
ŞEDINŢA  CONSILIULUI  NAŢIONAL al MONUMENTELOR  ISTORICE 
nr. 10  din  11 iunie 2015  

        
  1. (SP)   Reparaţia imobilului existent al muzeului situat în or. Orhei, sectorul Centru, str. Renaşterii Naţionale nr. 23.   
  2. (SP)   Reconstrucţia imobilului din  str. Octavian Goga nr. 19, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Levcenco Ivan.Aştifeni Serghei 
  3. (SP)   Secţia Stomatologie Pediatrică a PSR, S+P+2E, str. Vlaicu Pârcălab 17, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Bordeianu Artur. 
  4. (PE)  Resistematizarea încăperilor arendate din imobilul cu nr. cadastral 010020520901, cu supraetajarea a două niveluri, în limitele anexei existente, 

în vederea amplasării unei cafenele-pub cu terasă, str. Vlaicu Pârcălab nr. 45, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Stratu Vasile 
5. (PE)    Resistematizarea apartamentului nr. 32+18 (nr. cadastral 010041916701032) cu construirea unei anexe, bd. Grigore Vieru nr. 22/4, mun. 

Chișinău. Prezintă: AŞP Burciu Grigore 
6. (SP)   Resistematizarea încăperilor nelocative cu organizarea intrării suplimentare din str. Alexandru cel Bun, nr. 28, mun. Chişinău. aşp Burciu Grigore  

  7. (SP)   Reconstrucţia imobilului existent şi supraetajare până la RH=S+P+E+M, str. Bogdan P. Hasdeu 98/2, mun. Chișinău. Prezintă: AŞP Naval Tudor 
  8.        Variante de propunere pentru amplasarea mobilierului urban – moneda de 1 ban.  Varianta 1 – amplasare pe teritoriul Grădinii Publice Ştefan cel 

Mare;   Varianta 2 – amplasare pe aleea pietonală din axa bd-lui Grigore Vieru.  
  9. (SP)   Reconstrucţia casei de locuit în limitele perimetrului existent cu extindere pe verticală S+P+2E+M, str. Bucureşti 7/9, mun. Chişinău.   
10. (SP)   Construirea nivelului doi în limitele existente deasupra casei de locuit P+E, str. Columna 46, ap. 17, mun. Chişinău. Prezintă: IŞP Grigorean V.  
11. (SP)   Reşedinţa corpului diplomatic, str. Alexei Mateevici, 91, mun. Chişinău. Prezintă: AȘP Ion Carpov. 
12. (SP)   Reparaţia capitală a acoperişului Muzeului orăşenesc, str. Independenţei, 98, or. Sîngerei.  
13. (SP)   Reconstrucţia locuinţei existente, str. Vasile Alecsandri, 91, ap. 3, mun. Chişinău. Prezintă: arh. Valeriu Balan 
14. (SP)   Reconstrucţia apartamentului nr. 6 cu edificarea mansardei, str. Columna, 103, mun. Chişinău. 
15. (SP)   Construirea unui centru de oficii cu parcare auto subterană, cu regimul pe verticală D+P+2E+M, în limitele lotului de pămînt privat cu nr. 

cadastral 0100520293, str. Mitropolit Petru Movilă nr. 6, bloc 2, mun. Chişinău. Prezintă: arh. Vladimir Comerzan. 
16. (SP) Replanificarea apartamentului cu extindere şi construirea mansardei pe schelet portant cu fundaţie individuală (P+M),  str. Colina Puşkin nr. 30, 

ap. 5, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Vovc Liviu. 
17. (SP) Reconstruirea imobilului în limitele terenului privat şi celui arendat 2S+P+2E+2M, din str. A. Mateevici 34, mun. Chişinău. Prezintă: AŞP V. Sava. 
18. (SP)  Construirea nivelelor D+P+E+M la apartamentul nr. 1 situat pe str. Armenească 12, mun. Chişinău. Prezintă: AŞP Victor Sava 
19. (SP) Reconstruirea apartamentului nr. 1 al casei de locuit din str. Titu Maiorescu, nr. 8, mun. Chişinău. Prezintă: AȘP Serghei Garconiţa   
20. (PE) Construirea unui bloc administrativ cu spații comerciale, cu nivelul de înălțime P+2E+M, din contul demolării imobilului cu nr. cadastral 

010020802501, în limitele terenului cu nr. cadastral 0100208025, str. Armenească, nr. 28, mun. Chișinău. Prezintă: AȘP Rotaru Nicolai. 
21. (SP) Reabilitarea casei de locuit (P) cu schimbarea destinației în imobil nelocativ (P+E+M), str. Alexei Șciusev, nr. 87, mun. Chișinău. Prezintă: AȘP 

Dubelari Vladimir. 
 
