
 

 

 

ŞEDINŢA  CONSILIULUI  NAŢIONAL al MONUMENTELOR  ISTORICE 
nr. 17  din 19 noiembrie 2015 

1 PE Restaurarea şi reparaţia capitală a edificiului „Sala cu Orgă”, oraşul Chişinău, bd.   Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 81. 

2 SP Reconstrucţia cu extindere a apartamentului nr. 16a din str. Colina Puşkin 8a, mun. Chişinău. 

3 SP Organizarea unor intrări suplimentare la imobilul privat din str. Mitropolit Varlaam, nr. 63/1, mun. Chişinău. 

4 SP Construirea unui bloc locativ S+P+9E în limitele terenului privat din str. Cahul, mun. Chişinău. 

5 SP Construirea unei anexe la imobilul cu nr. cadastral 0100418.106.01.042 din bd. Grigore Vieru, nr. 21, mun. Chişinău. 

6 SP Extinderea apartamentului nr. 16 din casa de locuit de pe str. Alexandru Vlăhuţă, nr. 36, mun. Chişinău. 

7 SP Reconstrucţia casei de locuit individuale P+E cu edificarea unei mansarde, mun. Chişinău, str. Alexei Şciusev, nr. 24. 

8 SP Reamenajarea spaţiului interior nelocativ cu edificarea unei anexe din elemente uşor demontabile, în aliniamentul anexelor existente, mun.  
Chişinău, str. Al. Puşkin, nr. 43. 

9 SP Obiectiv de alimentaţie publică din construcţii uşor demontabile, P+2E, cu terasă de vară, mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. 

10 SP Cafenea pentru copii S+P+E, mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici. 

11 SP Organizarea intrării separate, mun. Chişinău, str. Armenească, nr. 42, ap.25. 

12 PE Reconstrucţia apartamentului nr. 12 şi supraetajarea lui P+2E din str. Toma Ciorbă, nr. 7, mun. Chişinău. 

13 PE Reconstruirea încăperilor deţinute în proprietate (nr. cadastral 0100521.188.01.002 - spaţiu locativ şi nr. cadastral 0100521.188.01 – nelocativ) 
cu extindere pe verticală P+M, amplasate pe str. Alexei Şciusev, nr. 87, mun. Chişinău.  

14 SP Restaurarea bisericii ”Sf. M. Mc. Gheorghe” din cadrul Mănăstirii de maici din s. Suruceni, r-nul Ialoveni. 

15 PE Construirea unui bloc de oficii, în limitele terenului arendat cu nr. cadastral 0100517209 din contul demolării imobilului existent, mun. 
Chişinău, str. Constantin Stere, nr. 6. 

16 SP Construcţia  unei  vile  turistice  cu  regim  pe  verticală  P cu pasaj + 2E + M,  str.  M. Kogălniceanu 6, mun. Chişinău. 

17 PE Resistematizarea apartamentului nr.2 în limitele planimetrice existente şi construirea nivelului mansardă din str. Armenească, 40/42, mun. 
Chişinău. 

18 SP Bloc multifuncţional de tip S+P+5E, str. Alexandru Puşkin, mun. Chişinău. 

19 SP Clădire multifuncţională din  str.  Columna, nr. 114, 116, mun. Chişinău.   
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Subiectul  1 -  Proiect de execuție  

Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 387/15 din 09.06.2015 
 
Obiectiv: Restaurarea şi reparaţia capitală a edificiului „Sala cu 

Orgă”, oraşul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 81.  
Utilizare actuală: sală cu orgă 
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. 192 în 
Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat/ 
Clădirea fostei Bănci publice urbane (din 1978 Sala cu 
orgă)/1892-1901/Artă, Arhit./N) 

Examinări anterioare: SP-09.07.2010 
Beneficiar: Ministerul Culturii 
Proiectant: S.C. „Arhstudio Cub” S.R.L., AȘP Bulat Gheorghe 
Proiectul propune: reparaţia capitală a clădirii Sălii cu Orgă ( nr. 

cadastral 010020525501) cu restaurarea faţadelor. 
              
