenii Noi, Mircești, Boghenii Vechi, 
Sinești, or Cornești, sat Cornești, Mînzărești, Hîrcești, Veverița, 
Pojarna, Drujba, Condrătești, Curtoaia, Năpădeni, Cornova, 
Tighiraa, Negurenii Vechi, Coșeni, Zazulenii Noi, Negurenii 
Vechi, Bulhac, Stolniceni, Florești, Buciumeni, Sculleni, 
Gherman, Floreni, Cioropcani) 

 Introducerea contoarelor inteligente în toate nodurile rețelei și 
la consumatorii finali astfel ca să fie evitate scurgeri sau furturi 
din rețele 

 Schimbarea rețelelor de distribuție învechite în special cele 
metalice care au peste 25 de ani. Schimbarea pilonilor de 
susținere și panourilor de distribuție locale (ШРП)   

Programul 3-II-b4: 
Eficientizare distribuție energie electrică 

 Modernizarea iluminatului public și asigurarea a 100% din străzi 
cu rețele de iluminat cu corpuri LED.  

  Dotarea rețelelor și a consumatorilor cu contoare de tip smart 
metering 

Politica 3-II-c. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice 

Programe Proiecte zone rurale 

Programul 3-II-c1: 
Infrastructura de sănătate 

 Reabilitatea și modernizarea filialei IMSP Spitalului Raional 
Ungheni din com. Sculeni (Terapia Sculeni) 

 Reabilitarea și dotarea cu utilități ale celor 13 Centre de 
Sănătate din raion  precum și celor 27 oficii ale medicilor de 
familie și 27 oficii de sănătate subordonate 

 Realizarea de puncte farmaceutice în comunele unde acestea 
lipsesc (localitățile Agronomovca, Alexeevca, Boghenii Noi, 
Buciumeni, Bușila, Cetireni, Condrătești, s. Cornești, Cornova, 
Hârcești, Măgurele, Mănoilești, Morenii Noi, Sinești, Teșcureni, 
Unțești, Zagarancea) 

 Acordarea de stimulente pentru atragerea și retenția medicilor 
de familie în zonele deficitare 

 Implementarea soluțiilor de telemedicină, cu precădere în 
zonele rurale izolate 

Programul 3-II-c2: 
Infrastructura de educație 

 Deschiderea unor grupe suplimentare în instituțiile de educație 
timpurie (localitățile: Agronomovca, Buciumeni, Bumbata, 
Cetireni, Cioropcani, Costuleni, Măcărești, Morenii Noi, Sinești, 
Todirești) 
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 Deschiderea unor noi instituții de învățământ preșcolar în 
localitățile Petrești și Zagarancea 

 Îmbunătățirea performanței energetice și modernizarea 
instituțiilor de învățământ (primar, gimnazial, liceal) din satele 
și comunele raionului 

 Implementarea sistemelor de producție a energiei termice pe 
bază de combustibili alternativi la instituțiile publice 

 Diversificarea și crearea activităților/cercurilor extrașcolare 
pentru copii și tineri în comunele unde acestea lipsesc 

 Reabilitarea infrastructurii taberelor de copii din raion; 

 Modernizarea/Construcția de săli de sport școlare și terenuri 
sintetice la unitățile de învățământ general (gimnazii și licee) 

 Crearea condițiilor de acces în instituțiile de învățământ pentru 
copii și tinerii cu dizabilități 

 Implementarea de programe sociale de prevenire a 
abandonului școlar 

Programul 3-II-c3: 
Infrastructura socială 

 Extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrânii 
singuri 

 Dezvoltarea de centre pentru bătrâni singuri (aziluri de bătrâni) 

 Dezvoltarea de centre pentru copii aflați în dificultate în 
satele/comunele cu peste 3000 locuitori 

Programul 3-II-c4: 
Infrastructura culturală 

 Realizarea de cămine culturale în localitățile unde acestea 
lipsesc (Alexeevca) 