Notă:   1. I. Carpov a părăsit sala de şedinţă în timpul discuţiilor şi votării subiectului  nr. 11,  iar  votarea acestui subiect a fost organizată prin procedura votului secret.  
            2. R. Garconiţa a părăsit sala de şedinţă în timpul discuţiilor şi votării subiectului  nr. 19,  iar  votarea acestui subiect a fost organizată prin procedura votului secret.  

 



 
Subiectul 1  - Schiță de proiect            

           Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 60 din 15.04.2015    

Obiectiv: Reparaţia imobilului existent al muzeului situat în or. 
Orhei, sectorul Centru, str. Renaşterea Naţională nr. 23.   

Utilizare actuală: imobil de utilitate publică, clădire (S+D+P) – sediul 
Muzeului de Istorie şi Etnografie din Orhei. 

Regim de protecție: statut de monument (nr. 984 în Registrul  
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat /casă de 
locuit cu poartă ornamentală/1929/arh./N).  

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Primăria oraşului Orhei 
Proiectant: Î.M. „OrheiProiect”, AŞP Tatiana Cazacliu 
Proiectul propune: renovarea acoperişului cu intervenţii de 

restaurare a şarpantei şi înlocuirea învelitorii din ţiglă; demolarea 
anexei din lemn pe soclu de zid şi construirea altei anexe integral 
din piatră.  

 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect. Se va îndeplini o nouă schiţă de proiect, elaborată în 
componenţa conform prevederilor pct. 23 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Monumentelor 
Istorice (aprobat prin HG nr. 73 din 31.01.2014).  

Schiţa de proiect se va elabora de arhitect cu experienţă 
practică în proiectarea intervenţiilor de conservare/restaurare la 
monumente, atestat în domeniul patrimoniului cultural arhitectural 
istoric. Documentaţia de proiect se va examina repetat după 
conformarea la cerinţele pentru proiectarea intervențiilor la 
monumentele de arhitectură. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subiectul  2 - Schiță de proiect           
Obiectiv: Reconstrucţia imobilului din  str. Octavian Goga nr. 19, 

mun. Chișinău. 
Utilizare actuală: imobil de utilitate deservire publcă (P). 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat); 2 - adresă cu statut de monument (nr. 
210 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun. 
Chișinău).    

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Aştifeni Serghei 
Proiectant: S.R.L. „Civilproiect”, AȘP Alexandreanu Victor, arh. 

Levcenco Ivan. 
Proiectul propune: reconstrucţie în parametrii planimetrici existenţi 

cu construirea mansardei  (P+M). 
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect. Se va elabora o altă schiţă  care va propune un concept ce 
va ține cont de situarea pe terenul unei adrese cu statut de 
monument, dar şi de amplasamentul cu orientare spre strada V. 
Alecsandri.  Totodată, se recomandă ca schiţa de proiect să prevadă 
proiectarea unei construcţii noi din contul demolării celei existente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                                                     

 



 
Subiectul 3 - Schiță de proiect      
Obiectiv: Secţia Stomatologie Pediatrică a PSR, S+P+2E,  
      str. Vlaicu Pârcălab 17, mun. Chișinău. 
Utilizare actuală: anexe auxiliare în curtea Policlinicii Stomatologice 

Î.S. Instituţia Medico-Sanitară Publică.  
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat); 2 - adresă cu statut de monument (nr. 
194 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 
stat).    

