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 Gala festivă a Concursului raional
”Businessmanul Anului” este
evenimentul de referință pentru
mediul de afaceri din raion și are
drept scop aprecierea succeselor
obținute pe parcursul unui an. Pe
lângă faptul că din șirul câștigătorilor
fac parte și prestatorii de servicii,
inclusiv turistice,  organizatorii își
doresc să promoveze noile afaceri și
locurile pitorești. Astfel, gazda
evenimentului din anul 2022 a fost
Crama Mircești, lansată în anul 2020.

SĂRBĂTOAREA
PORTULUI POPULAR,

Mănoilești, 
26 iunie 2022

 Satul Mănoileşti a devenit destinaţia, unde și-au dat întâlnire
Frumuseţea, Tradiţia, Emoţia, Voia Bună şi toate la un loc.
Evenimentul a contribuit la etalarea a tot ce are mai preţios
raionul Ungheni: Valoarea,Talentul, Măiestria OAMENILOR
care-şi preţuiesc Rădăcinile, Pragul Casei Părinteşti, Haina
Neamului.

Freamăt de codru, corovatic, expoziții,
cântece, voie bună… și multe altele au
fost propuse vizitatorilor la
Sărbătoarea Fagului, organizată în 
 Rezervaţia Naturală "Plaiul Fagului".
Atmosfera de sărbătoare a fost
garantată de formații artistice, de cei
mai talentați meșteri, iar cei care au
dorit      să regăsească gustul copilăriei
au avut parte de degustări cu bucate
tradiționale.

SĂRBĂTOAREA FAGULUI și
TABĂRA CIOPLITORILOR ÎN
LEMN, Rezervaţia Naturală

“Plaiul Fagului” ,
 23-29 mai 2022

Albumul „Ungheni – amprenta vie a
frumuseții”, un proiect comun, realizat de
Secţia Cultură Ungheni și Muzeul de Istorie si
Etnografie Ungheni. În cele 120 de pagini se
regăsesc date din istoria acestui meleag,
informații despre tradiții, datini și obiceiuri,
despre locurile ce merită să fie vizitate. 
Albumul este unic de acest gen și reprezintă
cartea de vizită a raionului. 

Lansarea albumului 
UNGHENI - AMPRENTA VIE A FRUMUSEȚII,
Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni, 

25 martie 2022 GALA PREMIILOR BUSINESSMANUL
ANULUI 2021, EDIȚIA XXI, 

 Crama Mircești, 10 iunie 2022

   UNGHENIUNGHENIUNGHENI
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http://www.crungheni.md/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011857068628&__cft__[0]=AZUr-S4c_OgKTzqzC66n5a4z7uDiTosjHQBZFcFzwSOazESNcs-yzB-5B8fb3Y-T8vZmg8cOPiBxQ2Gacx-TMMxnKdL0rjVnIJlgGVD4llI5kXiVzrjdqAnR-Q531XL4Ow8f-U2NnjA5ZDAdafP1MRL9jmby-4i0f40CVDuxwqbVSaSg6aZ78VKuMezf0bK9y3s&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Muzeul-de-Istorie-si-Etnografie-Ungheni-1030514520379820/?__cft__[0]=AZUr-S4c_OgKTzqzC66n5a4z7uDiTosjHQBZFcFzwSOazESNcs-yzB-5B8fb3Y-T8vZmg8cOPiBxQ2Gacx-TMMxnKdL0rjVnIJlgGVD4llI5kXiVzrjdqAnR-Q531XL4Ow8f-U2NnjA5ZDAdafP1MRL9jmby-4i0f40CVDuxwqbVSaSg6aZ78VKuMezf0bK9y3s&__tn__=kK-R


 
 

În raionul Ungheni fiecare oaspete este tratat şi primit cu o deosebită căldură şi atenţie. Atmosfera
de ospitalitate şi condiţiile de cazare garantează experienţa unei vacanţe de vis. Vă îndemnăm să
vizitați în sezonul estival 2022 locurile pitorești din raionul Ungheni!

Pensiunea „La CRAMA” este situată  într-o zonă
retrasă, liniștită și înconjurată de o panoramă mirifică.
„La CRAMA” este o pensiune de 4 stele. Stilul rustic,
obiecte vechi păstrate cu căldură, bucătăria
tradițională oferă magie timpului petrecut aici. 
Servicii oferite:
- Organizare evenimente festive
- Cazare
- Vizita cramă.

 

Pensiunea “La Cramă”, 
s. Mănoilești ,

 Tel: (+373) 76770885
 

Cramă/podgorie, restaurant, hotel 
 “Crama Mircești”, 

s. Mircești/ Tel: (+373) 60111170
 

 
 RNS Plaiul Fagului

Tel: (+373) 78330717

 

Rezervaţia Naturală de Stat "Plaiul Fagului" a
fost creată la 12 martie 1992 pentru
conservarea, regenerarea, redresarea
ecologică, studierea ecosistemei ecologice
silvice din zona Codrilor.
Servicii oferite:
- Ghidaj pe 2 trasee interne
- Cazare
- Evenimente de educație ecologică
- Spații pentru recreiere, etc.
Fiind în zonă, puteți vizita și Obeliscul lui
Potiomkin.