 Reabilitarea și modernizarea cel puțin a unui cămin cultural din 
localitățile: Agronomovca, Boghenii Noi, Bumbăta, Cioropcani, 
Condrătești, Cornești, Florițoaia Veche, Hârcești, Măcărești, 
Măgurele, Mănoilești,  Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi,  
Petrești, Pârâta, Rădenii Vechi,  Sculeni, Sinești,  Todirești, Valea 
Mare 

Programul 3-II-c5: 
Infrastructura sportivă 

 Amenajarea de terenuri sportive multifuncționale în toate 
localitățile rurale din raion 

 Modernizarea și dotarea cu echipament a sălilor de sport din 
incinta instituțiilor educaționale în localitățile rurale unde 
acestea există. 

 

Politica 3-II-d. Reabilitarea fondului locativ și a spațiilor publice 

Programe Proiecte zone urbane 

P3-II-d1: 
Locuințe  

 Acordarea de locuri de casă pentru tinerii specialiști (în special 
din rândul cadrelor didactice și medicale) 

 Conectarea tuturor cartierelor din localități (inclusiv cele 
periferice) la rețelele locale de utilități publice 

P3-II-d2: 
Spații publice 

 Realizare locuri de joacă pentru copii în toate localitățile rurale 
din raion 

  Reabilitare și amenajarea spațiilor de recreere / zonelor de 
agrement în toate localitățile rurale din raion 

 Realizarea de programe multianuale de plantare de copaci pe în 
localitățile rurale 

 Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice din zonele 
centrale ale localităților 
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 Elaborarea și aprobarea documentației de urbanism (Planuri 
Urbanistice Generale) pentru toate UAT rurale din raion 

Politica 3-II-e. Protecția și valorificarea patrimoniului istoric 

Programe B: Proiecte zone rurale 

P3-II-e1: 
Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arhitectură  

 Reabilitarea monumentelor de arhitectură din raion (Biserica 
din lemn din Cetireni, Biserica Sf. Dumitru din Costuleni, 
Biserica din lemn „Grigore Teologul” din Măcărești”, Biserica de 
lemn Sf Arhanghel Mihail din satul Mircești, Biserica Sfînta 
Treime din  Morenii Vechi, Biserica Sf. Nicolae din Năpădeni, 
Biserica de lemn „Sf Arhanghel Mihail” din Teșcureni, Biserica 
fostei Mănăstiri din Veverița) 

 Includerea monumentelor în trasee turistice 
regionale/naționale 

P3-II-e2. 
Reabilitarea și modernizarea căilor de 
acces către monumente 

 Instalarea indicatoarelor rutiere către principalele monumente 
de arhitectură din localitățile rurale ale raionului 

 Modernizarea căilor de acces către monumentele de 
arhitectură din localitățile rurale ale raionului 

Politica 3-II-f. Susținerea dezvoltării economice locale 

Programe Proiecte zone rurale 

Programul 3-II-f1: 
Infrastructura de sprijinire a afacerilor 

 Colaborarea împreună cu alte instituții din raion sau regiune 
pentru derularea campaniilor informaționale cu privire la 
apelurile de proiecte economice finanțate din fonduri naționale 
sau parteneri dezvoltare 

 Introducerea în curricula școlilor și liceelor din raion a unor 
cursuri dedicate educației antreprenoriale 

 Organizarea în partenerial cu asociațiile din domeniu, a 
cursurilor de pregătire antreprenorială pentru tinerii din 
localitățile rurale ale raionului 

 Organizarea campaniilor de informare pentru antreprenorii 
interesați despre apelurile de concursuri de proiecte de 
dezvoltare economică 

 Organizarea, în parteneriat cu asociațiile din domeniu, GAL-uri, 
primăriile rurale, consultanți privați etc. a unor întâlniri 
periodice cu fermierii din raion și organizarea de vizite de 
studiu în țară și străinătate pentru a promova beneficiile 
asocierii în cooperative agricole și grupuri de producători 

 Promovarea înființării de comitete/ echipe economice pe lângă 
primarii localităților rurale, pentru dezvoltare economică locală. 

