
ŞEDINŢA  CONSILIULUI  NAŢIONAL al MONUMENTELOR  ISTORICE 
nr. 11  din  26 iunie 2015  

        
  1. (PE) Resistematizarea încăperilor nelocative cu nr. cadastral 0100520.110.040 şi organizarea unei intrări suplimentare din golul de fereastră existent, 

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 123, mun. Chişinău.  
  2. (SP) Reconstrucţia imobilului cu statut de monument cu restaurarea faţadelor (tranşa 2), str. Bulgară, nr. 24, mun. Chișinău. 
  3. (SP) Reabilitarea casei de locuit (P) cu schimbarea destinației în imobil nelocativ (P+M), str. Alexei Șciusev, nr. 87, mun. Chișinău.  
  4. (SP) Reconstrucţia şi replanificarea cu edificarea unui etaj şi mansardă a obiectivului din str. Nicolae Iorga, nr. 8, mun. Chișinău.  
  5. (SP) Reconstrucţia imobilului existent şi supraetajare până la RH=S+P+E+M, str. Bogdan P. Hasdeu 98/2, mun. Chișinău. 
  6. (SP) Reconstrucţia locuinţei existente, str. Vasile Alecsandri, 91, ap. 3, mun. Chişinău. 
  7. (SP)Resistematizarea încăperilor farmaciei existente nr. 1,2,3,4,5,6 (demisol) şi a încăperilor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 (parter), în vederea 

amplasării farmaciei la parter şi a încăperilor auxiliare la subsol, la clădire din bd. Ştefan cel Mare şi Sf., nr. 148, mun. Chişinău. 
  8. (SP) Reconstrucţia apartamentelor nr. 8, 9 şi 10 cu resistematizarea încăperilor şi schimbarea destinaţiei din locativă în clădire obştească din str. 

Vlaicu Pârcălab, nr. 57, mun. Chişinău.      
  9. (SP)  Reconstrucţia pavilionului comercial şi staţiei de aşteptare a transportului urban în scopul amplasării unui complex de alimentaţie publică din or. 

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 64/1.     
10. (SP) Construirea unui obiectiv de alimentaţie publică din construcţii uşor demontabile, P+E, cu terasă de vară, or. Chişinău, str. Mitropolit G. 

Bănulescu-Bodoni. 
11. (SP)  Replanificarea parţială a încăperilor oficiului central al CCI şi renovarea sistemului interior de încălzire a clădirii, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.  

151, mun. Chişinău.  
12. (SP)  Finalizarea construcţiei cu replanificare, supraetajare şi mansardare (S+P+E+M), str. Sfatul Ţării, nr. 61, mun. Chişinău. 
13. (SP) Resistematizarea apartamentului nr. 22 (nivelul 3), cu edificarea unei mansarde din contul cerdacului existent deasupra nivelului 3, str. Colina 

Puşkin, nr. 15, mun. Chişinău.  
14. (SP)  Reconstrucţia clădirii şi edificarea mansardei, str. Alexandru Bernardazzi, nr. 15, mun. Chişinău. 
15. (SP)  Reconstrucția clădirii, cu extindere pe verticală și orizontală, str. Alexandr Pușkin 3, mun. Chișinău. 
16. (SP)  Complex locativ cu spații pentru deservirea socială, str. Carierei, nr. 5, mun. Chișinău. 
17. (SP) (PE) Construirea unui obiectiv multifuncţional (spaţii administrative şi comerciale, oficiu bancar, hotel) cu regimul pe verticală maximal 

S+P+4E+M, cu parcare subterană, în limitele lotului de pământ privat, str. 31 August 1989, nr. 67,  mun. Chişinău. 
18. (SP)  Schiță concept de reconstrucție - str. Petru Movilă, nr. 5, mun. Chişinău. 
19. (PE)  Construirea unui bloc locativ cu încăperi comerciale la parter de tip S+P+E+M, str. Alexandru Bernardazzi, nr. 25,  mun. Chişinău. 
20. (PE)  Construirea casei de locuit individuale (S+P+E+M), în urma demolării casei de locuit vechi, str. 31 August 1989, nr. 33A, mun. Chișinău.   
 
