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Se știe că sportul înseamnă mișcare, iar
mișcarea se transformă în energie, care
ajută viața. Totodată, activitatea sportivă
determină, în mare măsură, performanțele
profesionale, ne ajută să depășim
dificultățile, ne cultivă spiritul de echipă,
contribuind la crearea unei societăți
pașnice care se preocupă de păstrarea
demnității umane. Sportul reprezintă 
bucurie, respect, toleranță,  prietenie,
unitate, altruism. 

De aceea Primăria municipiului Ungheni
a acordat și acordă în permanență o atenție
sporită dezvoltării sportului și culturii
fizice, creând condiții din ce în ce mai bune
pentru practicarea diverselor probe
sportive. 

La momentul de față, în municipiul
Ungheni activează două școli de sport, unde
sute de copii și tineri învață de înseamnă
sportul cu adevărat. La dispoziția lor sunt
antrenori foarte bine pregătiți, care au 
educat zeci de sportivi de performanță ce
au reprezentat și reprezintă cu demnitate
Ungheniul, dar și Republica Moldova pe
arenele sportive naționale și internaționale,
înscriind pagini memorabile în istoria
sportului nostru. Pe unii dintre ei îi veți
vedea în paginile acestui buletin electronic. 

Avem în Ungheni un Stadion Municipal,
cu un teren de fotbal, cu piste de alergări, cu
terenuri multifuncționale. În fiecare cartier
al municipiului au fost construite terenuri
de sport, unde orice doritor poate merge să
se antreneze sau să facă sport. Și în Parcul
Central „Micul Cluj” au fost construite
terenuri de sport, inclusiv un skateparc,
unicul din afara Chișinăului.  

La momentul de față, sunt în plină
desfășurare lucrările de construcție a unui
teren de baschet&volei, a pistelor de
bicicliști cu o lungime de peste 10 kilometri.

În permanență, la Ungheni au loc eveni-
mente sportive în masă, fie că e vorba de
competiții la alergări, fotbal, baschet, volei
sau la șah și joc de dame. 

Primăria susține mereu participarea
sportivilor ungheneni la diverse competiții
naționale și internaționale. 

Ne bucurăm că eforturile noastre 
nu sunt zădarnice. 

De-a lungul anilor, Ungheniul a adunat,
prin sportivii săi, sute de medalii și cupe la
atletism, box, lupte libere, fotbal, haltere,
volei etc. Campionii noștri au contribuit și
contribuie esențial la încetățenirea 
sportului în viața  noastră, la promovarea
Unghenului în lume. 

Le suntem recunoscători tuturor: și celor
ce au reușit să urce pe treptele cele mai
înalte ale podiumurilor, și celor mulți –
antrenori, arbitri, veterani ai sportului –
care-și lasă amprenta și pun umărul la 
dezvoltarea de mai departe a sportului și
descoperirea a noi și noi talente, ce ne vor
duce faima în lume și în continuare. 

Alexandru AMBROS,
primar
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Constantin BEJENARU,
box profesionist 

Natalia MUNTEANU,

fotbal 

Victor MIHALACHI,
caiac-canoe 

Ion JARDAN,
fotbal

- Supercampion Bigger’s Better
(2011)
- Campion WBC International
(2016-2018) 
- Campion WBC Americas Continen-
tals, categoria de greutate grea. 

La amatori: 9 titluri de campion național al
României, medaliat cu bronz la Campionatul 
Europei (2006)

Premiant al campionatelor Uniunii Europene (2004,
2006, 2007).

Elev al școlii de box din Ungheni. A început
primele sale antrenamente la box sub îndrumarea
antrenorului Andrei Grosu, apoi a lui Vitalie Șibut.

- Membră și căpitan al naționalei
de fotbal feminin (peste 30 de
convocări)
- Campioană și deținătoare a Cupei
Moldovei la fotbal feminin 
- Titlul „Cea mai bună fotbalistă a anului”, oferit de
FMF de 3 ori consecutiv (2019-2021)
- Cel mai bun portar al anului 2020 în Belarus,
deținătoarea Cupei și Supercupei, dublă campioană
și triplă medaliată cu bronz în Belarus.

Cariera în fotbal a început-o la Ungheni, sub în-
drumarea antrenorului Anatoli Bacaleț.

