
 

 

 
ŞEDINŢA  CONSILIULUI  NAŢIONAL al MONUMENTELOR  ISTORICE nr. 9   

din 28 aprilie 2016    
1 SP Bloc locativ cu multe niveluri, str. Petru Rareş, nr. 22, mun. Chişinău.  Prezintă: arh. Balan Tatiana.      

2 PE Construirea unei anexe la apartamentul nr. 1 pentru amenajarea antreului, str. Mitropolit Dosoftei, nr.128, ap.1, mun. Chișinău.  

3 PE Construirea unei clădiri cu destinație multifuncțională (încăperi comerciale la parter, oficii la primul etaj și locuințe la etajul 2, 3 și 4), în limitele terenului cu nr.  
cadastral 0100419054 din str. Alexandr Pușkin, nr. 52/a, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Marina Iațenco 

4 SP Bloc locativ (S+P+4E+M) pe sector de teren cu nr. cadastral 01004180008 din bd-l Grigore Vieru, mun. Chişinău. Prezintă: AȘP Povar Olga 

5 SP Modernizarea şi reconstrucţia Centrului de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale, str. Sarmizegetusa, nr. 48,  mun. Chişinău. Prezintă: AȘP 
Vladimir Dubelari 

6 SP Reparația capitală cu modificarea fațadelor a întreprinderii de alementare publică cu servicii auxiliare din str. Alexandru cel Bun, nr. 83 și str. Columna 106 
lit.G, mun. Chişinău. Prezintă: AȘP Rejep Veaceslav 

7 SP Bloc administrativ al Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” S.A., str. Armenească, nr. 38,  mun. Chişinău. Prezintă: dl Morcov. 

8 SP Aprobarea instalării mesei de șah pe teritoriul Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt,  mun. Chişinău. Prezintă: AȘP Pavel Grosu 

9 SP Reconstrucţia centrului comercial şi extinderea lui în limitele terenului deţinut în proprietate privată din str. Vasile Alecsandri, nr. 137,  mun. Chişinău. 
Prezintă: arh. Melnic Iurie. 

10 SP Construirea unei verande închise la apartamentul nr.1, deasupra tamburului existent la intrarea de serviciu a clădirii din str. Serghei Lazo, nr. 36,  mun. 
Chişinău. Prezintă: arh. Carpovici Sergiu 

11 SP Reconstrucția imobilului cu oficii din str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 12,  mun. Chişinău. Prezintă: AȘP Aghenie Tudor 

12 SP Construirea unui bloc de locuit cu obiective de menire social-culturală și parcări, str. Petru Movilă, nr. 1, mun. Chişinău. Prezintă: AȘP Turucalo Alexei 

13 PE Construirea unui bloc de locuințe cu obiective de menire comercială și prcare auto subterană, cu  
        nivelul pe verticală S+P+3E+PH, în limitele terenului cu nr. cadastral 0100521207 din contul demolării construcțiilor existente, str. Petru Movilă, nr.5, 

mun. Chișinău. Prezintă: AȘP Turucalo A. 

14 SP Construirea unei anexe la imobilul existent, str. Arhanghel Mihail, nr. 32/1, mun. Chişinău. Prezintă: Cârnaț Teodor  

15 SP Construirea unui bloc locativ cu spații comerciale, str. Alexandru Hajdeu, nr. 47,  mun. Chişinău. Prezintă: arh. Ciuhrii Gheorghe 

16 SP Reconstrucție cu supraetajare a casei de locuit avariate (proprietate privată), str. Arhanghel Mihail, nr. 36, mun. Chişinău. Prezintă: arh. Sava Alexandru 

17 SP Extinderea spațiilor comerciale în limitele terenului arendat situat pe str. Armenească, mun. Chişinău.  Prezintă: arh. Sava Alexandru 

18 SP Bloc locativ D+P+12E+et tehnic cu încăperi de menire socială și garaj subteran, str. Ciuflea, nr. 1, mun. Chişinău. Prezintă: arh. Sava Alexandru 

19 SP Reabilitarea monumentului de arhitectură din str. Zamfir Arbore, nr. 10, mun. Chişinău, în complex cu edificarea unui bloc locativ S+P+5E. Prezintă: manager 
proiect Serghei Garconița. 

 

 

 

 

 

 



 
          Subiectul  1 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Bloc locativ cu multe niveluri, str. Petru Rareş, nr. 22, mun. Chişinău.         