 Dezvoltarea de parcuri agro-industriale în localitățile Sculeni, 
or. Cornești și com. Pârlița. 

Programul 3-I-f2: 
Infrastructura post-recoltare 

 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii principale și 
secundare de irigații din zona riverană râului Prut și din 
proximitatea conductelor regionale de transportare apă 

 Modernizarea rețelei publice de drumuri agricole de la nivelul 
UAT-urilor rurale 

 Creșterea consumului de îngrășăminte minerale și organice 
pentru asigurarea productivității ridicate pe terenurile cultivate 

 Creșterea dimensiunii teritoriale a exploatațiilor agricole 

 Transformarea fermelor zootehnice de semi-subzistență în 
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exploatații comerciale viabile 

 Sprijinirea producătorilor agricoli pentru practicarea agriculturii 
ecologice și comercializarea de produse ECO 

 Crearea de centre de prelucrare a produselor agricole 
tradiționale în localitățile de proveniență 

 Promovarea dezvoltării clusterelor regionale agro-industriale 
(căpșuni) 

Programul 3-I-f3: 
Infrastructura comercială și de servicii 

 Modernizarea și autorizarea sanitară piețelor agroalimentare 
existente în localitățile rurale 

 Modernizarea unităților de comerț și alimentație publică  

Programul 3-I-f4: 
Infrastructura turistică 

 Dezvoltarea de agropensiuni în localitățile rurale cu potențial 
turistic 

 Montarea de WC-uri ecologice lângă principalele obiective 
turistice 

 Valorificarea prin turism a valorilor meșteșugărești autentice 

 Dezvoltarea de popasuri turistice și alimentație publică de-a 
lungul principalelor artere de transport internațional 

 Restaurarea și introducerea în circuitul turistic a unor obiective 
de patrimoniu construit aflate în stare avansată de degradare  

 Dezvoltarea și marcarea traseelor turistice în localitățile 
raionului Ungheni 

 Elaborarea materialelor de promovare a ofertei turistice a 
raionul Ungheni 

  Asocierea operatorilor din domeniul turistic pentru crearea 
unor pachete turistice  

Obiectiv sectorial 4: 
Dezvoltarea capacității operaționale de implementare a PRAT Ungheni în cadrul Consiliului Raional 

Politica 4-Ia. Creșterea capacității operaționale de implementare a PRAT prin formare personal 

Programe Proiecte 

Programul 4a-1:  
Perfecționarea personalului implicat 
direct în administrarea PRAT Ungheni 

 Formarea continuă a personalului din CR Ungheni pentru 
administrarea corectă a PRAT Ungheni 

 Asistență tehnică pentru dezvoltarea mecanismului de 
implementare a PRAT în aplicarea instrumentelor de 
monitorizare și de evaluare a implementării proiectelor 

 Organizarea de evenimente cu rol de schimburi de experiență 
 Realizare de campanii de consultare/implicare pentru creșterea 

gradului de conștientizare a populației asupra rolului PRAT în 
dezvoltarea localităților 

Programul 4a-2: 
Perfecționarea personalului implicat în 
servicii de arhitectură și urbanism din 
cadrul UAT-urilor componente raionului 

 Implementare de programe de formare pentru administrația 

publică locală pe teme componente PRAT PUG și PUZ 

 Realizarea de ghiduri de aplicare a documentației PRAT și de 
urbanism PUG și PUZ 

 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-transport, e-educație, e-incluziune 
socială, e-sănătate și e-cultură 

 Realizare de campanii de consultare/implicare pentru creșterea 
gradului de conștientizare a populației și a administrațiilor 
locale asupra rolului documentelor de urbanism în dezvoltarea 
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localităților 

Programul 4a-3: 
Completare și actualizare documentații 
urbanistice 

 Elaborare PUG pentru UAT-urilor componente raionului 
 Completarea sau realizarea cadastrului general 
 Digitizare informații/date privind infrastructurile publice, utilități si 

servicii publice cu caracter teritoria 
 Realizare Atlas al zonelor naturale protejate și al monumentelor 

istorice 

Politica 4-I-b. Creșterea capacității operaționale de implementare a PRAT prin tehnologizare, digitizare 