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Policlinica Stomatologică Republicană.   
Proiectant: AŞP Victor Sava, arh. Bordeianu Artur 
Proiectul propune: construirea unei clădiri S+P+2E pe teren eliberat 

din contul demolării construcţiilor auxiliare din curte, cu 
destinaţie - Secţia stomatologie pediatrică a Policlinicii 
Stomatologice Republicane.  

 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect. Se va elabora o altă schiţă  care va propune un concept  
adecvat prin soluția stilistică și volumetrică situării construcţiei noi 
pe terenul unei adrese cu statut de monument protejat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subiectul 4  -  Proiect de execuție nr. 103-1-A  

        Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 150/15 din 
02.04.2015    

Obiectiv: Resistematizarea încăperilor arendate din imobilul cu nr. 
cadastral 010020520901, cu supraetajarea a două niveluri, în 
limitele anexei existente, în vederea amplasării unei cafenele-
pub cu terasă, str. Vlaicu Pârcălab nr. 45, mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: încăperi din blocul de producere (la etajul I) a 
Întreprinderii de Stat Editura „UNIVERSUL” şi acoperişul 
construcţiei – anexă.  

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

Examinări anterioare: SP03/13-26.02.2015;  SP01/15-29.01.2015 

Beneficiar: „GLASS EXPERT” S.R.L. 
Proiectant: S.C. „ARHISTRAT-DECO” S.R.L., AŞP Gheorghe Eremciuc, 

arh. Vasile Stratu 
Proiectul propune: resistematizarea încăperilor arendate din 

imobilul, cu supraetajarea a două niveluri, în limitele 
planimetrice ale anexei existente, în vederea amplasării unei 
cafenele-pub cu terasă. 

 
       În urma examinării Proiectului de execuție prezentat, Consiliul a 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Subiectul  5  -  Proiect de execuție nr. 011/15;   
      Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 225/15 din 

13.05.2015    
Obiectiv: Resistematizarea apartamentului nr. 32+18 (nr. cadastral 

010041916701032) cu construirea unei anexe, bd. Grigore Vieru 
nr. 22/4, mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: clădire, P+E, cu destinaţie locativă. 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: SP03/03-26.02.2015 
Beneficiar: Cuşnir Lilian  
Proiectant: S.A.”Tecton-Z”, AŞP Grigore Burciu, arhitect M. Zestre 
Proiectul propune: resistematizarea apartamentului nr. 32+18 şi 

construirea unei anexei P. 
  
     În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul a 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul 6  -  Schiţă de proiect   
Obiectiv: Resistematizarea încăperilor locative cu organizarea 

intrării suplimentare din str. Alexandru cel Bun, nr. 28, mun. 
Chişinău. 

Utilizare actuală: imobil locativ.  
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Galici Nicolai 
Proiectant: S.A.”Tecton-Z”, AŞP Grigore Burciu 
Proiectul propune: resistematizarea încăperilor locative cu 

organizarea intrării suplimentare prin deschiderea unui gol de 
uşă în locul unui gol de fereastră, renovarea faţadei dinspre 
stradă a imobilului. 

  
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 

propus spre votare următoarea   decizie: Se acceptă Schiţa de 
proiect cu modificarea desenelor schiţei conform următoarelor 
condiții: - soluţionarea accesului nou proiectat cu retragere în 
interiorul clădirii; - găsirea unei soluții pentru parapet care să 
corespundă arhitecturii fațadei. 

          Avizul se va elibera doar după constatarea documentară a 
operării tuturor modificărilor solicitate în schiţa de proiect. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Subiectul 7 - Schiță de proiect 050/KO-2015-SC   
Obiectiv: Reconstrucţia imobilului existent şi supraetajare până la 

RH=S+P+E+M, str. Bogdan P. Hasdeu 98/2, mun. Chișinău. 
Utilizare actuală: punct termic neutilizat. 
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 „CORDEN-ST”.   
Proiectant: S.C. „OLD ARCHITECTURE” SRL, AŞP Naval Tudor 
Proiectul propune: reconstrucţia imobilului existent şi supraetajare 

până la RH=S+P+E+M cu utilizare – oficii.  
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se returnează Schiţa de 
proiect. Se va elabora o altă schiţă  care va propune o soluţie  
stilistică mai degajată a fațadelor.  

