
 

 

 
ŞEDINŢA  CONSILIULUI  NAŢIONAL al MONUMENTELOR  ISTORICE nr. 10   

din 12 mai 2016    
1 SP Restaurarea clădirii cu organizarea mansardei și a unei intrări suplimentare dinspre stradă, str. 31 August 1989, nr. 85,  mun. Chişinău.  

Prezintă: arh. Inna Sava 
2 SP Reconstrucția apartamentului nr. 1 cu demolarea anexei neautorizate din str. Alexandru Vlahuța nr. 14, mun. Chișinău. Prezintă: AȘP Naval 

Teodor 
3 SP Construirea unui complex multifuncțional cu spații comerciale, locative și parcare subterană (cu regim de înălțime: Bloc ”A” – S+P+7E; Bloc 

”B”- S+P+10E; Bloc ”C”- S+P+8E; Bloc ”D”- S; Bloc ”E”, ”F” – S+P) din contul demolării imobilelor private existente. Prezintă: AȘP Naval 
Teodor 

4 SP Extinderea şi reconstruirea apartamentului existent şi schimbarea destinaţiei din locativ în nelocativ a ap. 10 din str. Vlaicu Pârcălab nr. 20,  
mun. Chişinău. Prezintă: arh. Ursu Călin. 

5 SP Resistematizarea apartamentului nr. 56 cu organizarea unor intrări suplimentare dinspre stradă, str. Alexandru cel Bun, nr. 62, mun. Chişinău. 
Prezintă: Coroi Vasile 

6 SP Construirea unei anexe la imobilul existent, str. Arhanghel Mihail, nr. 32/1, mun. Chişinău. Prezintă: Cârnaț Teodor  
7 PE Resistematizarea încăperilor nelocative cu nr. cadastral 010020611101010, cu organizarea unei intrări suplimentare în golul geamului existent, 

în vederea divizării în două spații comerciale/prestări servicii, str. Alexandr Pușkin, nr. 30, mun. Chișinău. Prezintă: AȘP Turucalo Alexei   
8 SP Construirea unui obiectiv locativ P+E, din contul demolării apartamentului nr. 10, nr. cadastral 0100204167, situat în str. Mihai Eminescu, 

nr.26, mun. Chișinău.  Prezintă: arh. Bulat Pavel 
9 SP Restaurarea cu reconstrucţia obiectivului şi edificarea mansardei asupra apartamentelor nr. 2; nr. 11, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, mun. 

Chişinău.  Prezintă: AȘP Goitu Victor       
10 SP Proiect-concept a unui complex locativ (de tip S+P+10E+M), cu obiective de menire social-culturală și parcare auto subterană, str. Moara Roșie și 

Bogdan P. Hașdeu,  mun. Chişinău. Prezintă: AȘP Goitu Victor     
11 PE Operarea modificărilor la proiectul de execuție ”Edificarea mansardei la clădirea existentă” din str. București nr. 13/1, mun. Chișinău.   Prezintă: 

arh. Șeremet Adrian      
12 SP    Resistematizarea încăperilor de la parter în vederea amplasării unui birou de avocați, și edificarea unei anexe (P+M) în limita terenului proprietate 

privată din str. Alexei Șciusev, nr. 55, mun. Chișinău.  Prezintă: Garconița Serghei 
13 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. 

14 SP Monument dedicat animalelor fără adăpost, cu amplasare în scuarul de la intersecţia străzii Colina Puşkin cu strada Buna Vestire, mun. 
Chişinău. Prezintă: AȘP Vatamaniuc Andrei. 

15  Examinarea demersului Fundației ”Treunial” privind proiectul ”Cele zece porunci ale lui Dumnezeu”, remis la indicația Guvernului nr. 1114-221 
din 07.04.2016.   



 

 
Subiectul 1 - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

Obiectiv: Restaurarea clădirii cu organizarea mansardei și a unei intrări suplimentare dinspre stradă, str. 31 August 1989, nr. 85,  
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. 76 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun Chișinău.  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: SA ”Moldpresa”, Lobanovici Vladimir 
Proiectant: „ProjectLine” S.R.L., AȘP Malahov I.F. 
Proiectul propune:  restaurarea clădirii cu statut de monument cu organizarea mansardei și a unei intrări suplimentare dinspre 

stradă.  
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 schiță de proiect care  va prevedea restaurarea imobilului. Nu se admite organizarea 
intrărilor din contul spargerii golurilor de fereastră. 

