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1. Relieful actual al complexului natural-istoric Orheiul 

Vechi a început să se formeze acum un milion de ani în 

urmă. Întreaga zonă a defileului râului Răut are maluri 

abrupte, grote şi peşteri, stânci calcaroase cu forme 

bizare.

2. Ecosisteme de luncă. Flora este reprezentată de coada 

şoricelului, coada vulpii, iarba câmpului, ghizdei, 

zâzanie, trifoiul, mierea ursului ş.a, iar fauna – de 

mamifere insectivore.

3. Ecosisteme acvatice şi palustre. Vegetaţia acvatică şi 

palustră este reprezentată de comunităţi de plante 

hidrofite şi higrofite.

4. Ecosisteme pietrofite. Comunităţile de plante petrofite 

sunt alcătuite din speciile: izmuşoară de câmp, 

ciucuşoară, jugărel, bărboasă, alior, vulturică, toaldină, 

cimbrişor. Au mai fost înregistrate şi specii rare ca: 

şiverechia podoliană, ruginiţa, feriga de stâncă.

5. Cetatea medievală reprezintă o fortificaţie construită în 

anii '50-60 ai sec. al XIV-lea, reşedinţă militaro-politică şi 

administrativă a guvernatorului tătaro-mongol. 

6. Palatul pârcălabului de Orhei este o construcţie din piatră, 

amplasată în partea centrală a cetăţii, construită în anul 

1366. A funcţionat până la mijlocul sec. al XVI-lea.

7. Locuinţa medievală este o construcţie din piatră, datată 

de la începutul secolului al XV-lea. Este amplasată în 

colţul de vest al cetăţii. 

8. Complexul monumental format din Moschee şi 

Caravanserai reflectă perioada Hoardei de Aur. Moscheea 

reprezintă un edificiu de cult musulman. Caravanseraiul a 

1. The current relief of the natural and historical complex 

Orheiul Vechi began to form about 1 million years ago. 

The whole area of the Raut river defile has steeps, 

grottoes and caves, limestone cliffs of bizarre shapes.

2. Meadow ecosystems. The flora is represented by yarrow, 

meadow foxtail, creeping bentgrass, cock's-foot, 

pelican's beak, clover, lungwort and other grass plants. 

The fauna includes, in particular, mostly insectivorous 

mammals.

3. Swamp and aquatic ecosystems. Swamp and aquatic 

vegetation is distinguished by hydrophyte and 

hygrophyte plant communities.

4. Rocky ecosystems. The communities of rock plants 

consist of basil thyme, rock madwort, wall germander, 

yellow bluestem, cypress spurge, mouse-ear hawkweed, 

goldmoss stonecrop, wild thyme. There are also such rare 

species as wall rue and brittle bladderfern.

5. This medieval citadel represents the central fortification 

that was built at the end of the 14th century as a military-

political and administrative residence of the Mongol 

governor.

6. The Palace of Parcalab dated by the year 1366 is a stone 

construction located in the central part of the citadel. It 

worked as a palace until the middle of the 14th century.

7. The medieval dwelling is a stone dwelling built at the 

beginning of the 15th century. It is situated in the western 

corner of the citadel.

8. The monumental complex composed of Mosque and 

Caravanserai belongs to the period of Golden Horde. The 

first complex represented a religious Muslim construction 
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servit ca depozit pentru mărfuri şi loc de comercializare. Acestea au funcţionat în perioada sec.al XIV-lea.

9. Biserica medievală (secolul al XV-lea – mijlocul secolului al XVI-lea), creştină, amplasată în partea centrală a sitului Orheiul 

Vechi, este construită din piatră.

10. În secolul al XIV-lea în oraşul Orhei funcţionau trei băi tătărăşti cu sistem hipocaustic.

11.Centrul pentru vizitatori valorifică exponate arheologice din diferite perioade istorice, descoperite în siturile de la Orheiul 

Vechi.

12.Cetatea getică este un sit arheologic datat cu sec. IV-III î.Hr., amplasat pe promontoriul Butuceni. 

13. Sanctuarul getic, amplasat în cadrul cetăţii antice, este o construcţie circulară din sec. IV-III î.Hr.

14.Mănăstirea rupestră Peştera (sec. XV-XIX) este alcătuită dintr-o biserică rupestră cu 11 chilii săpate în stâncile de calcar.

15.Casa ţărănească tradiţională (sec. XIX- XX) este constituită dintr-o casă de locuit, bordei, pivniţă, lozniţă, râşniţă şi alte 

elemente adiacente.

16.Porţile tradiţionale (sec. XIX- XX) din lemn, cu piloni din piatră, sunt un element specific Orheiului Vechi.

17.Mănăstirea rupestră Bosia reprezintă un complex monahal cu o biserică rupestră, compartimentată cu altar şi naos, chilii 

spaţioase şi inscripţii din sec. XVII.

18. Schitul lui Rafail constituie o parte a unui complex monastic etajat, care la începutul secolului al XIX-lea a fost condus de 

către Rafail Abbot Pios.

19. Festivalul musical “Gustar” se organizează în rezervaţia cultural-naturală Orheiul Vechi, începând cu anul 2011.

20.Rezervaţia peisagistică ”Trebujeni” cu o suprafaţă de 500 ha, este situată între satele Furceni şi Trebujeni. Pădurile 

rezervaţiei sunt dominate de gorun (Quercus petraea) şi stejarul pufos (Quercus pubescens).

and the second one served as a storage for goods. It worked during the whole 14th century. 

9. The Medieval Church (the 15th - middle of the 16th centuries) is a Christian church located in the central part of the 

Orheiul Vechi settlement. It is stone built.

10. In the 14th century three Tatar baths functioned in the Orhei town. The heating was produced through a hypocaust system.

11. The Orheiul Vechi Visitors' Centre represents a museum where archaeological artifacts from various periods are housed. 

They were all found in the Orheiul Vechi area.

12. The Getian fortress is an archaeological site dated back to the IV-III centuries BC. It is located on the “Butuceni” 

promontory. 

13. The Getian Sanctuary, situated in the central part of the “Butuceni” promontory, dates back to the IV-III centuries BC. The 

fortification had a prolonged oval shape.

14. The rock-cut Pestera Monastery (15th – 19th centuries) is composed of a church and 11 cells. 

15. The traditional peasant house (19th – 20th centuries) is comprised of a house for living, a basca, a cellar, a loznitsa, a mill 

and other adjacent elements.

16. The traditional gates (19th – 20th centuries) made of wood are delimitated by stone pillars. It is are a specific element for 

Orheiul Vechi.

17. The rock-cut Bosia Monastery represents a cave monastic complex composed of a church with an altar, a nave and 

monastic cells. It has inscriptions made in the 17th century.

18. The Hermitage of Rafail represents a cave complex which at the beginning of the 19th century was run by the pious Abbot 

Rafail.

19. Starting from 2011, Gustar Festival is annually organized in the Cultural and Natural Reservation Orheiul Vechi.

20. The landscape reserve „Trebujeni” with an area of 500 ha is situated between Furceni and Trebujeni villages. The reserve 

forests are dominated by the sessile oak (Quercus petraea) and the downy oak (Quercus pubescens).
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