
ŞEDINŢA  CONSILIULUI  NAŢIONAL al MONUMENTELOR  ISTORICE 
nr. 15  din  09 octombrie 2015  

        
  1. (PE)  Resistematizarea apartamentului nr. 18, construirea unei anexe şi a nivelului mansardă, str. Sfatul Ţării, nr. 61, ap. 18, mun. Chişinău.  
  2. (PE)  Organizarea unei intrări suplimentare la apartamentul nr. 11 din str. Columna, nr. 51, mun. Chişinău. 
  3. (SP)  Resistematizarea casei individuale de locuit din str. A. Bernardazzi, nr. 53/1, mun. Chişinău. 
  4. (SP)  Reconstrucţia apartamentului nr. 7 (avariat) cu extindere pe verticală şi orizontală,  str. Alexei Mateevici, nr. 26, ap. 7, mun. Chişinău.  
  5. (SP) Ajustarea clădirii Casei ONU în Moldova pentru îmbunătăţirea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi prin instalarea liftului şi ajustarea  căilor de 

circulaţie a persoanelor cu mobilitate scăzută în interiorul clădirii, str. 31 August 1989, nr. 131, mun. Chișinău. 
  6. (SP)  Reconstrucţia casei de locuit cu extindere pe verticală P+E+M, str. Ion Pruncul, nr. 2, mun. Chișinău.  
  7. (SP)  Instalarea copertinei deasupra terasei de vară existente (provizoriu, din construcţii uşor demontabile), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 152,  mun. Chişinău. 
  8. (SP)  PUD privind amplasarea unui obiectiv comercial S(D)+P+E, în urma demolării imobilului vechi cu posibilitatea extinderii în dimensiuni, str. Alexandru Puşkin 

28/3, mun. Chișinău. 
  9. (SP)   Reconstrucţia casei de locuit tip P, str. George Coşbuc, nr. 16, mun. Chișinău.  
10. (SP)  Construirea mansardei asupra clădirii cu un singur etaj existent, str. Armenească, nr. 21, ap.7, mun. Chișinău. 
11. (PE)   Reconstrucţia apartamentului nr. 6 şi edificarea mansardei, str. Alexandru cel Bun, nr. 14, ap. 6, mun. Chişinău. 
12. (SP)  Bloc multifuncţional de tip S+P+6E, str. Alexandru Puşkin, mun. Chişinău. 
13. ( PE )  Reconstruirea apartamentului nr. 15, cu edificarea mansardei în limitele planimetrice existente, str. Alexandru Hâjdeu nr. 68, ap. 15, mun. Chişinău. 
14. (PE)  Reconstruirea faţadelor stradale ale clădirii cu organizarea a două intrări suplimentare, resistematizarea interioară a apartamentelor 3; 4; 5 şi amenajarea 

mansardei în volumul acoperişului existent al apartamentelor 3 şi 5 din casele de locuit lit. „B” şi lit. „G”, str. Vasile Alecsandri nr. 46, ap. 3; 4; 5, mun. Chişinău.  
15. (PE)  Reconstrucţia garajelor 01 şi 08 în limitele planimetrice cu comasarea lor, str. Mitropolit Varlaam, nr. 67 (garajele 01 şi 08), mun. Chişinău. 
16. (PE)  Resistematizarea încăperilor nelocative la nivel de subsol şi parter (nr. cadastral 0100519142.01.041), la construcţia existentă, situată în or. Chişinău, sect. 

Buiucani, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 148. 
17. (SP)  Obiectiv comercial (S+P+3E) cu portalul intrării în Piaţa Centrală din str. Mitropolit Varlaam nr. 63, mun. Chişinău (construcţie pe tranşe, în limitele terenului 

arendat cu reamplasarea staţiei de transformator).  
18. (SP)  Reconstrucția casei cu edificarea etajului 1 și mansardei (P+E+M),  str. Ion Pruncul,  nr. 12, mun. Chişinău. 
19. (SP) Casă particulară (P+E), str. Columna, nr. 126, mun. Chișinău. 
20. (SP) Reconstrucţia cu elemente de restaurare şi amenajarea unei mansarde în limitele acoperişului existent al încăperilor nelocuibile a Fondului municipal Chişinău, 

cu statut de monument istoric situat în str. Mihai Eminescu 42, lit. A, mun. Chişinău 
21. (SP) Restaurarea obiectului cu statut de monument istoric protejat Biserica „Sf. Gheorghe” (1825-1828) din cadrul mănăstirii „Sf. Gheorghe” din s. Suruceni, r-nul 

Ialoveni. 
22. (SP) Garaje și bloc de întremare, str. 31 August 1989, nr. 129, mun. Chişinău. 
23. (SP)  Amplasarea unor boxe-garaje la clădirea existentă a Băncii Naționale a Moldovei, bd. Gr. Vieru, nr. 1, mun. Chişinău.  
24. (SP) Reconstituirea pe teritoriului Muzeului Satului-Chişinău a fostei biserici de lemn „Adormirea” (1771) din s. Gârbova, r-nul Ocniţa, bd. Dacia, mun. Chişinău. 