Crama Mircești este situată în inima Republicii Moldova
în satul cu același nume – Mircești.
Locul pentru plantarea viței de vie a fost ales într-o
microzonă unică, cu condiții ideale, care are forma unui
amfiteatru cu pantă estică cu înclinație de 6 - 15 grade.
Servicii oferite:
- Organizare degustații și evenimente festive
- Cazare
- Drumeții în zonă.
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Locuri de vizitatLocuri de vizitatLocuri de vizitat      - VARA 2022- VARA 2022- VARA 2022   

La „BAHMUT-CLUB”, situat în codrii seculari ai
Călăraşilor, descoperim o părticică din Moldova
tradiţională şi modernă în acelaşi timp. Un colţ de rai
învăluit în linişte şi aer curat oferă relaxare maximă, în
condiţii prielnice de cazare atât vara, cât şi iarna.
„BAHMUT-CLUB” este şi o posibilitate de organizare a
seminarelor, trainingurilor şi altor activităţi profesionale.

Parc de vacanţă şi restaurant
“Bahmut-Club”, s. Bahmut, 

Tel: (+373) 69665440

- Membrii Clusterului Turistic Regional Ținutul de Vest



Muzeul satului din
localitatea Pîrlița

Muzeul de Istorie și
Etnografie Ungheni

 
Muzeul comunei Pîrliţa prezintă atât istoria localităţii, cât şi etnografia acesteia. Un interes
deosebit prezintă cele două case ţărăneşti, specifice localităţii, precum şi scoarţele, covoarele,
prosoapele, mobilierul ţărănesc, dar şi documentele, cărţile şi fotografiile de epocă, expuse în
cadrul expoziţiilor temporare. 

MOVILA MĂGURA, cu înălţime de 14
metri, se află pe un deal, iar
altitudinea absolută a acesteia este
de 388 metri, situându-se pe locul doi
după mărime în Republica Moldova,
după dealul Bălăneştiului. 
Dacă sunteți interesați de priveliștile
de la înălțime, Vă recomandăm vizita   
satului Rădenii Vechi, Sferei albe din
apropierea s. Mircești, defileului
Prutului văzut din satul Frăsinești.

 Movila Măgura

Colecțiile Muzeului de Istorie și
Etnografie includ peste 10 000
de piese autentice cu o anumită
valoare istorică și culturală.
Colecțiile de arheologie,
populară, țesături tradiționale
și ceramică sunt pline de
relevanță și originalitate. Ele
ajung să fie imaginea regiunii
din cele mai vechi timpuri până
astăzi.

Sfera, com. Boghenii Noi

Centrul de meșteșuguri tradiționale LILIART
(mun. Ungheni) dispune de o expoziție
impresionantă de icoane cusute manual,
icoane pictate pe sticlă, porturi populare
confecționate de echipa minunată. De
asemenea, centrul găzduiește evenimente
de instruire privind confecționarea unei ii,
accesoriilor, încrustare în lemn, etc.Centrul de meșteșuguri

tradiționale LILIART

 Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Teșcureni,
înălţată în anul 1779, este situată pe o coastă de deal în
partea de nord a satului. Biserica din lemn poartă semnele
unui monument veritabil de istorie creştină în formă de
corabie.  Este luată sub ocrotire de stat, ca una din cele mai
vechi biserici din lemn (de importanţă republicană).

Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”
din satul Teșcureni
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Pentru informații suplimentare, contactați: SECȚIA CULTURĂ ȘI TURISM - sectia_cultura@yahoo.com 
                                                                                                   CTR ȚINUTUL DE VEST - turism.ungheni@gmail.com 



Parc de vacanţă şi restaurant “Bahmut-
Club”, s. Bahmut (drumul naţional Chişinău -
Ungheni)/ Tel: (+373) 69665440
 “Crama Mircești”, s. Mircești/ Tel: (+373)
60111170
Pensiunea “La Cramă”, s. Mănoilești (drumul

 RNS “Plaiul Fagului”/ Tel: (+373) 78330717
Pensiunea “Poiana cerbului”, s. Corneşti
(drumul naţional Chişinău - Ungheni),Tel:
(+373) 79546900
Restaurantul “Codru”, or. Corneşti (drumul
naţional Chişinău - Ungheni),Tel: (+373)
79619988
Restaurantul “Mioriţa” (drumul naţional
Chişinău - Ungheni),Tel: (+373) 23693426

                          RAIONUL UNGHENI

          naţional Chişinău - Ungheni)/ Tel: (+373)            
           76770885

Cu dragCu dragdede
UngheniUngheni

Evenimente în perioada următoare

IULIE AUGUST SEPTEMBRIE

03 iulie 
 DEGUSTARE DE VINURI
ÎMBUTELIATE ÎN 2022 

CRAMA MIRCEȘTI
 Rezervare la numărul de 

telefon +373 60 1111 70

17 iulie - 
Sărbătoarea

Câmpenească ediția a
VII-a

 „În ospeție la Movila
Măgura”  