Utilizare actuală: teren – nr. cadastral 0100418.021, construcţie – nr. cadastral 0100418.021.01 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat)   
Examinări anterioare: SP03/07-03.03.02016 (negativ); SP05/11-01.04.02016 (negativ)  
Beneficiar: „ASTERCON-GRUP” S.R.L. 
Proiectant: „ASTERCON-GRUP” S.R.L., AŞP Bulat Maria 

Proiectul propune: construirea unui bloc locativ cu nivel de înălţime S+P+6E. 
 

       În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se  aprobă  Schiţa de proiect pentru 
proiectarea unui bloc locativ cu regim de înălțime S+P+6E. 

 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

   
Subiectul 2  -  Proiect de execuție   

            Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 36i/15 din 19.01.2015  
Obiectiv: Construirea unei anexe la apartamentul nr. 1 pentru amenajarea antreului, str. Mitropolit Dosoftei, nr.128, ap.1, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: locativă. 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: SP20/05-20.11.2014 (aprobat pozitiv).  
Beneficiar: Munteanu Tamara 
Proiectant: ”CASA-ONICI” S.R.L.,  AȘP Anton Alexei 
Proiectul propune: construirea unei anexe la apartamentul nr. 1. (construcție într-un nivel pe teren în curtea imobilului).  

             Decizia CNMI: În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Proiectul de 
execuţie cu condiția retragerii zidului de la stradă spre interior cu minimum 20 cm și ridicarea unui parapet la zidul fațadei dinspre stradă. 

 
 
 

 
 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 
Subiectul 3  -  Proiect de execuție    

            Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 136/16 din 08.04.2015  
Obiectiv: Construirea unei clădiri cu destinație multifuncțională (încăperi comerciale la parter, oficii la primul etaj și locuințe la etajul 2,3 și 4), în 

limitele terenului cu nr. cadastral 0100419054 din str. Alexandr Pușkin, nr. 52/a, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: teren. 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: SP18/08-03.12.2015 (aprobat pozitiv);  SP17/18-19.11.2015; SP15/12-09.10.2015 
Beneficiar: Golban Andrei 
Proiectant: ”BALMARIN PROIECT” S.R.L.,  AȘP Rotaru Nicolae 
Proiectul propune: Construirea unei clădiri (S+P+4E) cu destinație multifuncțională. 
Decizia CNMI: În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul a propus spre votare 

 
următoarea decizie: Se returnează Proiectul de execuţie. Se va prezenta un proiect de execuție elaborat în baza schiței de proiect aprobate la 

şedința CNMI nr.18 din 03.12.2015. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subiectul 4 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Bloc locativ (S+P+4E+M) pe sector de teren cu nr. cadastral 01004180008 din bd-l Grigore Vieru, mun. Chişinău. 
Utilizare actuală: teren - nr. cadastral 01004180008. 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: SP06/02-14.04.2016  

Beneficiar: Podolco Miroslava 
Proiectant: Î.I.  ”CANT”,  AȘP Povar Olga 
Proiectul propune: construirea unui bloc locativ cu regim de înălţime (S+P+4E+M). 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de proiect. La 

faza proiect de execuție se va prevedea plasarea consolelor pe stâlpi de sprijin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  5 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Modernizarea şi reconstrucţia Centrului de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale, str. Sarmizegetusa, nr. 48,  mun. 
Chişinău.  

Utilizare actuală: nelocativ 
Regim de protecție: 1 – statut de monument (nr. 238 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 
Proiectant: „RURALPROIECT” , AȘP Dubelari Vladimir. 
Proiectul propune: Reabilitarea faţadelor blocului central al Centrului de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se  aprobă  Schiţa de proiect. 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subiectul 6 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Reparația capitală cu modificarea fațadelor a întreprinderii de alimentare publică cu servicii auxiliare din str. Alexandru cel Bun, nr. 83 și 
str. Columna 106 lit.G, mun. Chişinău. 

Utilizare actuală: nelocativă 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat); 

2 – statut de monument ( nr. 246 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat – pentru adresa Columna 106). 
Examinări anterioare: SP06/05-08.04.2013;  SP25/07-23.12.2013;  SP22/08-29.10.13 

Beneficiar: S.R.L. ”VIVA” 
Proiectant: Firma  ”LECRIȘ-COM”,  AȘP Rejep Veaceslav 
Proiectul propune: reparația capitală cu modificarea fațadelor a întreprinderii de alimentare publică cu servicii auxiliare din str. Alexandru cel 

Bun, nr. 83, și a imobilului cu statut de monument din str. Columna 106 lit. G.  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se returnează Schiţa de 

proiect. 
1. Se aprobă Schiţa de proiect pentru adresa Alexandru cel Bun, nr. 83.  

2. Se respinge schița pentru adresa Columna 106 lit. G. Autorul va prezenta o altă schiţă de proiect care va prevedea  restaurarea acestui 

imobil. 