Programe Proiecte 

Programul 4b-1: 
Achiziționare de echipamente sisteme 
pentru digitizarea serviciilor oferite de 
direcția de urbanism din cadrul Consiliului 
Raional 

 Echiparea serviciilor de urbanism și amenajare a teritoriului cu 
echipamente/tehnologii adecvate administrării documentațiilor 
de amenajare a teritoriului și urbanism 

 Realizarea unei bănci de date teritoriale la nivel raional în 
coordonare cu politicile ți instrumentele de planificare ale 
Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

 Achiziționarea de soft- uri compatibile/adecvate activității de 
amenajare a teritoriului și urbanism 

Programul 4b-2: 
Administrarea sistemului de informații 
geospațiale (GIS) 

 Formarea personalului din CR Ungheni în procesul de 
digitalizarea serviciilor publice cu conexiuni în actualizarea PRAT 
Ungheni 

 Eficientizarea procesului de avizare a documentațiilor de 
urbanism realizate la nivelul UAT-urilor componente 

 Emiterea de avize, autorizații urbanism online 

 Creșterea procedeelor de comunicare online cu cetățenii pentru 

actualizarea problematicii teritoriale specifice fiecărui UAT 

component 

 Realizarea unui ghid/sistem de politici și proceduri în 
administrarea GIS la nivelul CR Ungheni 

 
 



 

 

4.7 Administrarea PRAT 
 

4.7.1 Monitorizarea indicatorilor SIG/GIS și a documentațiilor urbanistice 
inferioare PRAT 

 

Procesul de implementare a PRAT este însoțit de monitorizarea continuă a indicatorilor, asigurându-
se o actualizare sistemică a documentației. În acest sens, actualizarea PRAT se baza, în special, pe 
trei domenii majore: (i) indicatorii statistici anuali de dezvoltare socio-economică, (ii) indicatorii de 
dezvoltare teritorială, (iii) studii și cercetări sectoriale elaborate și indicatorii indicatorilor tehnico-
economici de prognoză conform NCM B.01.02:2016.  
 
Primul domeniu vizează date statistice publicate de Biroul Național de Statistică, direcțiile din cadrul 
Consiliului Raional și administrația publică locală de nivelul 1: demografia, economia, indicatori de 
calitate a vieții, utilități publice, infrastructura educației, sănătății, culturale și sociale, patrimoniul 
natural și cultural.  
 
Al doilea domeniu vizează actualizarea PRAT determinată de dinamica modificărilor intravilanelor 
UAT-urilor aparținătoare raionului așa cum rezultă din PUG-urile realizate de UAT-urile componente 
Raionului Ungheni.  
 
Al treilea domeniu vizează rezultatul studiile cu impact asupra conținutului documentației PRAT a 
raionului Ungheni, studii realizate, aprobate și publicate de: 
 

 Autorități publice centrale în domeniul mediului și gospodăriri apelor, infrastructurii rutiere, 
feroviare și navale, rețelele de transport energie gaz natural și electricitate, lista actualizată a 
monumentelor istorice,  

 Strategii integrate de dezvoltare locală (urbană, rurală, planuri de mobilitate, strategii și 
planuri sectoriale) ce se vor realiza în perioada 2022-2040 

 Studii privind zone defavorizate și expuse la riscuri naturale și antropice. 
 
Al patrulea domeniu vizează monitorizare intermediară a implementării documentația PRAT în baza 
indicatorilor tehnico-economici de prognoză prezentați în capitolul 5, acoperind domeniile 
demografice, teritorii cu diverse utilizări, fondul de locuințe, dezvoltare socială, infrastructura de 
transport, echiparea teritoriului cu gaze naturale, energie electrică, apă și canalizare și protecția 
mediului. 
 

