
Alexandru ŢĂRANU 
arhitect-şef al oraşului Orhei 

 
Planul Urbanistic General al oraşului Orhei 

Introducere în temă 

 
 Evaluarea Strategică de Mediu:  

Experiența și lecțiile învățate în cadrul primului 
proiect pilot ESM în Republica Moldova 

 
Chişinău, 17 iunie 2015 

 
 



Obiectul nr 13-2015 

Plan Urbanistic General al orașului Orhei. 

Actualizare anul 2015 
 

Chișinău 2015             . 



Orhei: informaţie generală 

• Oraşul Orhei este situat în partea 
centrală a Republicii Moldova, la cca 
40 km spre Nord de capitală – 
or.Chişinău,are o poziție definită prin 
următoarele coordonatele 
geografice:  

• 47°23′ – latitudine nordică , 

• 28°49′– longitudine estică. 

• Zona în care se află oraşul are un 
relief foarte pitoresc, localitatea fiind 
înconjurată de codri. Oraşul este 
traversat de r. Răut, care în apropiere 
formează multiple meandre cu 
maluri stîncoase şi abrupte.  



Formarea orașului 

Orhei 
 

Localitatea de astăzi îşi are rădăcinile în istoria 

oraşului Orheiul Vechi, care a existat în anii 50-

60 ai sec. XIV pe ruinele unei aşezări tătaro-

mongole (Şehr al Gedid).  

Localitatea actuală Orhei, apare în anii 

50 ai sec. XVI  

Spre deosebire de oraşul Orheiul Vechi, 
noua aşezare nu avea incintă fortificată, 
acesta fiind un lucru obişniut pentru toată 
Ţara Moldovei începînd cu sec. XVI-XVII. 
Oraşul se extindea asupra terenurilor din 
jur, prezentînd un tot întreg cu peisajul ce-
l înconjura, fără vre-o limită bine 
determinată. 

Orheiul ajunge cu adevărat înfloritor în 
timpul domniei lui Vasile Lupu (1634 – 
1653).  

La sfîrşitul secolului XVIII oraşul Orhei 

devine un centru administrativ important. 

Populaţia oraşului se ocupa cu 

meştesugurile, în special cu prelucrarea 

produselor agricole şi alimentare, cu 

comerţul şi cu agricultura. 
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Slobozia 
Domnei 

oraşul Orhei 
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Vederi panoramice ale Orheiului 

interbelic 

Prezentăm două vederi 
panoramice ale Orheiului 
interbelic realizate de pe 
promontoriul "Ivanos". 
Imaginile redau cu lux de 
amănunte atmosfera timpului și 
aura provincialului - aspect 
definitoriu a tuturor timpurilor 
prin care s-a perindat orașul. 
Bisericile, blocurile 
arministrative, vechea tramă 
stradală, sunt reflectate în 
aceste imagini 

http://orasulorhei.blogspot.com/2014/04/vederi-panoramice-ale-orheiului.html
http://orasulorhei.blogspot.com/2014/04/vederi-panoramice-ale-orheiului.html
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În această fotografie putem vedea aspectul de altă 
dată al str. Torgovaia, Orhei. Strada fiind amplasată 
probabil în zona pieții actuale (str. Piatra Neamț). 
Imaginea provine dintr-un set de cărți postale 
publicate in prima jumatate al deceniului II al sec. XX, 
pe când gubernia Basarabia fiind parte a Imperiului 
Rus. 

În imaginea de mai jos, putem 
observa o stradă amplasată în 
partea centrală a urbiei. Pe una din 
clădiri, citim inscripția: "Magazinul 
de manufactură și stofă", str. 
Basarabia, Ziserman. Ziserman, fiind 
cu siguranță familia patronului 
acestui magazin Către anul 1925, 
trei magazine de manufactura 
aparțineau proprietarilor cu 
respectiva familie: Beniamin, Iosif, 
Leiba. Pe un stâlp de electricitate, 
observăm un corp de iluminat, care 
ne vorbește despre existența 
iluminatului public pe timp de seară 
/ noapte. Această fotografie a fost 
executată în anii 30 ai sec. XX. 
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Biserica “Sfântul Dumitru” 

Catedrala orașului Orhei constituie pe bună dreptate una 

dintre cele mai importante construcţii ecleziastice păstrate până în 

prezent pe teritoriul Basarabiei. Biserica “Sfântul Dumitru” din Orhei 

a fost zidită între anii 1632-1636 şi sfinţită în 1637 cu ocazia sosirii 

domnitorului Vasile Lupu la Orhei. Privind arhitectura bisericii putem 

spune următoarele. Biserica este concepută în tip vechi 

moldovenesc mixt, pronaosul este dreptunghiular, alungit, iar 

intrarea în el e precedată de un pridvor închis, care însă nu vine în 

continuarea pronaosului, conform tradiției, ci dintr-o parte și peste el, 

fenomen întâlnit destul de rar, se înalță turnul clopotniței. Uşa de la 

intrare în biserică ne uimeşte prin portalul său de piatră, cioplit în 

stilul celor mai frumoase tradiţii vechi moldoveneşti. Deasupra ușii 

Vasile Lupu a așezat o pisanie, care are pe centru stema Moldovei 

încadrată într-un semicerc sus și în linie dreapta jos. Pisania 

glăsuieşte:  

"Cu binevoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu 

săvârşirea sfântului Duh a ctitorit acest lăcaş în numele 

preaslăvitului Dumnezeu - făcător de minuni - Ion Vasile 

Voievod din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei şi 

Doamna sa Teodosia şi copii voievodului". 
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Monumentul lui Vasile Lupu  

Monumentul se află în zona centrală a oraşului Orhei. 