3. Se vor prezenta schițe separate pentru fiecare dintre adrese. 

 
 

 



 
Subiectul 7 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Bloc administrativ al Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” S.A.,  str. Armenească, nr. 38,  mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: nelocativă 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: SP07/02-21.04.2016; SP06/10-14.04.2016 
Beneficiar: Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” S.A.   
Proiectant: Î.M.P. „CHISINAUPROIECT” S.R.L., AȘP Kareţchi Mihail  
Proiectul propune: construirea unui edificiu D+P+4E (bloc administrativ al băncii)  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schița de proiect.  

Subiectul 8 - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 
Obiectiv: Aprobarea instalării mesei de șah pe teritoriul Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt,  mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: grădină publică 
Regim de protecție: 1- parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat); 2 – statut de monument (nr. 284 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: Pavel Grosu 
Proiectant: SRL ”SVEPCOS” 
Proiectul propune: schița mesei de șah care se propune a fi instalată   
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schița de proiect. Nu se 

acceptă amplasarea pieselor de mobilier fix pe teritoriul monumentului de categorie naţională – Grădina publică Ștefan cel Mare.   
 

 

 
Subiectul 9 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Reconstrucţia centrului comercial şi extinderea lui în limitele terenului deţinut în proprietate privată din str. Vasile Alecsandri, nr. 137,  
mun. Chişinău.  

Utilizare actuală: nelocativă 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: SP06/11-14.04.2016 
Beneficiar: Doroş Mihaela 
Proiectant: „Mariandi-Prim” S.R.L., AȘP Vlas Gheorghe  
Proiectul propune: reconstrucţia edificiului. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie:  Se aprobă Schiţa de proiect. 

 
 
 
 
 
 

 



 
Subiectul 10 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Construirea unei verande închise la apartamentul nr.1, deasupra tamburului existent la intrarea de serviciu a clădirii din str. Serghei 
Lazo, nr. 36,  mun. Chişinău.  

Utilizare actuală:  
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: Elena Goncerova 
Proiectant: „ARHIART-STUDIO” S.R.L., AȘP Studzinschii Valeriu  
Proiectul propune: construirea unei verande închise la apartamentul nr.1, deasupra tamburului existent la intrarea de serviciu în clădire. 

4/7 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de proiect. 

Ideea supraetajării tamburului afectează aspectul arhitectural al blocului locativ. La fel, intervenția proiectată este în contradicţie cu 
prevederile alin.(1) art. 55 al Legii cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015.  
 
 
 
 
 

 

 
Subiectul 11 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Reconstrucția imobilului cu oficii din str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 12,  mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: nelocativ 
Regim de protecție: 1- parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat); 2 – statut de monument (nr. 296 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun Chișinău.  
Examinări anterioare: SP08/05-07.05.2012; SP11/05-20.10.2011; SP12/01-11.11.2011. 
Beneficiar: SRL ”Neo Proiect” 
Proiectant: „AGH PREMIUM GRUP” S.R.L., AȘP Aghenie Tudor  
Proiectul propune: reconstrucția imobilului cu oficii cu statut de monument.  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de proiect. 

Se va propune o altă schiță de proiect care va prevedea restaurarea clădirii cu statut de monument, fără modificarea aspectului 
arhitectural și volumetric al acesteia. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 12 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Construirea unui bloc de locuit cu obiective de menire social-culturală și parcări, str. Petru Movilă, nr. 1, mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: 1- parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: SRL ”Lex Service” 
Proiectant: ”ARMONICURBAN”, AȘP Lupașcu Valeriu 
Proiectul propune:  Construirea unui bloc de locuit cu obiective de menire social-culturală și parcări (clădire P+7E).  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de proiect. 

Nu se admite demolarea clădirii cu statut de monument și neglijarea zonelor de protecție a monumentelor din vecinătate.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Subiectul 13  -  Proiect de execuție              

Obiectiv: Construirea unui bloc de locuințe cu obiective de menire comercială și parcare auto subterană, cu nivelul pe verticală S+P+3E+PH, în 
limitele terenului cu nr. cadastral 0100521207 din contul demolării construcțiilor existente, str. Petru Movilă, nr.5, mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: SP18/08-03.12.2015 (aprobat pozitiv);  SP17/18-19.11.2015; SP15/12-09.10.2015 
Beneficiar: SRL ”TERCONVIT” 
Proiectant: ”ARMONICURBAN”, AȘP Turucalo Alexei 
Proiectul propune: construirea unui bloc de locuințe cu obiective de menire comercială și parcare auto subterană, cu nivelul pe verticală 