4.7.2 Organizarea procesului de monitorizare a proiectelor cuprinse în 
planul de acțiune 

 

Organizarea unui management sistemic de implementare a proiectelor PRAT solicită următoarele 
etape: Etapa 1, inițială cuprinde activități de realizare a unui plan de lucru, conținând lista 
proiectelor prioritare și a principalelor acțiuni legate de pregătirea procesului de achiziție publică 
necesar realizării documentațiilor tehnice ce vor sta ulterior la baza cererilor de finanțare.  
 
Cea mai mare parte a acestei faze de întocmire a studiilor tehnice și va conține: 



Planul Regional de Amenajare a Teritoriului Raionului Ungheni. Volumul 2: Memoriu de Sinteză 

77 

 

 Stabilirea planului de lucru, monitorizare și evaluare a proiectelor (tipul activităților, 
responsabilități, sarcini, termene, conformitate, etc.), de la faza de demarare a procesului de 
achiziții publice până la avizarea/aprobarea documentațiilor de urbanism sau tehnice; 

 Urmărirea stadiului procesului de depunere și de evaluare a cererilor de finanțare, în 
conformitate cu cerințele instituției finanțatoare; 

 Monitorizarea dezvoltării și implementării proiectelor, declarate admise și a celor cu contracte 
de finanțare semnate;  

 Raportare anuală. 
 

Rolul instituția Arhitectului-șef al raionului Ungheni este acela de a atenționa și a pune la dispoziție 
Planul de acțiuni din cadrul PRAT, respectiv a listei proiectelor prioritare pentru implementare. De 
asemenea, instituția Arhitectului-șef va prelua responsabilitatea de bază în actualizarea PRAT după 
implementarea proiectelor (ex: actualizarea documentației scrise și a hărților GIS privind starea de 
viabilitate a drumurilor). 
 

4.7.3 Indicatori de monitorizare a activităților de implementare 
 
Pentru monitorizarea procesului de implementare a strategiei teritoriale, Consiliul Raional Ungheni 
va utiliza pachete de indicatori specifici pentru diverse faze ale procesului și pentru scopuri 
diferențiate pe faze.  
 
Pentru fazele de realizare și depunere de proiecte, Consiliul Raional Ungheni va realiza activități de 
coordonare a indicatorilor ce privesc procesul de depunere a proiectelor pentru finanțare din 
fonduri guvernamentale și asistență internațională, după următorii indicatori: 

 Numărul total de cereri de finanțare a proiectelor depuse 

 Numărul de cereri de finanțare depuse per sector (economic, social, mediu, transport, resurse 
umane, conform listei de proiecte cuprinse în cadrul PRAT); 

 Număr de cereri de finanțare depuse per beneficiar eligibil 

 Valoarea totală MDL / Euro a cererilor de finanțare depuse 

 Numărul de cereri de finanțare aprobate în urma procesului de verificare 

 Motivul respingerii cererilor de finanțare în urma procesului de verificare (în scopul 
îmbunătățirii viitoare a cererii de finanțare). 

 
Instituția Arhitectului Șef nu are atribuții operaționale în cadrul acestei faze, dar va asigura din timp 
ca proiectele depuse de Consiliul Raional să fie susținute de documentații de urbanism aprobate 
(acolo unde sunt necesare). 
 
Pentru fazele de urmărire a contractelor proiectelor depuse, Consiliul Raional Ungheni va realiza 
activități de coordonare a indicatorilor ce privesc procesul de depunere a proiectelor pentru 
finanțare din fonduri europene și guvernamentale după următorii indicatori: 

 Număr de contracte de finanțare semnate 

 Număr de contracte semnate per tip de proiect conform listei din PRAT 

 Valoare contracte semnate. 
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Instituția Arhitectului Șef nu are atribuții operaționale în cadrul acestei faze. 
 
Pentru fazele de realizarea a proiectelor depuse, Consiliul Raional Ungheni va realiza activități de 
coordonare a indicatorilor ce privesc procesul de depunere a proiectelor pentru finanțare din 
fonduri guvernamentale și ale donatorilor internaționali după următorii indicatori: 

 Număr de contracte de execuție semnate 

 Valoarea in MDL/Euro a contractelor semnate 

 Termene/faze specifice stabilite în contract pentru realizarea lucrărilor 

 Numărul și valoarea contractelor realizate prin sistemul de achiziții publice.  
 
