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Structura administrativ-teritorială a raionului Glodeni
În conformitate cu Legea privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova
nr.764-XV din 27.12.2001, cu modificările şi
completările ulterioare, raionul Glodeni este
unitatea administrativ-teritorială alcătuită din 35
localităţi, concentrate în 19 primării – un oraș cu un
sat în componența lui și 18 sate-comune cu 33 sate
în componența lor (anexa nr. 1). Reședința
raionului este orașul Glodeni, cu o populație de 9,9
mii locuitori, reprezentând 17,5% din întreaga
populație a raionului.
Raionul Glodeni face parte din Euroregiunea
„Siret-Prut-Nistru”, alături de județele Iași, Prahova
și Vaslui din România, unitatea teritorial
administrativă Găgăuzia și 26 de raioane din
Republica Moldova.
Raionul Glodeni a încheiat acorduri de
cooperare cu municipalitatea Regiunii Jelgava, Republica Letonă, cu Raionul Piotrkow,
Republica Polonă, cu Județele Bistrița-Năsăud, Iași, Prahova, România, prin care se vor urmări
obiective de dezvoltare a contractelor economice între reprezentanții întreprinderilor mici și
mijlocii, promovarea regiunilor, cooperarea dintre administrațiile publice locale, cooperarea
dintre centrele de educație, cultură, turism și sport. De asemenea, s-a decis asocierea inclusiv
cooperarea transfrontalieră a Consiliului raional Glodeni ( Republica Moldova) cu Municipiul
Oradea, Judeţul Bihor (România), cu Consiliul Judeţean Botoşani (România).
Consiliul raional Glodeni este membru al Uniunii Consiliilor Raionale din Republica
Moldova.
Simbolurile raionului
Drapelul raionului Glodeni reprezintă o pânză dreptunghiulară (2:3) albă, purtând în mijloc
un disc negru, încărcat cu un cap de zimbru galben.
Stema raionului Glodeni reprezintă un scut
fasciat de opt piese, de argint și negru, peste care
broșează un cap de zimbru de aur. Scutul este
timbrat de o coroană raională.
Scutul fasciat de opt piese, de argint și negru,
prin procedeul armelor grăitoare simbolizează
denumirea raionului.
Toponimicul Glodeni se explică ca „loc
mlăștinos, cu noroi”. În heraldică, argintul (alb în
drapel) este smaltul apei, iar negrul culoarea
pământului. Prin amestecul alternativ al brâielor de
cele două smalturi, simbolizând cele două stihii
naturale, se realizează ideea de glod, noroi.
Mobila principală a simbolurilor raionului Glodeni – un cap de zimbru - simbolizează
Rezervația Naturală de Stat „Pădurea Domnească” din teritoriul raionului, care include și zona
cu protecție integrală „Zimbrăria”.
Aurul (galben în drapel) ca smalt heraldic superior marchează valoarea, grandoarea,
virtutea, prestigiul acestei mobile.
Coroana raională care timbrează scutul arată poziția ierarhică a raionului în sistemul
diviziunii administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.