S+P+3E+PH, în limitele terenului cu nr. cadastral 0100521207 din contul demolării construcțiilor existente. 
             Decizia CNMI: În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă proiectul de 

execuţie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 14 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Construirea unei anexe la imobilul existent, str. Arhanghel Mihail, nr. 32/1, mun. Chişinău.  
Utilizare actuală:  
Regim de protecție: 1- parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: Teodor Cârnaț 
Proiectant: AȘP Nicolae Rotaru 
Proiectul propune:  Construirea unei anexe la imobilul existent – D+P+2E+M. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se returnează Schiţa de 

proiect. Schița de proiect se va elabora integrându-se edificiul nou proiectat în structura urbanistică istorică a cartierului, cu înălţimea 
maximal recomandată – două etaje,  ținând cont de regimul de înălțime al clădirilor din vecinătate, completându-se dosarul schiţei cu 
materialele necesare pentru analiza situaţiei existente (fotofixarea terenului la care se intervine, a construcţiilor aferente din preajmă, a 
desfăşuratei dinspre clădirile din bd Gr. Vieru etc.) 
 
 
 
 
 

 

 
Subiectul 15 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Construirea unui bloc locativ cu spații comerciale, str. Alexandru Hajdeu, nr. 47,  mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: 1- parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: SRL ”KIRSAN Com” 
Proiectant: SRL ”KIRSAN Com”, AȘP Sava Victor 
Proiectul propune: construirea unui bloc locativ (P+3E+M) cu spații comerciale la parter. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie:  Se aprobă Schiţa de proiect 

(Varianta cu regim de înălțime P+3E+M). 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Subiectul 16 - Schiță de proiect      

Obiectiv: str. Reconstrucție cu supraetajare a casei de locuit avariate (proprietate privată), Arhanghel Mihail, nr. 36, mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: locativă 
Regim de protecție: 1- parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: SRL ”LAGMAR IMPEX” 
Proiectant: SRL ”CREATIVE ARcHITECTURE” AȘP Sava Victor 
Proiectul propune:  Reconstrucție cu supraetajare (P+2E) a casei de locuit avariate. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie:  Se aprobă Schiţa de proiect.  

 

 

 
Subiectul 17 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Extinderea spațiilor comerciale în limitele terenului arendat situat pe str. Armenească, mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: 1- parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: SRL ”AMBRA” 
Proiectant: SRL ”CREATIVE ARcHITECTURE” AȘP Sava Victor 
Proiectul propune:  Extinderea spațiilor comerciale în limitele terenului arendat. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie:  Se respinge Schiţa de proiect.  

 

 

 
Subiectul 18 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Bloc locativ D+P+12E+et tehnic cu încăperi de menire socială și garaj subteran, str. Ciuflea, nr. 1, mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: 1- parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: SRL ”MIVARO GRUP” 
Proiectant: SRL ”CREATIVE ARcHITECTURE” AȘP Sava Victor 
Proiectul propune: construirea unui bloc locativ D+P+12E+et.tehnic, cu încăperi de menire socială și garaj subteran.  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de proiect. 

Se va elabora o altă schiță de proiect cu diminuarea numărului de etaje până la D+P+6E maximum, ținându-se cont de statutul de 
monument protejat al Nucleului Istoric al Chişinăului, integrând edificiul nou proiectat (prin regim de înălţime, structură volumetrică şi 
stilistică etc.) în structura urbanistică istorică a cartierului. 
 

 



 

 

 
 

 
Subiectul 19 - Schiță de proiect      

Obiectiv: Reabilitarea monumentului de arhitectură din str. Zamfir Arbore, nr. 10, mun. Chişinău, în complex cu edificarea unui bloc locativ 
S+P+5E.  

Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: 1-parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat) ; 2- statut de monument (nr. 283 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat)  
Examinări anterioare: SP03/08-03.03.2016; SP13/02-29.07.2015; SP04/10-12.03.2015 

Beneficiar: SRL ”NG-INVEST” 
Proiectant: SRL ”GARCONITA-ARCHSTUDIO”, AȘP Alexandru Garconița 
Proiectul propune:  Reabilitarea monumentului de arhitectură în complex cu edificarea unui bloc locativ. Se propun două variante: Varianta 1- 

S+P+5E; Varianta 2 – S+P+4E. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se returnează Schiţa de 

proiect. Se va elabora o altă schiță de proiect prin care se va revedea compoziția spațial-volumetrică a edificiului nou proiectat prin 
excluderea părții volumului clădirii pe stâlpi și cu regim de înălțime a variantei nr. 2 cu amenajarea curții și a gardului. 
 

 