 
 
 
 



 
Subiectul 1 – Proiect de execuție nr.16/15-07     

Certificat de Urbanism pentru proiectare nr.207i/15 din 06.05.2015. 
Obiectiv: Resistematizarea apartamentului nr. 18, construirea 

unei anexe şi a nivelului mansardă, str. Sfatul Ţării, nr. 61, ap. 
18, 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: SP14/15-14.09.2015; SP11/16-26.06.2014 
Beneficiar: Roşca Ecaterina 
Proiectant: Î.I. „Ciudin Victor”, AŞP Sava Victor 
Proiectul propune: resistematizarea apartamentului nr. 18, cu 

construirea unei anexe şi a nivelului mansardă.  
 
       În urma examinării proiectului de execuţie prezentat, Consiliul 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Plan situație 

 

 



 

Subiectul 2 - Proiect de execuție nr. 180815               
Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 405i/15 din 17.08.2015 
 
Obiectiv: Organizarea unei intrări suplimentare la apartamentul 

nr. 11 din str. Columna, nr. 51, 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. 162 în 
Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun. 
Chișinău/ casă de raport/ I jum. a sec. al XIX-lea-înc. sec. XX/arh./L).    

Examinări anterioare: SP15/06-20.08.2014; SP10.10-12.06.2014 
Beneficiar: Irwin Mariana 
Proiectant: „ARHIDALEX-PROIECT” S.R.L., AŞP Grigore Burciu 
S-a examinat: organizarea unei intrări suplimentare la 

apartamentul nr. 11. 
 
       În urma examinării proiectului de execuţie prezentat, Consiliul 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 



 
Subiectul 3 - Schiță de proiect     
 
Obiectiv: Resistematizarea casei individuale de locuit pentru 5 

apartamente din str. A. Bernardazzi, nr. 53/1, 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:  Chircev  
Proiectant: A.O. „TECTON-Z”, AȘP Grigore Burciu, arh. Dmitrioglo 
Proiectul propune: resistematizarea casei individuale de locuit 

pentru 5 apartamente. 
        
       În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se returnează Schiţa de 
proiect. Se va completa dosarul conform cerințelor componenței 
schiţei de proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul 4 – Proiect de execuție nr. 09/2015     

Certificat de Urbanism pentru proiectare nr.548i/14 din 06.11.2014 
(emis cu încălcarea art.3 al.(1), lit.f) din Legea privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010). 

 
Obiectiv: Reconstrucţia apartamentului nr. 7 (avariat) cu 

extindere pe verticală şi orizontală, str. Alexei Mateevici, nr. 
26, ap. 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).  

Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: Dandara Victor 
Proiectant: S.R.L. „Status-arh-project”, AŞP Victor Alexandreanu, 

arh. Ivan Levcenco 
Proiectul propune: construirea unui imobil D+P+E+M, cu 

destinaţie locativă, pe teren eliberat din contul demolării ap. 7 
şi unor anexe nelocative. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
Subiectul 5 - Schiță de proiect     
 
Obiectiv: Ajustarea clădirii Casei ONU în Moldova pentru 

îmbunătăţirea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi 
prin instalarea liftului şi ajustarea căilor de circulaţie a 
persoanelor cu mobilitate scăzută în interiorul clădirii, str. 31 
August 1989, nr. 131, mun. Chișinău. 

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

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

Examinări anterioare: ---- 
Beneficiar: Direcţia servicii corpul diplomatic pe lângă Ministerul  

Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 
Proiectant: S.R.L. „UPCON”, AŞP Şveţ Oleg 

Proiectul propune: instalarea unui lift în exteriorul clădirii, anexat 
la faţada dinspre strada 31 August 1989. 

  
       În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect. Se va propune o altă soluție pentru amplasarea liftului 
fără a ieși în spațiul public. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 6 - Schiță de proiect     
 
Obiectiv: Reconstrucţia casei de locuit cu extindere pe verticală  

P+E+M, str. Ion Pruncul, nr. 2, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: locativă (imobil într-un nivel, amplasat în curte) 
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: Saviţchii Petru 
Proiectant: S.C. „Procons-Line” S.R.L., AŞP Carolina Ciubotaru. 
Proiectul propune: reconstruirea casei existente într-un nivel, cu 

supraetajarea unui etaj și mansardă (P+E+M).  
       
