
scuarul Decembriștilor

Istoric
Scuarul face parte din țesutul istoric al orașului. Este amplasat 
pe traseul drumurilor istorice: Drumul cel mare spre Lăpușna, 
Orhei, Soroca și Drumul negustoresc Tighina-Iași. În proximitatea 
scuarului se află una din cele mai cunoscute vile urbane, Casa lui 
Mihalache Caţica. În 1975, în acest scuar a fost instalat monu-
mentul Decembristului Mihail Orlov (sculptor. Iu. Canașin).

Problematica
Scuarul și întreaga zonă din jur riscă să-și piardă însemnătatea sa 
istorică datorită unor clădiri construite recent, care nu corespund 
specificului zonei date. Casa de raport din str. P. Rareș 36 a fost 
demolată, iar în locul ei a fost construit un bloc cu apartamente 
cu multe nivele. Str. B. P. Hasdeu era cîndva pavată cu piatră, 
însă o mare parte din ea a fost acoperită cu asfalt. La începutul 
anilor ’2000 au fost construite case individuale noi înconjurate 
de garduri înalte, care domină în prezent scuarul. Monumentul 
lui M. Orlov a fost vandalizat în trecut și duce lipsă de amenajare. 
Cîteva scurtături pavate cu dale de beton transformă designul 
inițial al scuarului. Este un loc care nu oferă suficientă intimitate.
Intrarea în dispensarul de narcologie (instituție publică) duce 
lipsă de amenajare elementară (bănci, urne). Ambele spații duc 
lipsă de iluminat public.

Observații și criterii
Este o zonă verde, de recreere și de popas, însă trădează un 
caracter de tranzit. Aici se întîlnesc cîteva străzi formînd o 
intersecție iregulată. Este un loc izolat datorită str. P. Rareș și 
gălăgios - se observă o circulație sporită de mașini. Zona a rămas 
deconectată de la rețeaua transportului public (chiar dacă pînă 
aici veneau șinele de tramvai în trecut). Scuarul este amenajat 
cu cărări pavate, bănci și urne, însă duce lipsă de o identitate 
distinctă.
Chiar dacă în fața dispensarului de narcologie au fost amplasați 
pitici care să împiedice șoferii să-și parcheze mașinile, locul în 
sine nu este suficient de agreabil și trebuie reamenajat.

Parteneri potențiali
Întreprinderea Municipală Spațiile Verzi și proprietarul Casei 
Mihalache Caţica în vederea amenajării scuarului. Asociațiile de 
locatari în vederea întreținerii și păstrării locului. Instituțiile de 
învățămînt prin organizarea unor programe extra-curriculare. 
Dispensarul de narcologie în vederea amenajării spațiului din 
fața acestuia.

Rolul public
Spațiu verde amenajat pentru recreere, comunicare și participare 
la diverse activități publice. Zonă de informare despre istoria 
orașului vechi și educație în vederea păstrării și valorificării lui. 
Gardurile caselor private ar putea fi transformate în galerii și 
spații pentru proiecte și lucrări artistice.
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Situația actuală (intersecția str. Petru Rareș cu str. B. P. Hasdeu), 2012
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Încadrarea în centru (ortophoto 2011)

str. Bogdan Petriceicu Hasdeu / str. Petru Rareș
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