 
Se va analiza situația și se va preciza adresa. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul  8 – Idee de amplasare a unei instalaţii/mobilier urban     
Obiectiv: Variante de propunere pentru amplasarea mobilierului 

urban – moneda de 1 ban.  Varianta 1 – amplasare pe teritoriul 
Grădinii Publice Ştefan cel Mare; Varianta 2 – amplasare pe 
aleea pietonală din axa bd-lui Grigore Vieru.  

Utilizare actuală:  
Regim de protecție:  – parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chișinăului (nr.308 în Registrul monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat); 2 – statut de monument cu nr. 284 în 
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat - 
Grădina Publică Ştefan cel Mare - pentru cazul variantei 1).   

Examinări anterioare: SP05/18-26.03.2015 

Beneficiar: ”Simpals” SRL 
Proiectant:  ”Simpals” SRL 
Proiectul propune: montarea în pavaj a unei instalații în formă de 

monedă (1 ban) în scuarul bd. Grigore Vieru sau în Grădina 
publică Ştefan cel Mare.  

 
      În urma examinării şi discuţiilor privind propunerile de 
amplasare în teritoriul zonei construite protejate a instalaţiei 
mobilierului urban, Consiliul a propus spre votare următoarea 
decizie: Se respinge ideea de amplasare a instalaţiei în locurile 
propuse. Se recomandă identificarea altui amplasament,  în afara 
zonei istorice cu statut de monument a oraşului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bd. Grigore Vieru                                            Parcul central 1 

 

 

                                   Parcul central 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Parcul central 3 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  9 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Reconstrucţia casei de locuit în limitele perimetrului 

existent cu extindere pe verticală S+P+2E+M, str. Bucureşti 7/9, 
mun. Chişinău.  

Utilizare actuală: imobil locativ - P+E. 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: SP09/07-28.05.2015; SP07/12-24.04.2015; 
SP05/13-26.03.2015  

Beneficiar: Svetlana Malcoci    
Proiectant: „ARcHITECTUS” S.R.L.;   AȘP Ion Niţî 
Proiectul propune: construirea unei case de locuit S+P+2E+M din 

contul demolării imobilului existent P+E.  
 
     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 nivelului doi în limitele existente deasupra 

casei de locuit P+E, str. Columna 46, ap. 17, mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: imobil cu utilizare locativă - P. 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat); 2 - adresă cu statut de monument (nr. 
160 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun. 
Chișinău).     

Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: Fedoseeva Natalia    
Proiectant: IPS „IPROCOM”,  AȘP Murzina Natalia 
Proiectul propune: reconstrucţia apartamentului cu supraetajarea 

unui nivel - P+E.  
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se returnează Schiţa de 
proiect. Se va propune o altă soluție arhitecturală a fațadei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Subiectul  11 - Schiță de proiect            
Obiectiv: Reşedinţa corpului diplomatic, str. Alexei Mateevici, nr. 

91, 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: SP09/14-30.05.2014 
Beneficiar: SC „REPCOR-Com” SRL 
Proiectant: „AXIS MUNDI” SRL,  AȘP Ion Carpov, arh. Ceban 

Alexandru 
Proiectul propune: construirea unui edificiu D+P+E+M.  
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  12 - Schiță de proiect            
Obiectiv: Reparaţia capitală a acoperişului Muzeului orăşenesc, str. 

Independenţei, nr. 102 din or. Sîngerei. 
Utilizare actuală: imobil de utilitate publică, clădire (P) – sediul Muzeului 

orăşenesc. 

Regim de protecție: 1- statut de monument (nr. 9 în Registrul 
monumentelor istorice de importanţă locală, or. Sîngerei).     

Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: Primăria oraşului Sîngerei   
Proiectant: ÎI „INTERPROIECT COMERŢ - ANDRIUŢA”,  AȘP Andriuţa  
Proiectul propune: reparaţia capitală a acoperişului imobilului. 
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se aprobă proiectul 
prezentat spre examinare ca bază pentru eliberarea Certificatului 
de urbanism pentru proiectare.  