Drapelul raional a fost realizat în baza stemei. Mobila principală și cele două smalturi ale
câmpului heraldic au fost păstrate și reorganizate în vederea obținerii unei compoziții
vexilologice adecvate.
Albul (argintul) este simbolul heraldic al curățeniei, înțelepciunii, inocenței și negrul
semnifică simplitatea, luxul și credința.
Așezarea geografică
Din punct de vedere geografic raionul Glodeni este
situat în partea de Nord-Vest a Republicii Moldova,
așezat la 168 km de capitala țării or. Chișinău, la
latitudinea 47,7744, longitudinea 27,5145 și altitudinea
130 m de nivelul mării. Raionul se mărginește la Vest pe
râul Prut cu județul Botoșani (România), la Nord cu
raionul Râșcani, la Est cu municipiul Bălți, iar la Sud cu
raionul Fălești.
Suprafața totală a raionul Glodeni este de 75,4 mii
ha, ceea ce reprezinta 2,23 % din teritoriul țării (3384,6
mii ha), cu o populație de 56,4 mii locuitori.
Clima
Raionului
Glodeni
este
temperatcontinentală.Temperatura medie anuală constituie +8,50C.
Temperatura medie sezonieră constituie -4,50C iarna, și +15,50C vara. Precipitațiile anuale ajung
pînă la 380 mm.
Structura fondului funciar
Toate terenurile aflate în hotarele raionului reprezintă fondul funciar al Raionului Glodeni,
suprafața totală a căruia constituind - 75417,78 ha. Structura fondului funciar la situația din
01.01.2017 este următoarea :
1. Terenuri cu destinație agricolă - 40984,82 ha, inclusiv:
- terenuri arabile - 38172,28 ha;
- plantații multianuale - 2236,27 ha;
din care:
 livezi -1784,099 ha;
 vii - 175,294 ha;
 nucari - 265,45 ha;
- terenuri pîrloage – 274,61 ha;
- alte terenuri cu destinație agricolă – 301,66 ha.
2. Terenurile satelor, orașelor destinate construcției caselor de locuit, clădirilor de menire
socială: - 6307,27 ha.
3. Terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații
speciale: - 921,13 ha;
4. Terenurile destinate protecției naturale, ocrotirii sănătății, activități recreative,
terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane și ale zonelor verzi: 7,3 ha;
5. Terenurile fondului silvic: - 10885,15 ha;
6. Terenurile fondului apelor: - 3108,52 ha;
7. Terenurile fondului de rezervă: - 13203,59 ha.
Solurile sunt principala bogăție a raionului Glodeni. De prelucrarea și utilizarea eficientă a
acestora depinde atât economia raionului, cât și cea națională. Cele mai răspândite soluri sunt
cernoziomurile, care ocupă circa 70 la sută din terenurile agricole și circa 55 la sută din suprafața
totală a raionului. Bonitatea medie a solurilor raionului este apreciată cu 72 baluri. Minereurile
utile sunt prezentate de prundiș și nisip în lunca Prutului, piatră de construcție în Balatina,
Butești, Cubani și Camenca, piatră de var în Cuhnești și Viișoara, argile în Glodeni, Danu și
Iabloana.

Rezervații naturale
Rezervaţia ,, Pădurea Domnească" a fost creată la
2 iulie 1993, conform Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova, cu scopul păstrării celui mai reprezentativ
complex natural silvic de luncă şi de mlaştini situate în
sectorul de mijloc a rîului Prut, conservării şi regenerării
speciilor rare de plante şi animale, redresării ecologice şi
restabilirii biodiversităţii ecosistemelor de luncă.
Suprafaţa totală a rezervaţiei este de 5736 ha, dintre
care 4952 hectare sunt acoperite cu păduri. În funcţie de
gradul de inundaţie şi aluviuni se evidenţiază patru
asociaţii vegetale de luncă: stejărişuri, plopişuri, sălcişuri,
răchitişuri.
De remarcat este și prezenţa în flora rezervaţiei a
unui număr de circa 31 specii de plante rare dintre care: 12 speci de plante incluse în Cartea
Roşie a Republicii Moldova, 19 specii de plante cu diferit grad de periclitare incluse în UICN
Red List Categories.
Fauna rezervaţiei ,,Pădurea Domnească" este bogată şi variată. Ea este alcătuită din 47
specii de mamifere, 15 specii de reptile şi amfibieni şi 159 specii de păsări din care 21 de specii
sunt introduse în categoria speciilor rare de animale.
O importanță majoră în rezervaţie îl au zimbrii. În baza acordului interstatal dintre
conducerea Republicii Moldova şi Republica Polonă în anul 2005 a fost primită decizia de a
reaclimatiza zimbrul în Republica Moldova. Ca urmare pe 19 august 2005 în rezervaţie au fost
aduşi 3 zimbri ( un mascul şi două femele) din 2 rezervaţii ale Poloniei.
În scopul repopulări și restabilirii cu cerbi nobili a teritoriului rezervației, de la
Întreprinderea Silvică Telenești au fost aduși și puși în libertate – 17 femele și 3 masculi de cerbi
nobili.
Populația
Conform raportului statistic, la situația din
01.01.2017, raionul Glodeni avea o populație de 56,4 mii
locuitori, ceea ce constituie 1,6% din populația Republicii,
din care 28,5 mii sunt bărbați, iar 30,8 mii - femei.
Din totalul populației raionului Glodeni, sub vârstă
aptă de muncă sunt 9,7 mii persoane, în vârstă aptă de
muncă sunt 36,3 mii persoane, iar peste vârsta aptă de
muncă sunt 10,4 mii persoane.
Mediul rural al raionului Glodeni concentrează cea
mai mare parte a populatiei (82,4%), restul -17,6%,
reprezintă populația urbană, care este concentrată în orașul
Glodeni.
Structura etnică a raionului Glodeni este multinațională fiind constituită din moldoveni,
ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, români, evrei, polonezi și țigani.
În prezent pe teritoriul raionului Glodeni cea mai vorbită limbă este cea română, care este
urmată de cea ucraineană, rusă, poloneză, găgăuză, bulgară și rromani.
Infrastructura
Rețeaua de transporturi în raionul Glodeni include 2 tipuri de transport contemporan - auto
și feroviar cu căile de comunicație respective. Pe teritoriul raionului Glodeni există o rețea de
235,5 km de drumuri publice. Dintre acestea, 72,62 km sunt de interes naţional, care sunt cu
îmbrăcăminte rigidă, iar 162,88 km sunt drumuri locale, dintre care cu îmbrăcăminte rigidă sunt
87,89 km.