        În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul a 

propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Proiectul de 
execuţie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 
Subiectul 2 - Schiță de proiect      
      
Obiectiv: Reconstrucţia cu extindere a apartamentului nr. 16a din 

str. Colina Puşkin 8a, mun.  Chişinău. 
Utilizare actuală: locativă (P+M) 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat); 2 – adresă protejată (nr. 283 în 
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Vitalia Golovicichina 
Proiectant: AŞP Cuzimiciova , arh. Samoilenco Elena 
Proiectul propune: reconstrucţia apartamentului nr. 16a cu  
      extindere în plan din contul curţii şi supraetajare (P+2E). 
 
        În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect. La elaborarea proiectului de execuție se va proiecta 
închiderea scării exterioare de acces la etaj.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                    



  

     Subiectul 3 - Schiță de proiect   
         

     Obiectiv: Organizarea unor intrări suplimentare la imobilul 
         privat din str. Mitropolit Varlaam, nr. 63/1, mun. Chişinău.  

Utilizare actuală: comercială 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al   

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii  
Moldova ocrotite de stat).  

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: S.R.L. „MAIUL-VIR-COM” 
Proiectant: SC „ANDREX-COM” S.R.L., AŞP Carolina Ciubotaru,  arh. 

Şeremet Adrian 
Proiectul propune: organizarea a două intrări suplimentare la 

pavilionul de lactate – construcţie din ansamblul pieţei centrale. 
 
        În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 

propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Subiectul  4 - Schiță de proiect          
 

Obiectiv: Construirea unui bloc locativ S+P+9E în limitele terenului  
privat din str. Cahul, 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: Stici Alexandru 
Proiectant: SC „Galeriproiect” S.R.L., AŞP Carolina Ciubotaru, arh. 

Ţîba Alexandru 
       Proiectul propune: construirea unui bloc locativ S+P+9E în limitele 

terenului privat, dintre două blocuri locative (S+P+8E) din 
perioada sovietică. 

 
        În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect. Se va completa schița cu concepția de amenajare a 
terenului, soluționarea reamplasării rețelelor și alte cerințe 
conform cadrului normativ; se vor prezenta suplimentar la 
schiță documente privind dreptul de proprietate asupra 
terenului.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Subiectul  5 - Schiță de proiect   
         
Obiectiv: Construirea unei anexe la imobilul cu nr. cadastral 

0100418.106.01.042 din bd. Grigore Vieru, nr. 21, mun. 
Chişinău. 

Utilizare actuală: teren – spaţiu public 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat).  

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: „Primobil-Lux” S.R.L. 
Proiectant: SC „Procons-Line” S.R.L., AŞP Carolina Ciubotaru  
Proiectul propune: construirea unei anexe într-un nivel (P) la 

imobilul cu nr. cadastral 0100418.106.01.042, cu organizarea 
accesului la subsolul acestuia. 

 
        În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect deoarece nu sunt prezentate actele ce confirmă dreptul de 
gestionare a terenului aferent. La moment poate fi examinat doar 
conceptul organizării accesului la subsol, cu condiția elaborării 
schiței respective.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Subiectul  6 - Schiță de proiect 
 

Obiectiv: Extinderea apartamentului nr. 16 din casa de locuit de 
pe str. Alexandru Vlăhuţă, nr. 36, mun. Chişinău.  

Utilizare actuală: locativă (imobil într-un nivel – P) 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat).  

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Burduja Valentina 
Proiectant: „VIVARH-PROIECT” S.R.L., AŞP Gîrlă Viorel  
Proiectul propune: construirea unei anexe într-un nivel (P) la 

apartamentul nr. 16.  
 
        În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 

propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 



 
Subiectul  7 - Schiță de proiect    
        
Obiectiv: Reconstrucţia casei de locuit individuale P+E cu 

edificarea unei mansarde, mun. Chişinău, str. Alexei 
Şciusev, nr. 24. 