       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: Instalarea copertinei deasupra terasei de vară existente 

(provizoriu, din construcţii uşor demontabile), bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 152,  mun. Chişinău.  

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

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

Examinări anterioare: - 
Beneficiar: „TraboPlus” S.R.L. 
Proiectant: „Zen Design” S.R.L.,  AŞP Ciubotaru Carolina 
Proiectul propune: demontarea terasei de vară existente 

provizoriu pe terenul edificiului Teatrului de Operă şi Balet „M. 
Bieşu” din Chişinău, cu înlocuirea elementelor constructive 
uşor demontabile, propunând edificarea unei construcţii 
capitale cu extindere în plan. 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Subiectul 8 - Schiță de proiect    
   
Obiectiv: PUD privind amplasarea unui obiectiv comercial 

S(D)+P+E, în urma demolării imobilului vechi cu posibilitatea 
extinderii în dimensiuni, str. Alexandru Puşkin 28/3, mun. 
Chișinău.  

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: Lazarev Olga 
Proiectant: „arh_evolutio” S.R.L., AŞP Viorel Gîrlă. 
Proiectul propune: construirea unei clădiri S(D)+P+E cu destinaţie 

comercială, pe teren eliberat din contul demolării imobilului 
existent (P).  

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

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul 9 - Schiță de proiect     
 
Obiectiv: Reconstrucţia casei de locuit tip P+E+M, str. George 

Coşbuc, nr. 16, mun. Chișinău. 
Utilizare actuală: locativă (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: --- 
Beneficiar: Cotorcea Vitalie 
Proiectant: S.C.„AVV-DESIGN” S.R.L., AŞP Adomniţă Vitalie 
Proiectul propune: reconstrucţia casei de locuit tip P+E şi anexă P, 

modelând un volum integru P+E+M. 
 
       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 mansardei asupra clădirii cu un singur etaj 

existent, str. Armenească, nr. 21, ap.7, 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).  

Examinări anterioare: --- 
Beneficiar: Taracila Tudor 
Proiectant: S.C.„GLUVERT” S.R.L., AŞP Rejep , arh. Travin Stanislav 
Proiectul propune: construirea mansardei asupra imobilului 

(apartament) într-un nivel (P). 
 
       În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subiectul 11 - Proiect de execuție nr. 16/15     

Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 225i/15 din 18.05.2015 
 
Obiectiv: Reconstrucţia apartamentului nr. 6 şi edificarea 

mansardei, str. Alexandru cel Bun, nr. 14, ap. 6, 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: SP10/06-12.06.2014 
Beneficiar: Alexandr Volcov 
Proiectant: S.R.L. „CREATIVE ARcHITECTURE”, AŞP Victor Sava ,  

arh. Alexandru Sava 
Proiectul propune: reconstrucţia apartamentului nr. 6 şi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 Subiectul  12 - Schiță de proiect           
 
Obiectiv: Bloc multifuncţional de tip S+P+6E, str. Alexandru 

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

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

Examinări anterioare: -- 
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 respinge Schiţa de 
proiect. Se va elabora o altă schiţă care va ţine cont de 
următoarele obiecţii: 
- nu se va depăși regimul de înălțime P+4E; 

- volumetria clădirii proiectate, inclusiv posibila ieşire în 

consolă a volumului clădirii, nu va depăși limita terenului privat; 

- se va proiecta conform reglementărilor normative privind 

distanța între clădiri. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Subiectul 13 - Proiect de execuție nr. 300715     

Certificat de Urbanism pentru proiectare nr.  370i/15 din 28.07.2015 
 
Obiectiv: Reconstruirea apartamentului nr. 15, cu edificarea 

mansardei în limitele planimetrice existente, str. Alexandru 
Hâjdeu nr. 68, ap. 15, mun. Chişinău.  

 Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 
Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat); 2 - statut individual de protecţie 
(nr. 283 în Registrul monumentelor Republicii Moldova 
ocrotite de stat).  

Examinări anterioare: SP15/14-20.08.2014; SP12/19-17.10.2014 
Beneficiar: Ţapu Nadejda 
Proiectant: S.R.L. „ARHIDALEX-PROIECT”, AŞP Victor Sava  
Proiectul propune: reconstruirea apartamentului nr. 15, cu 

edificarea mansardei în limitele planimetrice existente. 
 