Traseul de cale ferată Răuțel-fabrica de zahăr Glodeni face legătură feroviara cu or. Bălți,
avînd o lungime de 34 km, serviciul de bază oferit fiind
transportul de marfuri.
La evidența Centrului de Sănătate Publică al
Raionului Glodeni se află 28 de apeducte: un apeduct
comunal Glodeni, lungimea rețelei de aprovizionare cu apă
potabilă a căruia constituie 36,1 km; 15 apeducte rurale, 9
departamentale și 3 ale instituțiilor pentru copii.
Filiala Glodeni SA ”Red Nord” gestionează 766,0
km de linii electrice aeriene de joasă tensiune (0,4 kV),
430 km de linii electrice aeriene de medie tensiune (10
kV), 10,6 km de linii electrice aeriene de medie tensiune (0,4 kV), 12,8 km de linii electrice de
medie tensiune (10 kV).
În gestiunea Filialei ”Glodeni-gaz” se află următoarele rețele de gaze naturale:
- gazoducte interurbane de presiune înaltă – 53,92 km;
- gazoducte de presiune medie și joasă în interiorul localităților – 143,27 km;
Dezvoltarea economică
La situația din 01.01.2018 în raionul Glodeni
activau
2957 întreprinderi, dintre care 2547
întreprinderi sunt cu proprietate privată.
Pe parcursul anului 2017 întreprinderile
industriale de toate formele au fabricat producție în
valoare de 87353,3 mii lei (în prețuri curente).
Valoarea producției fabricate de industria extractivă a
constituit 20917,3 mii lei, iar a industriei prelucrătoare
66436,0 mii lei în prețuri curente.
Producția agricolă obținută în toate categoriile
de gospodării, în prețuri curente, a constituit 435986,8
mii lei. Recolta globală a anului 2017 se caracterizează printr-o majorare a producției vegetale la
culturile cerealiere și leguminoase boabe, constituind 50676 tone. Astfel, recolta medie a unui
hectar de cerealiere și leguminoase boabe s-a mărit cu 15,5%
În întreprinderile agricole, producția (creșterea) vitelor și a păsărilor în masă vie s-a
majorat cu 3,1%, comparativ cu anul precedent, respectiv producția de lapte a fost în scădere cu
58,5%, iar producția ouălor cu 44,8%.
Sistemul de ocrotire a sănătății
Sistemul de ocrotire a sănătății în raionul Glodeni constă din: asistența medicală
spitalicească cu staționare ale Spitalului Raional, asistența medicală primară organizată în 9
Centre de sănătate, 11 Oficii ale Medicilor de Familie și 7 Oficii de Sănătate, asistența medicală
de urgență cu o stație raională și două substații, Centrul de Sănătate Publică Raional. Spitalul
Raional dispune de 160 paturi. În cadrul spitalului activează un
număr total de 38 medici de toate specialitățile și un număr de 111
personal medical mediu.
Centrele de Sănătate dispun de 65 locuri în staţionarele de
zi. Numărul de medici de toate specialitățile din Centrele de
Sănătate reprezintă 42 persoane, dintre care 33 persoane sînt
medici de familie, iar personalul medical mediu constituie 124
persoane.