Totodată, ţinând cont de statutul de monument al imobilului, se 
recomandă elaborarea unui proiect de restaurare/reabilitare 
conform cerinţelor pentru proiectarea intervențiilor la 
monumentele de arhitectură. 

Schiţa de proiect se va elabora  sub supravegherea unui arhitect 
cu experienţă practică în proiectarea intervenţiilor de 
conservare/restaurare la monumente, atestat în domeniul 
patrimoniului cultural arhitectural istoric.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  13 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Reconstrucţia locuinţei existente, str. Vasile Alecsandri, 

91, ap. 3, mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: imobil de utilitate 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 cu statut de monument 
(nr.16 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală 
mun. Chișinău).       

Examinări anterioare: --  
Beneficiar: Paşcaneanu Tudor 
Proiectant: Centrul de arhitectură modernă „ORDO-STIL” SRL,  AȘP 

Lîsîi Alexandru, arh. Valeriu Balan  
Proiectul propune: reconstrucţia apartamentului nr. 3 cu 

construirea mansardei.  
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se returnează Schiţa de 
proiect. Arhitectul va propune o altă schiţă de proiect care va 
prevedea amenajarea acoperișului în două pante și o altă soluție 
a fațadelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul  14 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Reconstrucţia ap. 6 cu edificarea mansardei, str. 

Columna, 103, mun. Chişinău. 
Utilizare actuală: imobil de utilitate locativă (apartament). 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: -- -- 
Beneficiar: Popa Adrian 
Proiectant: Firma „CAZACU” SRL, Atelierul de arhitectură şi creaţie 

„FAUR”,  AȘP Cazacu Tudor 
Proiectul propune: reconstrucţia apartamentului nr. 6 cu 

amenajarea mansardei mansardei în parametrii acoperişului 
existent.  

 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  15 - Schiță de proiect           
Obiectiv: Construirea unui centru de oficii cu parcare auto 

subterană, cu regimul pe verticală D+P+2E+M, în limitele 
lotului de pământ privat cu nr. cadastral 0100520293, str. 
Mitropolit Petru Movilă nr. 6, bloc 2, mun. Chişinău.  

Utilizare actuală: imobil de utilitate publică 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: -- -- 
Beneficiar: Iurii Luncaşu 
Proiectant: „Axis Mundi” SRL, AȘP Vronschii Oleg, arh. Vladimir 

Comerzan. 
Proiectul propune: construirea unui centru de oficii cu parcare auto 

subterană, cu regimul pe verticală D+P+2E+M. 
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect cu condiția simplificării elementelor decorative ale 
fațadelor, soluţii de care se va ţine cont la elaborarea proiectului 
de execuţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 16 - Schiță de proiect           
Obiectiv: Replanificarea apartamentului cu extindere şi construirea 

mansardei pe schelet portant cu fundaţie individuală (P+M),  str. 
Colina Puşkin nr. 30, ap. 5, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală: imobil locativ (P). 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: SP09/05-28.05.2015 
Beneficiar: Căpăţină Maria  
Proiectant: AȘP Moraru Ion, arh. Vovc Liviu  
Proiectul propune: conceptul de replanificare a apartamentului cu 

extindere şi construirea mansardei pe schelet portant cu fundaţie 
individuală (P+M). 

 
     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: Reconstruirea imobilului în limitele terenului privat şi celui 
arendat 2S+P+2E+2M din str. Alexei  Mateevici, 34, mun. Chişinău. 
Utilizare actuală: mai multe imobile într-un nivel, care nu se 
utilizează.   
Regim de protecţie: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: SP09/11-28.05.2015; SP07/11-24.04.2015; 
SP05/16-26.03.2015; SP04/11-12.03.2015; PE23/05-18.12.2014; 
sedinţa din 30.07.2008 

Beneficiar:  „PARI-BUCURS” S.R.L. 
Proiectant: „ARH-EST Studio” S.R.L., AŞP Victor Sava 
Proiectul propune: se propun 3 (trei) variante pentru construirea 

unei clădiri de oficii cu amplasare pe frontul stradal al cartierului: 
V1 - 2S+P+3E+M; V2 - 2S+P+2E+M;  

     V3 - 2S+P+2E+2M. 
 