Direcția Arhitectului Șef nu are atribuții operaționale în cadrul acestei faze. Această fază va intra în 
responsabilitatea Direcției Economie și Reforme.  
 
Pentru faza de monitorizarea implementării proiectelor vor fi urmăriți indicatori specifici, precizați 
prin documentațiile de proiectare și execuție (sau prin contractele de finanțare). De la caz la caz, 
acești indicatori se referă atât la rezultatul direct al fiecărui proiect (ex. lungime de drum reabilitat, 
lungime rețea de apă, număr de clase din unități de învățământ modernizate, etc.), cât și la impactul 
asupra dezvoltării economice și sociale (locuri de muncă create, procent de scădere a abandonului 
școlar, număr de vizitatori, etc.).  
 
Sistemul GIS, parte a prezentei documentații va asigura continuitatea procesului de actualizare a 
indicatorilor cuprinși în documentația PRAT a raionului Ungheni 
 
Instituția Arhitectului Șef are atribuții operaționale în cadrul acestei prin actualizarea documentației 
PRAT pe măsură ce proiectele sunt implementate/recepționate. 
 
Un ultim domeniu, specific activității Instituției Arhitectului Șef se referă la coordonarea conținutului 
documentațiilor de urbanism realizate de sectorul public și privat din UAT-urile componente 
raionului Ungheni prin urmărirea (1). respectării conținutului documentației PRAT Ungheni cu 
documentațiile PUG/PUZ; (2). conținutului indicatorilor din capitolul 5 în elaborarea documentațiile 
PUG pentru monitorizarea procesului de atenuare a disparităților spațiale existente în raionul 
Ungheni.  
 



 

 

5. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRINCIPALI 
 

# Indicatori 
Unitatea de 

măsură 
Anul de bază 

2020 

Prognoză 

2025 2030 2035 2040 

Populația 

1 Numărul populație (prezentă), 
inclusiv 

mii loc 116,623 117,928 119,008 118,498 117,023 

      în localitățile urbane (prezentă) mii loc 41,071 41,294 41,134 40,123 38,529 

      în localitățile rurale (prezentă) mii loc 75,552 76,634 77,874 78,376 78,494 

2     Implicată în procese de migrație 
(circulară și pe termen lung) - 
ESTIMATIV 

Mii  34,986 36,500 38,000 38,500 39,000 

3 Numărul localităților urbane un 2 2 2 2 2 

4 Numărul localităților rurale un 72 72 72 72 71 

5 Densitatea populației loc/km2 107.7 108.9 109.9 109.4 108.1 

6 Numărul populației ocupate mii angajați 35.328 36.849 38.990 40.012 43.973 

Teritorii 

7 Teritoriul total al raionului, inclusiv mii ha 108,262 108,262 108,262 108,262 108,262 

7.1 
terenurile agricole 

mii ha 72,855 73,066 73,277 73,488 73,699 

% 67,3% 67,5% 67,7% 67,9% 68,1% 

7.2 
terenuri silvice 

mii ha 22,137 22,599 23,062 23,524 23,987 

% 20% 21% 21% 22% 22% 

7.3 
terenurile localităților urbane 

mii ha 2,031 2,031 2,031 2,031 2,031 

% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 

7.4 
terenurile localităților rurale 

mii ha 106,231 106,231 106,231 106,231 106,231 

% 98,1% 98,1% 98,1% 98,1% 98,1% 

7.5 teritoriile complexelor industriale 
și gospodăriei agrare amplasate 
în extravilan 

mii ha 42,102 43,915 46,467 47,685 52,405 

% 38,9% 40,6% 42,9% 44,0% 48,4% 
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# Indicatori 
Unitatea de 