- 7 medalii la campionatele mondiale,
dintre care: 4 de aur, 2 de argint și 
1 de bronz;
- 15 medalii la campionatele eu-
ropene: 4 de aur, 6 de argint și 

5 de bronz;
- locul VII la Jocurile Olimpice de la Londra (2012);
- locul V la Jocurile Olimpice din Tokyo (2021); 
- medaliat cu aur la Jocurile Europene, Minsk 2019.

Primele antrenamente la caiac-canoie le face pe lacul
Delia din Ungheni sub îndrumarea tatălui său, Veaceslav
Mihalachi.

- Membru al selecționatei Republicii
Moldova la fotbal (circa 50 de
convocări)
- Peste 310 de meciuri în Super Ligă
(Divizia Națională), 27 - în Conference

League (Cupele Europene)
- dublu campion al Republicii Moldova la fotbal, medaliat
cu argint și bronz, triplu deținător al Cupei, deținător al
Supercupei.  
- În 2021, Ion Jardan a fost unicul fotba list care a jucat în
toate cele 12 meciuri disputate de echipa națională a
Moldovei.

Cariera în fotbal a început-o la Ungheni, sub îndru-
marea antrenorului Sergiu Noni.

Valentina DELION,
atletism 

- Maestră internațională a sportului 
- Participantă la Jocurile Olimpice de
la Beijing (2008)
- Multiplă campioană a Republicii
Moldova la alergări, dublă campioană
a României la maraton
- Membră a lotului național de atletism la Cupa Europei
(2001-2007; 2009-2020) 
- Câștigătoare a Maratonului de la Bonn (2005). 

Primul și unicul său antrenor a fost Mihai Grosu,
Valentina Delion antrenându-se, pe toată perioada cari-
erei sale sportive, la Ungheni. 

Valeriu VLAS,
atletism

- Maestru internațional al
sportului 
- Participant la Jocurile Olimpice
din: Atlanta, SUA (1996); Sydney,
Australia (2000)
- Multiplu campion național la

alergări
- Triplu campion al României la maraton
- Campion  și vicecampion al Țărilor Balcanice la
alergări
- Membru al lotului național la Campionatul Europei pe
echipe (1994).

Primele antrenamente le-a făcut sub îndrumarea lui
Mihai Grosu.
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Dionisie TERNOVSCHI,
sărituri pe trambulină 

- Maestru în sport
- Multiplu campion national absolut
(1995-2002), deținătorul Cupei Repub-
licii Moldova (1993-1995)
- Locul II în Cupa Open a Germaniei, ju-
niori (1992), deținătorul Cupei Open a Germaniei (2001),
locul II la Campionatul Open al Lituaniei (1996)
- Llocul V la Cupa Mondială în proba sincron (1998).  

Primul său antrenor a fost Anatol Milevschi. 

Octavian ȚÂCU,
box amatori

- Maestru internațional al
sportului
- De 7 ori campion al Republici
Moldova la categoria 60 de kilo-
grame

- Locul II la Cupa Europei la box (1999)
- Participant la Jocurile Olimpice de la
Atlanta, SUA (1996), el fiind primul 
unghenean care a participat vreodată la Jocurile
Olimpice de vară. 

Primele antrenamente la box le-a făcut la
Ungheni, sub îndrumarea antrenorului
Andrei Grosu.

Nicolae GAIDUC,

ski fond, biatlon

- Participant la Jocurile
Olimpice din PyeongChang, în
Coreea de Sud (2018), fiind și
portdrapelul Republicii

Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor
Olimpice respective
- Locul II la Cupa Balcanică de biatlon din Bulgaria
(2011)
- Locul III în Campionatul Sloveniei la biatlon
(2016) .

Primele antrenamente le-a făcut sub îndru-
marea și cu susținerea fratelui său, Sergiu Gaiduc.

Victor GRAUR,
lupte libere

- Maestru în sport
- Multiplu campion național la lupte
libere și lupte greco-romane
- Are în palmares 7 medalii la Campi-
onatele mondiale de lupte libere, cate-
goria Vete rani: 1 medalie de aur, 3 medalii de argint, 3
medalii de bronz
- Deținător al Ordinului „Gloria muncii”, oferit de
Președintele Republicii Moldova în 2020 pentru contribuții
substanțiale în domeniul sportului.

Primele antrenamente le-a făcut de unul singur, din
dragoste pentru sport.