 
 
 



 
Subiectul 1  -  Proiect de execuție nr. 3190-1;          Certificat de 

Urbanism pentru proiectare nr. 206/14 din 17.04.2014    
 
Obiectiv: Resistematizarea încăperilor nelocative cu nr. cadastral 

0100520.110.040 şi organizarea unei intrări suplimentare din 
golul de fereastră existent, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 123, 
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).  

Examinări anterioare: SP05/07-28.03.2014   

Beneficiar: Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” S.A. 

Proiectant: Î.M.P. „CHIŞINĂUPROIECT”,  AŞP N. Raeţcaia  
Proiectul propune: resistematizarea încăperilor nelocative cu nr. 

cadastral 0100520.110.040 şi organizarea unei intrări 
suplimentare din golul de fereastră existent. 

 
       În urma examinării Proiectului de execuție prezentat, Consiliul a 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Subiectul  2 - Schiță de proiect 
   
Obiectiv: Reconstrucţia imobilului cu statut de monument şi 

restaurarea faţadelor (tranşa 2), str. Bulgară, nr. 24, mun. 
Chișinău. 

Utilizare actuală: nelocativ (P). 
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. 134 în 
Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun. 
Chișinău / Complex din case de locuit/înc. sec. XX/arh./L).       

Examinări anterioare: SP17/02-25.07.2013 (tranşa 1)  
Beneficiar: Irina Gaburici 
Proiectant: ATM  „MARHITRAV”, AŞP Smolin Evghenii 
Proiectul propune: reconstrucţia imobilului cu  amenajarea 

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

 

 

 
 

                                                                                     

 



 
Subiectul 3 - Schiță de proiect           
   
Obiectiv:  Reabilitarea casei de locuit (P) cu schimbarea destinației 

în imobil nelocativ (P+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 
Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun. 
Chișinău/ casă particulară/ sf. sec. XIX/arh./ L). 

Examinări anterioare: SP10/21-11.06.2015  

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+M). 
 
     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:  Reconstrucţia şi replanificarea cu edificarea unui etaj şi 

mansardă a obiectivului din str. Nicolae Iorga, nr. 8, mun. 
Chișinău.  

Utilizare actuală: încăperi nelocative.  
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: ---- 
Beneficiar:  Pleşca Alexei 
Proiectant: S.R.L. „BALMARIN PROIECT”,  AȘP Dubelari Vladimir 
Proiectul propune: reconstrucţia şi replanificarea cu edificarea unui 

etaj şi mansardă (P+E+M) a obiectivului (P). 
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subiectul 5 - Schiță de proiect 050/KO-2015-SC   
 
Obiectiv: Reconstrucţia imobilului existent şi supraetajare până la 

RH=S+P+E+M, str. Alexandru Hâjdău 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: SP10/07-11.06.2015  
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 aprobă Schiţa de 
proiect. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  6  - 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: SP10/13-11.06.2015  
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 aprobă Schiţa de 
proiect. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Subiectul  7  - Schiță de proiect            
Obiectiv: Resistematizarea încăperilor farmaciei existente nr. 

1,2,3,4,5,6 (demisol) şi a încăperilor 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 (parter), în vederea amplasării 
farmaciei la parter şi a încăperilor auxiliare la subsol, la 
clădire din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 148, mun. 
Chişinău.  

Utilizare actuală: încăperi nelocative. 
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. 281 în 
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).       

Examinări anterioare: ----  
Beneficiar: S.A. „MEDICOR-FARM” 
Proiectant: AȘP Bulat Maria  
Proiectul propune: resistematizarea încăperilor farmaciei, 

înlăturarea pământului de sub cota 0.00 şi deschiderea unor 
încăperi la subsol. 