Dezvelirea monumentului s-a produs în anul 1937. Autorul 

sculpturii fiind celebrul sculpror român Oscar Han, iar arhitectul 

Robert Kurţ. Monumentul a fost amplasat în faţa clădirii casei 

profesorilor din oraşul şi judeţul Orhei, stând cu faţa spre 

răsărit. Statuia din bronz îl reprezintă pe Vasile Lupu, în odăjdii 

voievodale, în mâna dreaptă ţinând o gramotă domnească. 

Imaginea statuară este redată în mişcare. Odată cu începutul 

războiului II mondial şi retragerii administraţiei româneşti din 

Basarabia în 1940 monumentul lui Vasile Lupu a fost evacuat 

peste Prut şi peste o scurtă perioadă a fost instalat in faţa 

hotelului Continental din Iasi. În anul 1942 a fost readus înapoi 

la Orhei şi instalat pe locul amplasarii iniţiale. Peste 2 ani în 

1944 monumentul din nou a fost evacuat peste Prut în oraşul 

Craiova. În 1945 a fost readus inapoi în Basarabia şi instalat 

intr-un mic scuar din dreapta casei profesorilor din Orhei. Peste 

o perioadă a fost mutat în curtea bisericii sf. Dumitru stând în 

faţa lăcaşului. În 1979 a fost mutat cu cca 17 m spre vest pe un 

postament nou unde a stat până în anul 2001 când a fost readus 

aproape de locul amplasării iniţiale în centrul 

oraşului. Postamentul actual din piatră gălbuie de Cosăuţi are o 

formă octogonală, fiind amplasat pe un soclu în două trepte. 

Legătura dintre postament şi statuie este realizată prin 

intermediul unei forme cilindrice.  

Dezvelirea monumentului 1937 

Readus la Orhei, anul 1942 Monumentul evacuat la Iaşi 1940-1942 



PUG Orhei : Obiective principale 

• Stabilirea modului de utilizare a terenului din intravilan; 

• Delimitarea zonelor afectate de servituți publice, afectate de 

interdicții temporare si permanente de construire și a zonelor 

expuse la riscuri naturale; 

• Evidențierea deținătorilor de terenuri si modul preconizat de 

circulație a terenurilor din teritoriul intravilan al localității; 

• Modernizarea si dezvoltarea echipării si a infrastructurii 

edilitare aferenta zonelor de extindere a intravilanului; 

• Stabilirea zonelor protejate si de protecție a monumentelor 

istorice; 

• Precizarea condițiilor de amplasare si conformare a volumelor 

construite si amenajate. 



PUG Orhei :Procesul de elaborare  

• Elaborat în conformitate cu prevederile 

Programului pe termen mediu de elaborare a 

planurilor urbanistice la nivelul localităţilor 

pentru 2013-2016 

• Beneficiarul PUG este Consiliul orășenesc 

Orhei 

• Perioada de elaborare: aprilie 2014 – mai 2015 

 



PUG Orhei : Obiective 

• conformarea documentației urbanistice aprobate anterior (obiect nr 15179 
''Actualizarea Planului Urbanistic General'' elaborat în anul 2008 pe un termen de 
calcul - 10 ani), condițiilor contemporane social-economice și politice, ce s-au creat 
și apar actualmente în Republica Moldova în legătură cu semnarea Acordului  de 
Asociere cu Uniunea Europeană și specificul dezvoltării sub acest aspect al orașului 
Orhei in particularitate. 

• stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan; 

• aspecte principale rezultate din analiza situației existente, disfuncționalități si 
priorități de intervenție atît în relaţiile cu unităţile  
administrativ – teritoriale învecinate, precum și la nivelul localității ; 

• delimitarea componentelor administrativ teritoriale ale orașului și  stabilirea 
limitelor intravilanului în funcție de ultimele date cadastrale şi reambularea 
topografică ;  

• delimitarea în intravilan a unor terenuri destinate dezvoltării economice si turistice 
a localităţii, in acord cu Strategia de dezvoltare economică aprobată de Consiliului 
orășenesc Orhei; 

 



PUG Orhei : Obiective 

• zonificarea funcționala a teritoriului din localitate şi 
stabilirea regimului juridic al acestora printr-un sistem 
de reglementari şi servituți adecvate; 

• volumul si structura potențialului uman, resurse de 
munca; 

• necesitatea valorificării potențialul economic al 
localității; 

• organizarea circulațiilor si a transporturilor; 

• continuarea procesului de echipare tehnico-edilitara; 

• reabilitarea, protecția si conservarea mediului; 

• reabilitarea, protecția si conservarea patrimoniului 
construit, stabilirea zonelor protejate; 

• condiții si posibilități de realizare a obiectivelor de 
utilitate publică.  
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PUG Orhei :  
Anul 2008   Acualizare2015 



Potenţialul ESM ca instrument 
pentru planificarea urbană 

Procesul ESM a contribuit la elaborarea PUG Orhei prin: 

• Asistenţă în identificarea problemelor de mediu 

prioritare şi optimizarea procesului de colectare a 

datelor (identificarea golurilor); 

• Facilitarea dialogului cu beneficiarii de bază şi 

populaţia; 

• Suport în integrarea obiectivelor naţionale în procesul 

de planificare locală 

 



Potenţialul ESM ca instrument 
pentru planificarea urbană 

• Facilitarea dialogului între instituţiile responsabile: 

protecţia mediului, sănătatea publică, municipale 

(deşeuri, aprovizionare cu apă şi canalizare, 

transport); 

• Contribuţia la reducerea sau eliminarea impactului 

potenţial asupra mediului şi sănătăţii publice în 

procesul dezvoltării oraşului; 

• Promovarea potenţialului ecologic, istoric şi turistic al 

oraşului 
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