 
 

 

 

      

 

   
Subiectul  2 - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

  Obiectiv: Reconstrucția apartamentului nr. 1 cu demolarea anexei neautorizate din str. Alexandru Vlahuța nr. 14, mun. Chișinău.  
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. 283 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: ”OLDARCHITECTURE” S.R.L. 

   Proiectant: ”OLDARCHITECTURE” S.R.L., AȘP Naval Teodor 
Proiectul propune:  reconstrucția apartamentului nr. 1, parte a clădirii cu statut de monument cu demontarea anexei-tambur 

(construcție neautorizată) și organizarea unei intrări suplimentare dinspre stradă.  
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 schiță de prpoect de reabilitare a imobilului, ținând cont de următoarea obiecție: nu se 
admite organizarea intrării din contul spargerii golurilor de fereastră. 
 

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 

Subiectul  3 - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 
  Obiectiv: Construirea unui complex multifuncțional cu spații comerciale, locative și parcare subterană (cu regim de înălțime: Bloc 

”A” – S+P+7E; Bloc ”B”- S+P+10E; Bloc ”C”- S+P+8E; Bloc ”D”- S; Bloc ”E”, ”F” – S+P) din contul demolării imobilelor private 
existente din str. Mitropolit Varlaam, 76 și Vasile Alecsandri, 80, mun. Chișinău. 

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

ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: SP20/09-12.05.2012 (negativ) 

Beneficiar: ”OLDARCHITECTURE” S.R.L. 
   Proiectant: ”OLDARCHITECTURE” S.R.L., AȘP Naval Teodor 

Proiectul propune: Construirea unui complex multifuncțional cu spații comerciale, locative și parcare subterană (cu regim de 
înălțime: Bloc ”A” – S+P+7E; Bloc ”B”- S+P+10E; Bloc ”C”- S+P+8E; Bloc ”D”- S; Bloc ”E”, ”F” – S+P) din contul demolării 
imobilelor private existente.  

Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se respinge 
Schiţa de proiect, conceptul propus nefiind conform cu statutul de monument al Nucleului Istoric al Chișinăului – zonă 
construită protejată.  

                Se va elabora o altă schiţă care va propune integrarea armonioasă a edificiilor noi proiectate (prin regim de înălţime, 
structură volumetrică şi stilistică etc.) în structura urbanistică istorică a cartierului. 

                În acest sens, regimul de înălțime pentru clădirile proiectate la aliniamentul străzilor nu va depăşi P+2E și pentru cele 
amplasate pe planul doi (din interiorul cartierului) P+4E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subiectul 4 - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

Obiectiv: Extinderea şi reconstruirea apartamentului existent şi schimbarea destinaţiei din locativ în nelocativ a ap. 10 din str. 
Vlaicu Pârcălab nr. 20,  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.330 în Registrul monumentelor de categorie locală mun. Chişinău).   
Examinări anterioare: SP06/15-14.04.2016; SP05/16-01.04.2016  
Beneficiar: Vasile Dulgheru 
Proiectant: „AGH PREMIUM GRUP” S.R.L., AȘP Tudor Aghenie. 
Proiectul propune: reconstruirea apartamentului existent – construcţie într-un nivel, cu extinderea spaţial volumetrică a acestuia – 

P+E. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se respinge 

Schiţa de proiect. Ţinând cont de deciziile anterioare pe acest subiect, se va elabora o altă schiţă de proiect în care nivelul doi 
al imobilului proiectat va corespunde conceptului de mansardă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul 5 - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

Obiectiv: Resistematizarea apartamentului nr. 56 cu organizarea unor intrări suplimentare dinspre stradă, str. Alexandru cel Bun, 
nr. 62, mun. Chişinău.  