 
     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 vor efectua sondaje de 
fundamentare a existenței subsolului. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul  8 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Reconstrucţia apartamentelor nr. 8, 9 şi 10 cu 

resistematizarea încăperilor şi schimbarea destinaţiei din 
locativă în clădire obştească din str. Vlaicu Pârcălab, nr. 57, 
mun. Chişinău.  

Utilizare actuală: locativă (amplasare în curte; nu se utilizează). 
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. 93 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite 
de stat / casă de raport/anii 30 sec. XX/ arh./ N).    

Examinări anterioare: ----  
Beneficiar: S.R.L. „VAL-CONSULTING” 
Proiectant: „PROMSTROI-GRUP” S.A.,  AȘP Bulat Maria  
Proiectul propune: Resistematizarea încăperilor farmaciei, 

înlăturarea pământului şi deschiderea unor încăperi 
suplimentare la subsol. 

 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se returnează Schiţa de 
proiect.  
     1. Se vor consulta deciziile Consiliului municipiului Chișinău 
privind statutul cartierului dat;  
     2. La elaborarea schiței de proiect se va conlucra cu IMP 

Chisinauproiect în vederea  prezentării unei soluții unice în 
cadrul studiului de fezabilitate de amenajare a cartierului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
Subiectul  9 - Schiță de proiect            
Obiectiv: Reconstrucţia pavilionului comercial şi staţiei de 

aşteptare a transportului urban în scopul amplasării unui 
complex de alimentaţie publică din or. Chişinău, bd. Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, nr. 64/1. 

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: Podolco Miroslava 
Proiectant: „MELC CODOBELC” Proiect, S.R.L.,  AȘP Ciubotaru 

Carolina.  
Proiectul propune: Reconstrucţia pavilionului comercial şi staţiei 

de aşteptare a transportului urban în scopul amplasării unui 
complex de alimentaţie publică. 

      
În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus 
spre votare următoarea   decizie: Se  respinge  Schiţa de proiect.  
     Nu sunt respectate prevederile noului Regulament privind 
organizarea teraselor de vară în mun. Chișinău, aprobat de către 
Consiliul municipiului Chișinău. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subiectul  10 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Construirea unui obiectiv de alimentaţie publică din 

construcţii uşor demontabile, P+E, cu terasă de vară, or. 
Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. 

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: S.R.L. „Ş.O.M.TRESI” 
Proiectant: „MELC CODOBELC” Proiect, S.R.L.,  AȘP Ciubotaru 

Carolina.  
Proiectul propune: Construirea unui obiectiv de alimentaţie publică 

din construcţii uşor demontabile, P+E, cu terasă de vară. 
      
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 care va prevede construcția din 
elemente ușor demontabile cu înălțime maximum un nivel (P) și 
care se va încadra în suprafața prevăzută în contractul de arendă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Subiectul  11 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Replanificarea parţială a încăperilor oficiului central al CCI 

şi renovarea sistemului interior de încălzire a clădirii, bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 151, 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: ----  
Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a Republicii 

Moldova  
Proiectant: „ArhiVEP” S.R.L.,  AȘP Studzinschii Valeriu  
Proiectul propune: replanificarea parţială a încăperilor oficiului 

central al CCI şi renovarea sistemului interior de încălzire a 
clădirii. 

      
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: Finalizarea construcţiei cu replanificare, supraetajare şi 

mansardare (S+P+E+M), str. Sfatul Ţării, nr. 61, mun. 
Chişinău. 

Utilizare actuală: construcţie nefinisată. 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: ---  
Beneficiar: Nae-Simion Pleşca 
Proiectant: AȘP Sava Victor, arhitect Catărău Sergiu  
Proiectul propune: Finalizarea construcţiei cu replanificare, 

supraetajare şi mansardare (S+P+E+M). 
      