Ecaterina CERNAT
atletism

- Multiplă campioană
națională la alergări, 1500 și
3000 m (2018-2021)
- Membră a lotului național de
atletism 
- Participări la: 

- competițiile de alergări pe șosea din Veneția, -
Campionatul de atletism din Skopie, Macedonia de
Nord (2019), 
- Campionatul Balcanic la atletism (juniori) 
din Istanbul 
- Campionatul Balcanic de atletism, seniori, din
Cluj-Napoca (2020).

Primul ei antrenor a fost Mihai Grosu. 

Svetlana ERMURACHI (BEJENARU),
sambo

- Maestră în sport
- Triplă campioană a Republicii
Moldova la judo și sambo, categoria
de greutate 78-80 de kilograme
- Campioană europeană la tineret
(2007)
-Vicecampioană mondială la tineret
(2007)
- Câștigătoare a medaliei de bronz la
Campionatul european seniori – în
aceeași categorie de greutate
(78-80 kg).  

Primele antrenamente le-a făcut sub îndrumarea lui
Alexei Colin.
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- Multiplu campion al Republicii
Moldova (juniori și tineret) la Com-
bat Sambo, luptă corp la corp și MMA
- Campion național (2021)
- Medaliat cu bronz la Campionatul
European de tineret la lupte libere din Dortmund, 
Germania, categoria de greutate 61 kg (2021)
- Medaliat cu bronz la Campionatul European U-20 de la
Roma, Italia, categoria de greutate - 70 kg (2022).  

Primul antrenor: Ghenadie Flocea

- Campion al Republicii Moldova la 
ciclism montan (2012) 
- Campion al Republicii Moldova la
cuclism fond în 
anul 2013
- Dublu medaliat cu argint la cam-
pionatele naționale de ciclism (fond și con-
tracronometru)
- Medaliat cu bronz la Winston-Salem Cycling Classic,
SUA (2015)
- Inclus în Best Colorado Rider General Classification,
SUA (US Pro Cycling Challenge, 2015).   

La începuturile carierei sale sportive, a fost ghidat
de antrenorul Vitalie Bulat.

Pavel ANDRUȘCA,
lupte libere

Alexandr BRAICO,
ciclism
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- Maestru în sport
- 7 titluri de campion național în
perioada 1976 – 1986
- Deținător al insignei „Vulturul de
Aur” al MAI și al „Crucii comemora-
tive. Participant la acțiunile de
luptă pentru apărarea integrității și independenței Re-
publicii Moldova (1991-1992)”, oferită de Președintele
Republcii Moldova.  

Antrenorul său a fost Pavel Pastuh. 

- Candidat în maeștri la jocul de
dame
- Campion național în 1981 
- Campion al URSS la locul de
dame, între persoane cu
dizabilități, Turcmenistan, 1991

- Primul campion național în rezolvarea compozițiilor la
jocul de dame (1991, iar în 1998 - locul III
- Locul IV la Campionatul mondial, veterani (Bulgaria,
2018)
- Locul III la Cupa Republicii Moldova la joc de dame (2019)
- Dublu medaliat cu argint la Campionatul național, vet-
erani (2020, 2022) 

A început să joace dame sub îndrumarea tatălui său,
Simion Nicul. 

- Medaliat cu bronz la Campi-
onatul European de
armwrestling, categoria +85 kg,
dizabilități ale membrelor su-
perioare, Vilnius, Lituania
(2020)

- Vicecampion mondial, București (2021)
- Campion European, București, 2022
- Triplu campion național de para-armwrestling, cate-
goria +85 kg

Antrenor: Daniel Procopciuc. 

- Multiplu campion al Repub-
licii Moldova la karate-do
tradițional
- Medaliat cu aur la Campi-
onatul European de carate-do
tradițional, juniori, de la Praga,

Cehia (anul 2013)
- Locul IV la Campionatul Mondial de la Geneva, Elveția
(tineret) în anul 2014 
- Locul V la Campionatul Mondial din Canada (anul
2018).  

A început antrenamentele la karate-do tradițional
sub îndrumarea antrenorului Iurie Cebaniuc.

Alexandru BABII,
haltereSerghei NICUL,

joc de dame

Iaroslav BUCHILI,
armwrestling

Maxim PERITEANU,
karate-do tradițional
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