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: SP06/14-14.04.2016 

Beneficiar: Coroi Vasile 
Proiectant: „MELC CODOBELC Proiect” S.R.L., AȘP Stratevici Tudor  
Proiectul propune: Resistematizarea apartamentului nr. 56 cu organizarea unor intrări suplimentare dinspre stradă. 
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     (album + fișier electronic) 
Obiectiv: Construirea unei anexe la imobilul existent, str. Arhanghel Mihail, nr. 32/1, 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: SP09/14-28.04.2016 
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 aprobă Schiţa 

de proiect. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 7  -  Proiect de execuție nr. 028/16    (album + fișier electronic)   

            Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 278/16 din 03.05.2016  
Obiectiv: Resistematizarea încăperilor nelocative cu nr. cadastral 010020611101010, cu organizarea unei intrări suplimentare în 

golul geamului existent, în vederea divizării în două spații comerciale/prestări servicii, str. Alexandr Pușkin, nr. 30, mun. 
Chișinău. 

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

ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: SP03/09-03.03.2016 (aprobat pozitiv).  

Beneficiar: Igor Cotruță și Angela Cotruță 
Proiectant: ”ARMONICURBAN” S.R.L.,  AȘP Turucalo Alexei 
Proiectul propune: resistematizarea încăperilor nelocative, cu organizarea unei intrări suplimentare în golul geamului existent, în 

vederea divizării în două spații comerciale/prestări servicii (la parterul imobilului).  
            Decizia CNMI: În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă 

Proiectul de execuţie.  
 
 
 
 

 

 
Subiectul 8 - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

Obiectiv: Construirea unui obiectiv locativ P+E, din contul demolării apartamentului nr. 10, nr. cadastral 0100204167, situat în str. 
Mihai Eminescu, nr. 26, mun. Chișinău.  Prezintă: arh. Bulat Pavel  

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: Canțîr Valeriu 
Proiectant: SC ”ALTEC-INVEST” S.R.L., AȘP Cuzmiciova Tatiana  
Proiectul propune: Construirea unui obiectiv locativ P+E, din contul demolării apartamentului nr. 10 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa 

de proiect. 
 

 
 

 



 
Subiectul 9 - Schiță de proiect          (album + fișier electronic)     

Obiectiv: Restaurarea cu reconstrucţia obiectivului şi edificarea mansardei asupra apartamentelor nr. 2; nr. 11, str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 10, 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. 230 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun. Chişinău / 

Casă de raport cu pasaj carosabil/Anul 1896/arh./L/). 
Examinări anterioare: SP05/05-01.04.2016 (aviz pozitiv); SP03/16-03.03.2016 (negativ) 

      Beneficiar: Dumbrăveanu Iurie, Obreja Valentina  
      Proiectant: „STATUS-ARH-PROJECT” S.R.L., AŞP Victor Goitu 

Proiectul propune: reabilitarea apartamentelor nr. 2 şi nr. 11 cu edificarea mansardei  (tip P+M); restaurarea faţadei dinspre 
strada M. Kogălniceanu. 

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 schiţă de proiect care va prevedea restaurarea imobilului. Nu se admite modificarea 
înălțimii pereților edificiului cu statut de monument. 
 

 

 
Subiectul 10 - Schiță de proiect          (album + fișier electronic)     

Obiectiv: Proiect-concept a unui complex locativ (de tip S+P+10E+M), cu obiective de menire social-culturală și parcare auto 
subterană, str. Moara Roșie și Bogdan P. Hașdeu,  mun. Chişinău.         
Utilizare actuală: locativă; construcții auxiliare 

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

Examinări anterioare: -- 
     Beneficiar: Popușoi Vladimir  
     Proiectant: „CREATOR-PROIECT” S.R.L., AŞP Victor Goitu 

Proiectul propune: conceptul unui complex locativ (de tip S+P+10E+M), cu obiective de menire social-culturală și parcare auto 
subterană.  

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 în care se va ține cont de situarea edificiilor proiectate în cadrul obiectivului cu 
statut de monument Nucleul Istoric al Chișinăului (regim de înălţime, structură volumetrică şi stilistică etc.), precum și de 
zonele de protecție a monumentelor din vecinătate. În ceea ce privește regimul maxim de înălțime, ţinând cont de valoarea 
istorico-arhitecturală de excepţie a edificiului cu statut de monument a bisericii Buna Vestire, acesta nu va depăși nivelul 
cornişei acoperișului acestei biserici.  