În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a propus 
spre votare următoarea   decizie: Se returnează Schiţa de proiect.  
1. Se va elabora o schiță de proiect care să conțină toate desenele 
necesare: plan parter, secțiune.  
2. Se vor prezenta suplimentar următoarele documente:    
     a) copia extrasului din registrul bunurilor imobile, eliberat de  
către oficiul cadastral teritorial, însoţit de  planul cadastral şi planul 
imobilului;  
     b) copia buletinului de identitate;  
     c) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de 
imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul 
executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării 
obiectului construit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul  13 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Resistematizarea apartamentului nr. 22 (nivelul 3), cu 

edificarea unei mansarde din contul cerdacului existent 
deasupra nivelului 3, str. Colina Puşkin, nr. 15, 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: Ciugureanu Cristin 
Proiectant: „ARHIDALEX-PROIECT” S.R.L., AȘP Sava Victor, arhitect 

Cojocaru A.  
Proiectul propune: resistematizarea apartamentului nr. 22 

(amplasat la etajul/nivelul 3), cu adaptarea spaţiului podului 
deasupra apartamentului 22 în mansardă locuibilă.      

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

 

 



 
Subiectul  14 - Schiță de proiect             
Obiectiv: Reconstrucţia clădirii şi edificarea mansardei, str. 

Alexandru Bernardazzi, nr. 15, 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. 90 în 
Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun. 
Chișinău) 

Examinări anterioare: ----  
Beneficiar: Cutîrea Claudia, Ermurache Veaceslav, Crudu Liudmila, 

Nusenchis Victor, Gavrilenco Valentiv. 
Proiectant: „CHISARTPROIECT” S.R.L., AȘP Sava Victor, arhitect 

Goitu Victor.  
Proiectul propune: reconstrucţia clădirii cu statut de monument 

(P) şi edificarea mansardei. 
 
În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se returnează Schiţa de 
proiect. Se va elabora o schiță de proiect fără modificarea 
fațadelor și a volumetriei acoperișului. Proiectul se va completa 
cu desenele de releveu al  monumentului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Subiectul 15 - Schiță de proiect  - 07/15         
Obiectiv: Construirea unui nou imobil P+E în locul celor avariate 

(supuse demolării) şi mansardarea imobilului existent în 
limitele acoperişului (monument istoric), str. Alexandr 
Pușkin 3, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală: nelocativă.  
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 şi adresă cu 
statut de monument (nr. 344 în Registrul monumentelor istorice 
de categorie locală mun. Chișinău).    

Examinări anterioare: SP09/06-28.05.2015; SP08/07-13.05.2015 
Beneficiar:  S.R.L. „Nopţi albe” 
Proiectant: S.R.L. „CREATIVE ARcHITECTURE”;   AȘP Victor Sava, 

arh. Alexandru Sava  
Proiectul propune: reconstrucţia părţii imobilului cu statut de 

monument cu mansardare; construirea unei clădiri cu regim de 
înălţime P+E din contul demolării imobilelor existente (P) cu 
aceeaşi adresă - A. Puşkin 3. 

 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se returnează Schiţa de 
proiect. Soluțiile restaurării se vor referi la întregul obiectiv 
istoric. Din soluția arhitecturală propusă pentru clădirea nouă se 
va exclude copertina deasupra trotuarului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 16 - Schiță de proiect     
Obiectiv: Complex locativ cu spații pentru deservirea socială, str. 

Carierei, nr. 5, mun. Chișinău. 
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:  S.R.L. „LAGMAR IMPEX” 
Proiectant: S.R.L. „CREATIVE ARcHITECTURE”;   AȘP Victor Grozavu, 

arh. Alexandru Sava  
Proiectul propune: construirea unui complex locativ cu clădiri în 

multe etaje. 
 
     În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se returnează Schiţa de 
proiect. Terenul pe care se propune construirea complexului din 
str. Carierei 5 este un teren cu potenţial arheologic. Pentru a lua o 
decizie corectă este necesar de a efectua o documentare 
suplimentară în problema fostei cetăți a Chișinăului și a 
cimitirului din sectorul respectiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Subiectul 17  -  Proiect de execuție nr. 15/14-SA;          Certificat de 

Urbanism pentru proiectare nr. 487/14 din 23.09.2014    
Obiectiv: Construirea unui obiectiv multifuncţional (spaţii 

administrative şi comerciale, oficiu bancar, hotel) cu regimul pe 
verticală maximal S+P+4E+M, cu parcare subterană, în limitele 
lotului de pământ privat, str. 31 August 1989, nr. 67,  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).  

