Regulament de utilizare a stemei şi drapelului municipiului Ungheni
Aprobat prin Decizia Consiliului municipal nr. 5 din 20 iunie 2001
1. Stema şi drapelul mun. Ungheni sunt însemnele oficiale ale oraşului. Ele reprezintă plenar
comunitatea municipiului Ungheni în faţa altor comunităţi.

I. Stema municipiului
2. Stema mun.Ungheni reprezintă:
Un câmp vărgat în nouă vergi, roşu şi negru alterând, un căprior de argint, însoţit în cantonul
scutului de o cheie de aur răsturnată. Scutul este timbrat de o coroană murală de aur cu cinci turnuri.
Suporţi - doi cai de argint. Deviza pe o eşarfă de aur cu litere negre: “VIRTUS ET ALTERNITAS”
(Virtute şi Eternitate).
3. Stema mun. Ungheni poate figura:
a) în sigiliile oficiale ale instituţiilor municipale oficiale;
b) în antetul hârtiilor oficiale emanate de la autorităţile municipale oficiale;
c) pe edificiile publice şi în birourile de serviciu ale funcţionarilor de stat care reprezintă
autoritatea locală;
d) pe medalii, insigne şi decoraţii locale;
e) pe diplome de onoare conferite de autorităţile municipale;
f) la intrările în oraş;
g) pe timbre, plicuri şi alte emisiuni poştale;
h) pe diverse suvenire şi obiecte de protocol;
i) în alte cazuri neprevăzute de prezentul Regulament, cu permisiunea Consiliului Municipal, a
Primăriei municipiului sau a Comisiei Naţionale de heraldică a Republicii Moldova.
4. În cazul amplasării stemei municipiului alături de stema de stat a Republicii Moldova, aceasta
se plasează într-o poziţie secundară faţă de stema de stat, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile
stemei municipale nu pot depăşi dimensiunile stemei de stat.

II. Drapelul municipiului
5. Drapelul mun. Ungheni reprezintă o pânză dreptunghiulară (3 x 2), fasciată în nouă brâie, roşii
şi negre alternând, şi încărcată la hampă cu un triunghi alb (isoscel, cu înălţimea de 1/3 din lungimea
pânzei drapelului).
6. Drapelul municipal există în două forme: drapelul original şi drapelul uzual.
7. Drapelul original al mun. Ungheni are compoziţia descrisă la art. 5, se confecţionează într-un
singur exemplar, cu dimensiunile de 1000 x 1500 mm, şi conţine următoarele decoruri exterioare şi
elementele indispensabile obligatorii:
a) franjuri de aur pe perimetrul pânzei, în afară de latura de la hampă care se festonează cu fir de
aur;
b) trei şnururi de argint prinse de vârful hampei şi terminate cu ciucuri de acelaşi metal;
c) o panglică tricoloră în culorile drapelului de stat al Republicii Moldova legată de vârful hampei
şi terminată cu franjuri de aur;
d) hampă confecţionată din lemn vopsit roşu-închis, având lungimea de 2,5 ori mai mare decât
înălţimea pânzei drapelului, iar talpa ferecată în metal;
e) vârf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova.
8. Drapelul original al municipiului se păstrează în biroul de serviciu al Primarului municipiului
şi se scoate în public cu prilejul unor ceremonii oficiale, la decizia Primarului
9. Drapelul uzual al mun.Ungheni este cel descris la art. 5. de regulă, el se îmbracă pe o hampă
ordinară, de vârful căreia se leagă o panglică tricoloră simplă în culori naţionale.
10. Drapelul municipal se arborează pe sediul Primăriei municipiului şi alte clădirii publice
locale.
11. Drapelul municipal poate figura pe diverse emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc.
şi poate fi folosit în cadrul unor manifestaţii sportive, culturale, festive, acţiuni oficiale etc., precum şi
în alte cazuri, cu permisiunea Primăriei municipiului sau a Comisiei de heraldică a Republicii
Moldova.

12. În cazul arborării sau amplasării drapelului municipal alături de drapelul de stat al Republicii
Moldova, el se aşează într-o poziţiei inferioară faţă de drapelul de stat, mai la dreapta sau mai jos, iar
dimensiunile lui liniare nu pot depăşi dimensiunile drapelului de stat.

Stema şi drapelul municipiului Ungheni. Explicaţie
Câmpul scutului, vărgat în nouă vergi, alternând roşu şi negru, reprezintă cele nouă localităţi care
au constituit municipiul Ungheni şi satele Dănuţeni, Deleşti, Ciureşti, Găureni, Bereşti, Mânzăteştii
Noi, Bălţeni, Gărdeşti.
Culorile lor negru, simbolizând pământul, şi roşu, simbolizând sângele, semnifică destinul
dramatic al localităţilor riverane Prutului, mai ales în această zonă administrată când de pe unul, când
de pe celălalt mal al râului.
Căpriorul de argint, argintul fiind smalţul heraldic tradiţional al apei, simbolizează rîul Prut li,
prin procedeul heraldic al armelor grăitoare, se referă la etimologic numelui aşezării: “Unghiul de pe
Prut”.
Cheia de aur este preluată din prima stemă a municipiului, stemă creată în epoca sovietică şi care
marca importanţa obiectivă strategică a urbei în calitatea sa de “poartă feroviară”, cândva a
Imperiului rus, apoi a U.R.S.S. Această mobilă conferă noului blazon continuitate şi ereditate
emblematică şi, prin urmare, o acea minimă vechime necesară pentru recunoaşterea unei nobleţe.
În general, cheia simbolizează ideea de deschidere şi închidere, legare şi dezlegare, iniţiere şi
tăinuire şi este o emblemă bivalentă la fel ca şi viaţa omului.
Coroana murală de aur cu cinci turnuri care timbrează scutul arată poziţia localităţii în ierarhia
oraşelor Republicii Moldova, anume statutul de municipiu – reşedinţă de judeţ.
Suporţii scutului – cei doi cai de argint – întruchipează cele două districte istorice din care a făcut
parte localitatea: ţinutul medieval moldovenesc Iaşi, apoi judeţul Iaşi-Bălţi din epocile modernă şi
contemporană, ambele având în stema lor cabaline întru recunoaşterea meritului deosebit pe care l-a
avut cândva acest animal în viaţa locuitorilor din aceste părţi. Calul este, în acelaşi timp, un simbol al
măreţiei şi al aspiraţiei spre libertate şi virtute.
Deviza “Virtute şi eternitate” exprimă caracterul şi aspiraţiile unghenenilor, tendinţa spre
conservare a valorilor spirituale şi materiale tradiţionale ce stau la baza oricărui viitor.
Drapelul municipal, elaborat în baza noii steme, preia în sine şi semnificaţia ei, exprimată aici în
limbaj vexilologic.

Stema municipiului Ungheni. Blazonare
În câmp vărgat în nouă vergi, roşu şi negru alterând, un căprior de argint, însoţit în cantonul
scutului de o cheie de aur răsturnată. Scutul este timbrat de o coroană murală de aur cu cinci turnuri.
Suporţi doi cai de argint. Deviza pe o eşarfă de aur cu litere negre: “VIRTUS ET ALTERNITAS”
(Virtute şi Eternitate).

Drapelul municipiul Ungheni. Descriere
Drapelul mun. Ungheni reprezintă o pânză dreptunghiulară (3 x 2), fasciată în nouă brâie, roşii şi
negre alternând, şi încărcată la hampă cu un triunghi alb (isoscel, cu înălţimea de 1/3 din lungimea
pânzei drapelului).
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