Utilizare actuală: locativă (imobil într-un nivel – P) 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat).  

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Natenzon Olga 
Proiectant: „VIGRO-PROIECT” S.R.L., AŞP Grozavu Victor  
Proiectul propune: reconstrucţia casei de locuit individuale 

P+E+M.  
         
         În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul 

a propus spre votare următoarea decizie: Se returnează 
Schiţa de proiect. Se va prezenta spre examinare o altă 
schiță. Conceptul spațial-volumetric al clădirii proiectate 
trebuie să asigure posibilitatea eventualei atașări a clădirilor 
în continuarea frontului străzii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  8 - Schiță de proiect    
        
Obiectiv: Reamenajarea spaţiului interior nelocativ cu edificarea 

unei anexe din elemente uşor demontabile, în aliniamentul 
anexelor existente, mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin, nr. 43. 

Utilizare actuală: nelocativă  
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat).  

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Lefter Alnton, Lefter Irina 
Proiectant: „VIGRO-PROIECT” S.R.L., AŞP Grozavu Victor  
Proiectul propune: reamenajarea spaţiului interior nelocativ (nr. 

cadastral 0100419.129.01.050) cu edificarea unei anexe din 
elemente uşor demontabile (P), din contul spaţiului trotuarului, 
în aliniamentul anexelor existente.  

 
         În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 

propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect deoarece anexa proiectată depășește linia roșie a 
străzii.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  9 - Schiță de proiect    
        
Obiectiv: Obiectiv de alimentaţie publică din construcţii uşor 

demontabile, P+2E, cu terasă de vară, mun. Chişinău, str. 
Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. 

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: SP11/10-26.06.2015 
Beneficiar: „S.O.M. TREISI” S.R.L. 
Proiectant: „VIGRO-PROIECT” S.R.L., AŞP Grozavu Victor  
Proiectul propune: construirea unui edificiu din elemente uşor 

demontabile P+2E, cu destinaţia de obiectiv pentru 
alimentaţie publică şi terasă de vară, pe teren cu nr. cadastral 
0100418272; 0100418357. 

         
            În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 

propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect. Se menține în vigoare decizia CNMI din 26.06.2015 – 
proiectarea unei construcții din elemente ușor demontabile 
cu înălțimea maximum într-un nivel (P) și care se va încadra în 
suprafața prevăzută în contractul de arendă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Subiectul  10 - Schiță de proiect  
          
Obiectiv: Cafenea pentru copii S+P+E, mun. Chişinău, str. Alexei 

Mateevici. 
Utilizare actuală: teren (nr. cadastral 0100521512) în spaţiul 

scuarului existent. 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat) fostul ”Parc al Principelui Carol”, 
cuprins între str. Alexei Mateevici, str. Constantin Stere, str. 
Mihail Kogălniceanu și str. Serghei Lazo. 

Examinări anterioare: - 
Beneficiar: „DITEX” S.R.L. 
Proiectant: „VIGRO-PROIECT” S.R.L., AŞP Grozavu Victor  
Proiectul propune: construirea unei cafenele pentru copii – 

edificiu S+P+E.  
         
           În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 

propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect. Edificarea unei construcţii capitale S+P+E este 
neconformă statutului de monument protejat - Nucleul Istoric 
al Chișinăului, afectând ireversibil una dintre zonele verzi 
(scuaruri) menționate expres în descrierea elementelor 
caracteristice ale nucleului istoric al orașului, care necesită a fi 
protejate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  11 - Schiță de proiect           
Obiectiv: Organizarea intrării separate, mun. Chişinău, str. 

Armenească, nr. 42, ap.25. 
Utilizare actuală: locativă (nr. cadastral 0100205.116.01.025)  
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat).  

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Constantin Petru 
Proiectant: arh. Curararu Sergiu, AŞP Pricop Anatol  
Proiectul propune: organizarea intrării separate pentru imobilul 

cu nr. cadastral 0100205.116.01.025, prin transformarea 
unui gol de fereastră de la etaj în gol de uşă şi amenajarea 
unei scări de acces din construcţii metalice.  