Examinări anterioare: SP03-10 - 12.06.2014   

Beneficiar: S.R.L. „Cosmocadou  ₰ Co”  

Proiectant: S.C. „IMOPROIECT” S.R.L.,  AŞP Damaschin Igor  
Proiectul propune: construirea unui obiectiv multifuncţional (spaţii 

administrative şi comerciale, oficiu bancar, hotel) cu regimul pe 
verticală maximal S+P+4E+M, cu parcare subterană, în limitele 
lotului de pământ privat. 

 
       În urma examinării Proiectului de execuție prezentat, Consiliul a 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Subiectul 18 - Schiță de proiect     
   Obiectiv: Schiță concept de reconstrucție - str. Mitropolit Petru 

Movilă, nr. 5, mun. Chişinău. 
   Utilizare actuală: imobile neexploatabile (P). 
   Regim de protecție:  – parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

   Examinări anterioare: SP05/04-26.03.2015; SP12/17-10.07.2014; 
SP06.14-10.04.2014; SP17.04- 25.07.2013 

   Beneficiar: ”Terconvit” SA 
   Proiectant:  ”ARMONIC URBAN”, AȘP Turucalo Alexei 
   Proiectul propune: construirea unui imobil locativ cu spații 

comerciale la parter  de tip S+P+5E (ultimul nivel este proiectat 
cu retragere de la faţadele laterale), pe terenul care va fi 
eliberat în urma demolării imobilelor neexploatabile existente 
(P). 

 
      În urma examinării schiței de proiect, Consiliul a propus spre 

votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de proiect cu 
condiția excluderii unui etaj (S+P+3E+ph). Ultimul nivel cu  

      apartamente de tip penthouse se va retrage de la cele trei 
faţade: cea orientată spre stradă şi cele două laterale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Subiectul 19  -  Proiect de execuție nr. 07/15;          Certificat de 

Urbanism pentru proiectare nr. 343i/15 din 24.06.2015   
Obiectiv: Construirea unui bloc locativ cu încăperi comerciale la 

parter de tip S+P+E+M, str. Alexandru Bernardazzi, nr. 25,  
mun. Chişinău.  

Utilizare actuală: imobil locativ construcţii accesorii care se vor 
demola conform Autorizaţiei de desfiinţare nr. 78 id/15 din 
24.06.2015. 

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

Examinări anterioare: SP04/13-12.03.2015; SP02/10-12.02.2015   

Beneficiar: Ţurcan Sanda 

Proiectant: S.R.L. „BALMARIN PROIECT”,  AȘP Rotaru Nicolae 
Proiectul propune: construirea unui bloc locativ cu încăperi 
comerciale la parter de tip S+P+E+M. 
 
       În urma examinării Proiectului de execuție prezentat, Consiliul 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Subiectul 20  -  Proiect de execuție nr. 16-0115;          Certificat de 

Urbanism pentru proiectare nr. 289i/15 din 27.05.2015   
Obiectiv: Construirea casei de locuit individuale (S+P+E+M), în 

urma demolării casei de locuit vechi, str. 31 August 1989, nr. 
33A, 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 – zonă de protecție/adresă a 
monumentului de arhitectură ( nr. 69 în Registrul 
monumentelor istorice de categorie locală/Chișinău).  

Examinări anterioare: SP01/09-29.01.2015; SP06/22-10.04.2014   

Beneficiar: Alexei Veaceslav 

Proiectant: S.A. „Galeriproiect” S.R.L.,  AȘP Burciu Grigore 
Proiectul propune: construirea casei de locuit individuale 

(S+P+E+M), în urma demolării casei de    locuit vechi. 
 
       În urma examinării Proiectului de execuție prezentat, Consiliul 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