    În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 

propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect - Varianta 2 (2S+P+2E+M). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Subiectul 18 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Construirea nivelelor D+P+E+M la apartamentul nr. 1 

situat pe str. Armenească 12, mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: imobil locativ   
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: SP05/05-13.05.2015.  

Beneficiar:  Buzichevici Ana 
Proiectant: „ARHIDALEX-PROIECT” SRL;   AȘP Victor Sava  
Proiectul propune: construirea unei clădiri cu regim de înălţime 

D+P+E+M, din contul demolării imobilului existent într-un nivel.  
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect.  
            Arhitectonica şi regimul de înălţime al clădirii proiectate 

pentru construire în locul  
     apartamentului nr. 1, trebuie să ţină cont de situarea în zona de 

protecție a clădirii cu statut de monument (Armenească, 14 – 
imobil tip parter). Respectiv, se va proiecta o clădire cu regim de 
înălțime maxim S+P+M.   

      Totodată, pentru a exclude ieşirea din aliniamentul istoric 
constituit al străzii, accesul la subsol se va asigura prin interiorul 
clădirii, scara de acces la parter se va amenaja din contul 
spaţiului interior al clădirii, se va exclude ieșirea în consolă a 
volumului nivelului superior al clădirii, astfel evitându-se ieşirea 
construcţiei în spaţiul public din contul ocupării trotuarului. 

 
 
 
 
 
 

 



 
Subiectul 19 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Reconstruirea apartamentului nr. 1 al casei de locuit din 

str. Titu Maiorescu, nr. 8, mun. Chişinău, cu edificarea unei 
anexe şi a mansardei.  

Utilizare actuală: imobil locativ (nu se exploatează).  
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: --  
Beneficiar:  Angela Mereuţă 
Proiectant: „GARCONITA-ARCHSTUDIO” SRL; AȘP Serghei Garconiţa 
Proiectul propune: reconstruirea apartamentului nr. 1, parte a casei 

de locuit într-un etaj (P), cu extindere pe orizontală din 
contul curţii şi edificarea unui etaj mansardat.  

 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se aprobă  Schiţa de 
proiect.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Subiectul 20  -  Proiect de execuție nr. 03/15;     
        Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 331/15 din 

08.06.2015    
Obiectiv: Construirea unui bloc administrativ cu spații comerciale, 

cu nivelul de înălțime P+2E+M, din contul demolării imobilului 
cu nr. cadastral 010020802501, în limitele terenului cu nr. 
cadastral 0100208025, str. Armenească, nr. 28, mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: imobil (tip parter) cu destinație locativă. 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: SP19/01-27.10.2014 

Beneficiar: Sergiu și Margareta Blagodarenco 
Proiectant: S.R.L. „BALMARIN PROIECT”, AŞP Rotaru Nicolai 
Proiectul propune: Construirea unui bloc administrativ cu spații 

comerciale, cu nivelul de înălțime P+2E+M, din contul demolării 
imobilului existent.  

 
       În urma examinării Proiectului de execuție prezentat, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Proiectul de 
execuție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Subiectul 21 - Schiță de proiect             
Obiectiv:  Reabilitarea casei de locuit (P) cu schimbarea destinației 

în imobil nelocativ (P+E+M), str. Alexei Șciusev, nr. 87, 
mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: imobil cu destinaţie locativă (la momentul 
examinării schiţei nu se exploatează).  

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 cu nr. 406 
în în Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun. 
Chișinău/ casă particulară/ sf. sec. XIX/arh./ L). 

Examinări anterioare: --  
Beneficiar:  Zaporojan Vasilisa 
Proiectant: S.R.L. „BALMARIN PROIECT”,  AȘP Dubelari Vladimir 
Proiectul propune: Reabilitarea casei de locuit (P) cu schimbarea 

destinației în imobil nelocativ (P+E+M). 
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se returnează Schiţa de 
proiect.  
     Ţinând cont de faptul că imobilul are statut de monument 
protejat inclusiv din punct de vedere al structurii şi volumetriei 
interioare,  nu ce acceptă ideea divizării pe verticală a spațiului 
parterului monumentului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