         
            În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul 

a propus spre votare următoarea decizie: Se returnează 
Schiţa de proiect. Se va prezenta spre examinare  o altă 
variantă de organizare a scării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nu este 



   
Subiectul  12 - Proiect de execuție 

Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 613i/15 din 10.11.2015 
 
Obiectiv: Reconstrucţia apartamentului nr. 12 şi supraetajarea lui 

P+2E din str. Toma Ciorbă, nr. 7, 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); 2 – adresă protejată (nr. 181 în 
Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat) 

Examinări anterioare: SP03/08-26.02.2015 
Beneficiar: Ostaci Liviu 
Proiectant: S.C. „ARcHITECTUS” S.R.L., AȘP Ion Niţî 
Proiectul propune: reconstrucţia apartamentului nr. 12 şi  

supraetajarea lui P+2E. 
     
             În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, 

Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă  
Proiectul de execuţie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

Subiectul  13 - Proiect de execuție 
 Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 573i/15 din 15.10.2015 

 
Obiectiv: Reconstruirea încăperilor deţinute în proprietate (nr. 

cadastral 0100521.188.01.002 - spaţiu locativ şi nr. cadastral 
0100521.188.01 – nelocativ) cu extindere pe verticală P+M, 
amplasate pe str. Alexei Şciusev, nr. 87, 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); 2 – statut de monument (nr. 406 în 
Registrul  monumentelor istorice de categorie locală mun. 
Chişinău / casă particulară/sf. sec. XIX/arh./L) 

Examinări anterioare: SP11/03-26.06.2015; SP10/21-11.06.2015. 
Beneficiar: Zaporojan Vasilisa 
Proiectant: S.R.L. „BALMARIN PROIECT”, AŞP Dubelari Vladimir 
Proiectul propune:  resistematizarea  unor încăperilor la parterul 

imobilului cu amenajarea etajului mansardă. 
     
             În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, 

Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă 
Proiectul de execuţie – varianta cu finisarea fațadelor în 
tencuială.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
Subiectul  14 - Schiță de proiect     
       
Obiectiv: Restaurarea bisericii ”Sf. M. Mc. Gheorghe” din cadrul 

Mănăstirii de maici din s. Suruceni, r-nul Ialoveni.  
Utilizare actuală: biserică 
Regim de protecție: 1- statut de monument (nr. 774 în Registrul 

monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat / 1785-înc. 
sec. XX / ist., arh.).  

Examinări anterioare: SP15/21-09.10.2015 – schiță preliminară 
pentru aprobarea temei de proiectare. 

Beneficiar: Mănăstirea cu hramul „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Suruceni, Egumenia Epistimia (Goncearenco) 

Proiectant: S.A. „ARHIDOC” S.R.L., AȘP Andrei Homa. 
Proiectul propune: conceptul pentru restaurarea bisericii la etapa 

anilor 1930 ai sec. al XX-lea. 
        În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 

propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect. La elaborarea proiectului de execuție se vor preciza 
proporțiile tamburului turlei false de deasupra naosului; se va 
elimina decorația în rust a anexei-pridvor a bisericii; se va 
revedea soluția coloristică, inclusiv intensitatea culorilor 
utilizate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul  15 - Proiect de execuție            
Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 226/15 din 14.05.2015 
 
Obiectiv: Construirea unui bloc de oficii, în limitele terenului 

arendat cu nr. cadastral 0100517209 din contul demolării 
imobilului existent, mun. Chişinău, str. Constantin Stere, nr. 6.  

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: SP01/11-29.01.2015 
Beneficiar: Asociaţia Patronală din Construcţii-Montaj 

   Proiectant: S.A. „ARHIDOC” S.R.L., AȘP Andrei Homa. 
Proiectul propune: construirea unui bloc de oficii D+P+3E, în 

limitele terenului arendat din contul demolării imobilului 
existent. 