măsură 
Anul de bază 

2020 

Prognoză 

2025 2030 2035 2040 

7.6 
teritoriile zonelor de agrement 

mii ha 3,391 3,492 3,597 3,705 3,816 

% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 

7.7 teritoriile zonelor naturale 
protejate și ale patrimoniului 
istorico-cultural 

mii ha 6,182 6,182 6,182 6,182 6,182 

% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 

7.8  teritoriile întovărășirilor 
pomicole 

mii ha 0,047 0,066 0,086 0,105 0,125 

% 0,04% 0,06% 0,08% 0,10% 0,12% 

7.9 teritoriile infrastructurii edilitare 
și de transport de nivel 
interregional și regional 

mii ha 1,806 1,832 1,884 1,912 1,942 

% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 

7.10 
teritoriile cu destinație specială 

mii ha 21,117 21,117 21,117 21,117 21,117 

% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 

Fondul de Locuințe 

8 Total fondul de locuințe, inclusiv m2 2.602,8 2.712,3 2.856,2 3.021,7 3.159,6 

8.1      în localitățile urbane m2 942,8 949,8 987,2 1.023,1 1.040,3 

8.2      în localitățile rurale m2 1.660,0 1.762,6 1.869,0 1.998,6 2.119,3 

9 Asigurarea populației cu fond de 
locuințe, inclusiv 

m2/loc 
22,3 23,0 24,0 25,5 27,0 

9.1      în localitățile urbane m2/loc 23,0 23,0 24,0 25,5 27,0 

9.2      în localitățile rurale m2/loc 22,0 23,0 24,0 25,5 27,0 

Dezvoltare socială 

10 Asigurarea populației cu instituții 
sociale 

            

10.1 
Instituții preșcolare 

 mii loc 6.148 6.273,7 6.399,3 6.525,0 6.650,6 

Locuri/1000 
locuitori 

52,7 53,2 53,8 55,1 56,8 

10.2 
Instituții de învățământ primar și 
secundar 

 mii loc 16.880 16.880 16.880 16.880 16.880 

Locuri/1000 
locuitori 

144,7 143,1 141,8 142,4 144,2 
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# Indicatori 
Unitatea de 

măsură 
Anul de bază 

2020 

Prognoză 

2025 2030 2035 2040 

10.3 
Instituții pentru găzduirea 
evenimentelor culturale 

 mii loc 6,65 8,09 9,53 10,96 12,40 

locuri/1000 
locuitori 

0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 

10.4 
Număr de paturi în instituții de 
ocrotire a sănătății  

 mii paturi 305 325 350 375 400 

paturi/1000 
locuitori 

2,6 2,8 2,9 3,2 3,4 

10.5 
 Număr de medici 

     

Mii medici 402 406 410 408 403 

 Medici/1000 
locuitori 

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Infrastructura de transport (parametri cantitativi) 

11 Lungimea rețelei feroviare6 km 81 81 81 81 81 

1.1 
Inclusiv de importanță 
internațională 

km 72 72 72 72 72 

11.2    Inclusiv cu ecartament european km - - 35 35 35 

12 
Lungimea rețelei de transport auto, 
inclusiv 

km 2015 2044 2102 2134 2167 

12.1 
De importanță internațională, 
Inclusiv: 

km 62 62 89 89 89 

12.1.1    Autostrăzi km - - 47 47 47 

12.2    De importanță națională, inclusiv: km 150 154 159 164 170 

12.3 Drumuri regionale km 129 133 136 136 136 

12.4 De importanță raională  km 170 172 174 177 180 

12.5 

De importanță locală, (drumuri 

comunale și străzi)7 
km 1632 1656 1680 1704 1728 

13 Lungimea căilor navigabile8 km - 20 50 80 80 

                                                           
6 Programul de dezvoltare a CFM în perioada 2018 – 2031 nu prevede construcția de sectoare noi, dar numai lucrări de reabilitare a infrastructurii existente. 
7 Se consideră că activitatea de bază în viitor se va axa pe reparații și reabilitări  a infrastructurii existente și mai puțin pe extinderea acesteia. 