 

 



 

Subiectul 11  -  Proiect de execuție nr. 03/16 (nr. 024/11)   (album + fișier electronic)   
            Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 556/10 din 03.08.2010  

Obiectiv: Operarea modificărilor la proiectul de execuție ”Edificarea mansardei la clădirea existentă” din str. București nr. 13/1, 
mun. Chișinău.    

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: SP06/08-14.04.2016 (aprobat pozitiv).  

Beneficiar: Centrul stomatologic ”VIVODENT” S.R.L. 
Proiectant: ”PROarchitecture” S.R.L.,  AȘP Ciubotaru Carolina 
Proiectul propune: Edificarea mansardei la clădirea existentă; renovarea fațadelor. 
            Decizia CNMI: În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se 

aprobă Proiectul de execuţie 
 
 
 

 

 
Subiectul 12  - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

  Obiectiv: Resistematizarea încăperilor de la parter în vederea amplasării unui birou de avocați, și edificarea unei anexe (P+M) în 
limita terenului proprietate privată din str. Alexei Șciusev, nr. 55, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală: încăperi nelocative; 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: Păduraru-Gagiu Olga, Păduraru Dragostin 
Proiectant: SRL ”GARCONITA-ARCHSTUDIO”, AȘP Alexandru Garconița 
Proiectul propune: Resistematizarea încăperilor de la parterul blocului, în vederea amplasării unui birou de avocați, și edificarea 

unei anexe (P+M) în limita terenului proprietate privată   
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă 

Schiţa de proiect. 
 

 
 
 

 

 



 
Subiectul 13 - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

Obiectiv: Reabilitarea monumentului de arhitectură din str. Zamfir Arbore, nr. 10, mun. Chişinău, în complex cu edificarea unui bloc 
locativ S+P+4E.  

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: SP09/19-28.04.2016; 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 cu regim de înălțime 

S+P+4E. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa 

de proiect. 
 
 
 
 
 

 

 
Subiectul 14 - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

Obiectiv: Monument dedicat animalelor fără adăpost, cu amplasare în scuarul de la intersecţia străzii Colina Puşkin cu strada Buna 
Vestire, mun. Chişinău.   

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

ocrotite de stat).  
Examinări anterioare: SP07/03-21.04.2016 
Beneficiar: Primăria municipiului Chişinău   
Proiectant: S.C. „LAMIEZ” S.R.L., AȘP Vatamaniuc Andrei 
Proiectul propune: conceptul de sistematizare a scuarului cu propunerea locului amplasării monumentului care reprezintă 

sculptura unui cap de cîne instalat pe un postament în trepte, cu înălţimea totală 1,70 m.  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă 

ideea amplasării unei sculpturi decorative consacrate câinelui comunitar în scuarul de la intersecţia străzii Colina Puşkin cu 
strada Buna Vestire, mun. Chişinău.   

 
 

 



 

 

 
 

 
Subiectul 15  

Obiectiv: Examinarea demersului Fundației ”Treunial” privind proiectul ”Cele zece porunci ale lui Dumnezeu”, remis la indicația 
Guvernului nr. 1114-221 din 07.04.2016.   

Examinări anterioare: 01-27.02.2013; 10-19.09.2012 
Beneficiar: Fundația ”Treiunial”, președinte Boris Ciobanu   
Se propune: La inițiativa fundației, se propune instalarea în Scuarul Catedralei ”Nașterea Domnului” – obiectiv cu statut de 

monument de categorie națională (nr. 2 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat/compartiment 
Municipiul Chișinău) a zece blocuri masive de piatră cu inscripții unificate sub genericul ”Cele zece porunci ale lui Dumnezeu”. 

Decizia CNMI: În urma examinării conceptului respectiv, Consiliul a propus spre votare următoarea decizie: Ținând cont de analiza 
situației și de discuțiile avute pe acest subiect, precum și de rigorile internațional recunoscute de intervenție asupra 
monumentelor, se respinge ideea de instalare în Scuarul Catedralei ”Nașterea Domnului” a zece blocuri masive din piatră.  

 
 
 
 
 

 