     
             În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, 

Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă 
Proiectul de execuţie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Subiectul 16  - Schiță de proiect           
 
Obiectiv: Construcţia  unei  vile  turistice  cu  regim  pe  verticală  P 

cu pasaj + 2E + M,  str.  M. Kogălniceanu 6, 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: SP16/12-29.10.2015; SP14/05-14.09.2015 

Beneficiar: Pavel Garanovschi 
Proiectant: Centrul SITe, AŞP Gangal Boris  
Proiectul propune: construirea unui imobil P (h= 4,900m)+2E+M. 
 
             În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 

propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Subiectul  17 - Proiect de execuție  

Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 534i/15 din 01.10.2015 
 
Obiectiv: Resistematizarea apartamentului nr. 2 în limitele 

planimetrice existente şi construirea nivelului mansardă din 
str. Armenească, 40/42, 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: SP13/18-29.07.2015; SP01/18-29.01.2015 

Beneficiar: Andronic-Gabura Olga 
Proiectant: Centrul SITe, AŞP Gangal Boris  
Proiectul propune: resistematizarea apartamentului nr.2 în limitele 

planimetrice existente şi construirea nivelului mansardă. 
        
                În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, 

Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă  
Proiectul de execuţie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
Subiectul  18 - Schiță de proiect           
Obiectiv: Bloc multifuncţional de tip S+P+6E, str. Alexandru 

Puşkin, nr. 52, mun. Chişinău. 
Utilizare actuală: teren proprietate privată. 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat).  

Examinări anterioare: SP15/12-09.10.2015 
Beneficiar: Andrei Golban 
Proiectant: S.R.L. „CREATIVE ARcHITECTURE”, AŞP Victor Sava , 

arh. Alexandru Sava. 
Proiectul propune: construirea unei clădiri de tip S+P+6E, cu 

destinaţie multifuncţională pe un teren, actualmente spaţiu 
verde dintre două clădiri de locuit. 

 
              În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul 

a propus spre votare următoarea decizie: Se returnează 
Schița de proiect. Se menține în vigoare decizia CNMI din  
09.10.2015 referitor la nedepășirea regimului de Înălțime 
P+4E și la reglementările privind distanța între clădiri. 
Totodată, se va propune o soluție arhitectural-stilistică a 
clădirii care va asigura integrarea ei organică în cadrul 
construit existent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 19  - Schiță de proiect           
 

Obiectiv: Clădire multifuncţională din  str.  Columna, nr. 114, 116, 
mun. Chişinău.  

Utilizare actuală: locativă – imobile cu statut de monument şi 
teren aferent în curte. 

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. 176; 
178 în Registrul  monumentelor istorice de categorie locală 
mun. Chişinău/ case de locuit cu spaţiu comercial/ a II-a jum. a 
sec. XIX/ arh./L). 

Examinări anterioare: -  
Beneficiar:  
Proiectant: Atelierul de Creaţie Arhitecturală „CUB” S.R.L., AŞP 

Iaţiuc Vitalie 
Proiectul propune: demolarea edificiilor cu statut de monument 

cu reconstituirea ulterioară a faţadelor dinspre strada Columna; 
construirea unui edificiu S+P+12E pe terenul eliberat în urma 
demolării celor două imobile cu statut de monument cu 
reconstituirea ulterioară a faţadelor acestora dinspre strada 
Columna.  

 
               În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul 

a propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect. Se va propune o altă schiţă care va ţine cont de statutul 
de monument al adreselor Columna 114 şi Columna 116, dar şi 
de statutul de monument protejat al Nucleului Istoric al 
Chişinăului, integrând orice edificiu nou proiectat (prin regim de 
înălţime, structură volumetrică şi stilistică etc.) în structura 
urbanistică istorică a cartierului. Soluţii care prevăd demolarea 
totală sau parţială a imobilelor de pe adresele protejate str. 
Columna 114 şi 116 nu se admit. 

 

 

 



 