 "COVORUL DORULUI"

Evenimente 
cu ocazia

Zilelor municipiului Ungheni
 
 
 

Ultima decadă a lunii august
 

Hotel şi restaurant “Vila Verde Ungheni”, Tel:
(+373) 23623399
Hotel “Urban Hotel Express”, Tel: (+373)60888009
Motel şi restaurant “Iri- Dana”,  Tel: (+373)
23630202
Restaurant “Palatul Sărbătorii”,  Tel: (+373)
69377743
Restaurant  " Casa Albă",  Tel: (+373) 793 77 743
Restaurant  “Salat”, Tel: (+373)68588999
Pizzeria „Erni”, Tel: (+373) 236 29999
Pizzerie “Lucia”, Tel: (+373) 236 22020
Pizzeria “SuperPizza”,Tel: (+373) 236 9292
Restaurant “Vema”,  Tel: (+373)  68633908
Restaurant  “Sushi House Ungheni”, Tel:
(+373)68248686
Patiseria Cookies, Tel: (+373) 68941889
Star Kebab Ungheni, Tel: (+373) 23680007
Stories Patiserie, Tel: (+373) 78387500
Restaurant Fast food OTI’S Burger, Tel: (+373) 236
20202
Feliz Wine Bar, Tel: (+373) 600 65 557

MUNICIPIUL UNGHENI

Material elaborat de Secția Economie și Reforme și Secția Cultură și Turism, Consiliul raional Ungheni,
 în colaborare cu Clusterul Turistic Regional Ținutul de Vest. Versiunea electronică include link-uri către
paginile prestatorilor de servicii .  În material sunt utilizate informații proprii și din sursele media. 

Culesul strugurilor în
cramele din raion

 
 
 

!!! Eveniment în zona de
activitate a clusterului

Gastronomie și ospitalitateGastronomie și ospitalitateGastronomie și ospitalitate
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https://www.facebook.com/BahmutClub
https://www.facebook.com/cramamircesti
https://www.facebook.com/cramamircesti
https://www.facebook.com/La-Crama-1024875614249948
https://www.facebook.com/pages/Rezervatia-Plaiul-Fagului/1416564911890650
https://www.facebook.com/pages/Rezervatia-Plaiul-Fagului/1416564911890650
https://www.facebook.com/Pensiunea-Poiana-Cerbului-306411296166453
https://www.facebook.com/pages/Restaurant-Codru-Cornesti/1614018465326449
https://www.facebook.com/R.Miorita
https://www.facebook.com/cramamircesti/photos/a.108284434357153/575549767630615
https://www.facebook.com/cramamircesti/photos/a.108284434357153/575549767630615
https://www.facebook.com/cramamircesti/photos/a.108284434357153/575549767630615
https://www.facebook.com/cramamircesti/photos/a.108284434357153/575549767630615
https://www.facebook.com/cramamircesti/photos/a.108284434357153/575549767630615
https://www.facebook.com/cramamircesti/photos/a.108284434357153/575549767630615
https://www.facebook.com/cramamircesti/photos/a.108284434357153/575549767630615
https://www.facebook.com/galmovilamagura/videos/5011786155599817
https://www.facebook.com/galmovilamagura/videos/5011786155599817
https://www.facebook.com/galmovilamagura/videos/5011786155599817
https://www.facebook.com/galmovilamagura/videos/5011786155599817
https://www.facebook.com/galmovilamagura/videos/5011786155599817
https://www.facebook.com/galmovilamagura/videos/5011786155599817
https://www.facebook.com/ungheni.md
https://www.facebook.com/ungheni.md
https://www.facebook.com/ungheni.md
https://www.facebook.com/ungheni.md
https://www.facebook.com/vilaverdeun.md/
https://www.facebook.com/UrbanHotelExpress
https://www.facebook.com/IriDanaMotel
https://www.facebook.com/palatulsarbatorii
https://www.facebook.com/CasaAlba01
https://www.facebook.com/CasaAlba01
https://www.facebook.com/CasaAlba01
https://www.facebook.com/SALAT-Restaurant-Ungheni-1718354134947580
https://www.facebook.com/SALAT-Restaurant-Ungheni-1718354134947580
https://www.facebook.com/SALAT-Restaurant-Ungheni-1718354134947580
https://www.facebook.com/ernipizza
https://www.facebook.com/PizzaLucia
https://www.facebook.com/SuperPizza-746270382372515
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063728342661
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063728342661
https://www.facebook.com/unghenisushihouse
https://www.facebook.com/unghenisushihouse
https://www.facebook.com/unghenisushihouse
https://www.facebook.com/patiseriacookies
https://www.facebook.com/Star-Kebab-1774302535993310
https://www.facebook.com/bicescu.doina.9
https://www.facebook.com/otisburger.un
https://www.facebook.com/Feliz-wine-bar-109727311626270
https://www.facebook.com/cramamircesti
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057412960934