Protecția socială
La nivel raional, organizarea sistemului de protecție socială se bazează pe Direcția
Asistență socială și Protecție a Familiei Glodeni, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Glodeni.
Sistemul public de asigurări sociale în raionul Glodeni este administrat și gestionat de
Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS). La finele
anului 2017, la evidența CTAS Glodeni se aflau circa
14807 beneficiari de diferite tipuri de prestații sociale,
dintre care 12485 persoane au beneficiat de pensii, 1007
persoane au beneficiat de alocații sociale de Stat, iar 1315
persoane au beneficiat de îndemnizatii adresate familiilor cu
copii.
Obiectivul de bază al Direcției Asistență Socială și
Protecție a Familiei Glodeni constă în contribuția la
îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate prin
asigurarea asistenței sociale în raion, promovarea și
implementarea legislației în domeniul protecției
drepturilor copilului, crearea, dezvoltarea şi acordarea
serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile
din domeniu. Conform indicatorilor prezentați, în anul 2017 la evidența DASPF Glodeni se aflau
3988 de asistați social.
În or. Glodeni, satele Balatina, Fundurii Vechi și Sturzovca activează 4 Centre
Comunitare Multifuncţionale, de serviciile cărora beneficiază familiile cu copii în situaţie de
risc, tinerii în situaţie de risc, persoanele în etate, cu disabilităţi.
Cultura
Serviciul Cultură Glodeni dispune de 12 Case de Cultură, 11 Cămine Culturale (dintre care
Căminul Cultural din satul Hîjdieni nu dispune de edificiu) și 1 Centru de Cultură, cu 7170
locuri.
Între manifestațiile importante desfășurate cu aportul Serviciului cultură sunt: Festivalul
raional de colinde „Hristos se naște, slăviți-l”, Festivalul de muzică „Mărțișor”, Festivalulconcurs raional al cîntecului sacru-pascal „Sub lumina învierii”, Festivalul raional de folclor
„Cîntă de răsună lunca”, Festivalul Internațional
„CuhArtEst”, Festivalul raional al etniilor „Unitate prin
diversitate”, Festivalul raional de romanțe „Mai am un
singur dor...” și Festivalul raional al tradițiilor și
obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”.
Pentru utilizatori, precum şi pentru toţi membrii
comunităţii, cele 31 biblioteci din raion organizează şi
desfăşoară activităţi culturale de diferite genuri: lansări
şi prezentări de carte, spectacole, serate literar-muzicale,
şezători folclorice, concursuri, recitaluri şi ore de
poezie, matinee cu tematică diversă pentru diferite
categorii de utilizatori.
Turismul
În traseului ecoturistic ,,Pe un picior de plai pe-o gură de rai”, care este vizitat de turişti
sunt incluse următoarele obiective:
Monumentul geologic și paleontologic Defileul Butești – Stînca Mare – Rezervația
peizagistică ocrotită de Stat Suta de Movile – zona umedă din Rezervație lacul ”La fontal” –
”Țara âîtlanilor” – Zimbrăria – Stejarii seculari.
Raionul Glodeni este cunoscut pentru „Suta de Movile”, localizată între localităţile
Branişte (r. Rîşcani) şi Cobani (r. Glodeni), care reprezintă un relief accidentat cu peste 3500 de