 
8 Se are în vedere curățirea r. Prut, care are lungimea în limitele râului Ungheni de 80,3 km 
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# Indicatori 
Unitatea de 

măsură 
Anul de bază 

2020 

Prognoză 

2025 2030 2035 2040 

14 Densitatea rețelei de transport 
      

14.1  Rețelei feroviare km/1000 km2 75 75 75 75 75 

14.2 
 Rețelei rutiere (drumuri naționale 
și drumuri de interes raional) 

km/1000 km2 354 359 390 398 406 

Infrastructura de transport (parametri calitativi) 

15 Lungimea rețelei feroviare km 81 81 81 81 81 

 

Necesită reparație generală(capitală) km 52,7 39,5 26,3 14,2 5,3 

 

Necesită reparație medie km 19,2 16,1 13,0 9,9 6,8 

16 Drumuri naționale, inclusiv  km 212,70 217,35 220,35 220,35 220,35 

16.1 Drumuri republicane* km 84,35 84,35 84,35 84,35 84,35 

 

În stare bună și foarte bună km 40,88 55,23 74,33 84,35 84,35 

16.2 Drumuri regionale** km 128,35 133 136 136 136 

 

 Îmbrăcăminte beton asfaltic  km 84,17 97 110 123 136 

 

Îmbrăcăminte din pietriș  km 39,16 29 19 6 - 

 

Pământ profilat km 5,2 2,5 - - - 

16.3 Drumuri de interes raional** km 169,82 172 174 177 180 

 

 Îmbrăcăminte beton asfaltic  Km 49,10 84 120 148 180 

 

Îmbrăcăminte din pietriș  Km 104,67 78 51 24 - 

 

Pământ profilat km 16,05 8 3 - - 

17 Lungimea căilor navigabile  km 80 80 80 80 80 

 

Curățirea șenalului km - 20 50 80 80 

 

Construcția infrastructurii portuare 
% - 30 100 100 100 

Gaze naturale 

18 

Lungimea conductelor de gaze de 
presiune mare și medie km 185 218 251 284 317 

19 
Capacitatea totală a surselor 
centralizate 

mln m3/an 244,185 244,185 244,185 244,185 244,185 
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# Indicatori 
Unitatea de 

măsură 
Anul de bază 

2020 

Prognoză 

2025 2030 2035 2040 

20 Necesarul de gaze naturale mln m3/an 13,342 14,162 15,032 15,956 16,936 

Energie electrică 

21 
Capacitatea totală a surselor 
centralizate 

MWh/an 310 980,0 310 980,0 310 980,0 310 980,0 310 980,0 

22 Necesarul de energie electrică  MWh/an 76 049,5 84 998,9 95 001,3 106 180,9 118 676,0 

23 
Putere instalată de surse 
regenerabile 

MW 1,5 7,4 8,2 9,2 10,3 

24 
Energia produsă din surse 
regenerabile 

MWh/an 1 222,6 8 499,9 9 500,1 10 618,1 11 867,6 

Apă și canalizare 

25 
Acoperirea cu servicii centralizate 
de apeduct 

% gospodării 65 70 80 83 87 

26 Necesarul de apă potabilă mii m3 5,9 9,4 13 14,6 15,6 

27 

Rezervele subterane și capacitatea 
surselor centralizate de suprafață: 
Subterane / De suprafață 

mii m3 1,9 / 12,7 1,9 / 12,7 1,9 / 12,7 1,9 / 12,7 1,9 / 12,7 

28 
Acoperirea cu servicii centralizate 
de canalizare 

% gospodării 23 30 50 55 60 

Protecția mediului  

29 

Cantitatea de substanțe poluante 
emise în bazinul aerian de la sursele 
staționare ale agenților economici 

tone /an 319 325 330 335 340 

30 Generarea deșeurilor solide tone/an 19.700 20.300 20.700 21.000 21.200 

31 
Acoperirea populației cu servicii de 
salubritate 

% 30% 80% 90% 95% 98% 

32 
Suprafața terenurilor cu plantații 
forestiere 

ha 22.137 22.200 22.250 22.300 22.350 
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