movile. Cea mai mare Movilă este„Movila Ţiganului”, ce are o înălţime de peste 30 de metri.
Un alt monument natural este „Cheile Butești”- un şir de recifi calcaroşi din zona Prutului, iar
„Stînca Mare” este cel mai sudic recif reprezentativ din Brîul coralier al Prutului de Mijloc,
care este situat la sud de satul Cobani, avînd o lungime de peste o mie de metri, lăţimea de o sută
de metri şi înălţimea relativă de 40 de metri.
Lacul relict „La Fontal” este o perlă acvatică, cu suprafaţa de peste 23 ha. Specificul său
constă în faptul că este alimentat de cîteva izvoare ascendente, rare în Moldova, a căror apă are
un grad mare de mineralizare. În prezent, aproximativ 85% din suprafaţa lacului este acoperită
de vegetaţie acvactică, stufăriş, păpuriş şi reprezintă un loc ideal pentru dezvoltarea amfibienilor,
reptilelor, păsărilor de baltă şi a mamiferelor acvatice.
„Ţara Bîtlanilor” o colonie unicală de peste 1000 de exemplare de păsări de baltă care
cuibăresc pe stejari, iar „Stejarii seculari” reprezintă câteva parcele cu o suprafaţă totală de 108 ha
cu stejari seculari, ce depăşesc vîrsta de 200-250 de ani, unii dintre ei atingînd şi recordul de 30-35
de metri.
Turismul este susținut de existența Muzeelor de Istorie și Etnografie din raion, care dețin
colecţii importante şi variate de obiecte etnografice, documente, fotografii, piese numismatice,
artă decorativă și arheologie, etc.
Dimensiunea religioasă a sectorului turistic este conturată de prezenţa pe aria geografică
a raionului Glodeni a edificiilor religioase cunoscute după vechimea şi după arhitectura acestora.
Conform Registrelor monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, sînt înscrise biserici din
lemn din localităţile Bisericani, Balatina, Iabloana, Limbenii Vechi, Cobani, Fundurii Vechi şi
alte zeci de lăcaşe ridicate din piatră.
În or. Glodeni și s. Ciuciulea există două monumente de arhitectură de categorie națională
– conacele Ponsă și Leonardi-Buznea.
Învățământul
Învățămîntul preuniversitar în raionul Glodeni este dirijat de către Direcția Învățămînt,
Tineret și Sport Glodeni.
Accesul la educație al copiilor din raion este
asigurat de 52 de instituții de învățămînt, dislocate în 23
de localități, inclusiv: 28 de instituții preșcolare, 24 de
instituții de învățămînt primar și secundar (2 școli
primare-grădinițe, 19 gimnazii și 3 licee) și 3 instituții
extrașcolare (Centrul de Creație a Copiilor, Școala
Sportivă pentru copii și juniori, Școala de Arte). Rețeaua
instituțiilor de învățămînt din raionul Glodeni este
concentrată, preponderent, în mediul rural: 90,2% din
totalul instituțiilor preșcolare și școlare funcționează în
localități sătești.
În or.Glodeni activează Școala de Meserii nr.17, care pregătește cadre la specialitățile
tencuitor, placator cu plăci, dulgher, mechanic auto, tractorist și tractorist-mașinist.

Ex: Țurcan Natalia
Tel: (249)2-32-88

Anexa nr. 1

Lista Unități administrativ-teritoriale de nivelul I din r-l Glodeni și a satelor
din componența lor
Nr.
d/o
1.

Unitatea administrativ-teritorială de
nivelul I
Primăria or. Glodeni

2.

Primăria com. Balatina

3.
4.

Primaria s. Cajba
Primaria com. Camenca

5.
6.
7.

Primaria s. Ciuciulea
Primaria s. Cobani
Primaria com. Cuhnești

8.

Primaria com. Danu

9.
10.
11.
12.
13.

Primaria s. Dușmani
Primaria s. Fundurii Noi
Primaria s. Fundurii Vechi
Primaria s. Hîjdieni
Primaria com. Iabloana

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Primaria s. Limbenii Noi
Primaria s. Limbenii Vechi
Primaria s. Petrunea
Primaria s. Sturzovca
Primaria s. Ustia
Primaria com. Viișoara

Total localități din componența unității
administrativ-teritoriale de nivel I
or. Glodeni
s. Stîrcea
s. Balatina
s. Clococenii Vechi
s. Lipovăț
s. Tomeștii Noi
s. Tomeștii Vechi
s. Cajba
s. Camenca
s. Brînzeni
s. Butești
s. Molești
s. Ciuciulea
s. Cobani
s. Cuhnești
s. Bisericani
s. Cot
s. Movileni
s. Serghieni
s. Danu
s. Camencuța
s. Nicolaevca
s. Dușmani
s. Fundurii Noi
s. Fundurii Vechi
s. Hîjdieni
s. Iabloana
s. Soroca
s. Limbenii Noi
s. Limbenii Vechi
s. Petrunea
s. Sturzovca
s. Ustia
s. Viișoara
s. Moara Domnească