     În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul 
a propus spre votare următoarea decizie: Se returnează 
Proiectul de execuţie.  
1. Se vor opera modificări la proiectul de execuţie privind 
excluderea organizării consolei spre curte a nivelului mansardă.  
2. Proiectul corectat şi completat cu releveu (plan, secţiuni, 
faţade, detalii) a imobilului cu statut de monument, se va 
prezenta spre avizare la următoarea şedinţă. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
Subiectul  14 - Proiect de execuție nr. 24/15-10     

Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 219i/15 din 13.05.2015 
 
Obiectiv: Reconstruirea faţadelor stradale ale clădirii cu 

organizarea a două intrări suplimentare, resistematizarea 
interioară a apartamentelor 3; 4; 5 şi amenajarea mansardei în 
volumul acoperişului existent al apartamentelor 3 şi 5 din 
casele de locuit lit. „B” şi lit. „G”, str. Vasile Alecsandri nr. 46, 
ap. 3; 4; 5, 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: SP19/02-27.10.2014; SP18/08-03.10.2014 
Beneficiar: Stier Carolina 
Proiectant: S.R.L. „ARHITECTUS”, AŞP Victor Sava  
Proiectul propune: reconstruirea faţadelor stradale ale clădirii cu 

organizarea a două intrări suplimentare, resistematizarea 
interioară a apartamentelor 3; 4; 5 şi amenajarea mansardei în 
volumul acoperişului existent al apartamentelor 3 şi 5 din 
casele de locuit lit. „B” şi lit. „G”. 

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

 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul  15 - Proiect de execuție nr. 13/03-2015                 
Certificat de Urbanism pentru proiectare nr.404i/15 din 17.08.2015 
 
Obiectiv: Reconstrucţia garajelor 01 şi 08 în limitele planimetrice cu 

comasarea lor, str. Mitropolit Varlaam, nr. 67 (garajele 01 şi 
08), 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); 2 – adresă protejată (nr. 316 în 
Registrul monumentelor istorice de categorie locală mun. 
Chişinău).  

Examinări anterioare: SP09/10-28.05.2015; SP08/06-13.05.2015 
Beneficiar: Musiuc Serghei 
Proiectant: S.R.L. „CHISARTPROIECT”, AŞP Victor Sava  
Proiectul propune: reconstrucţia garajelor 01 şi 08 în limitele 

planimetrice cu comasarea lor. 
     
      În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Proiectul de 
execuţie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
Subiectul  16 - Proiect de execuție nr.010018/PR/2015-A            
Certificat de Urbanism pentru proiectare nr.406/15 din 27.07.2015 
 
Obiectiv: Resistematizarea încăperilor nelocative la nivel de subsol 

şi parter (nr. cadastral 0100519142.01.041), la construcţia 
existentă, situată în or. Chişinău, sect. Buiucani, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 148.   

Utilizare actuală: încăreri 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: PE14/09-14.09.2015; SP11/07-26.06.2015 
Beneficiar: S.A. „MEDICOR-FARM” 
Proiectant: „PROMSTROI-GRUP” S.A., AŞP Bulat Maria 
Proiectul propune: resistematizarea încăperilor nelocative la nivel  

de subsol şi parter. 
 
       În urma examinării Proiectului de execuţie prezentat, Consiliul 
a propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Proiectul de 
execuţie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul  17  - Schiță de proiect             
 
Obiectiv: Obiectiv comercial (S+P+3E) cu portalul intrării în Piaţa 

Centrală din str. Mitropolit Varlaam nr. 63, mun. Chişinău 
(construcţie pe tranşe, în limitele terenului arendat cu 
reamplasarea staţiei de transformator). 

Utilizare actuală: spaţii comerciale sub aer liber. 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Î.M. „Piaţa Centrală” 
Proiectant: „ARH-EST Studio” S.R.L., AȘP Spasov Anatol. 

 Proiectul propune: construirea unui obiectiv comercial (S+P+3E)  
cu portalul intrării în Piaţa Centrală. 

 
      În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect cu condiția amplasării edificiului nedepășind limita 
terenului deținut. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 18  - Schiță de proiect             
 
Obiectiv: Reconstrucția casei cu edificarea etajului 1 și mansardei 

(P+E+M),  str. Ion Pruncul, nr. 12, mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: locativă – apartament. 
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: Plantus Vasilii 
Proiectant: FPC „MODULPROF” S.R.L., AȘP Spasov Anatol. 
Proiectul propune: reconstrucția unui apartament, parte a 

imobilului cu statut protejat, cu edificarea etajului 1 și 
mansardei (P+E+M). 

 
       În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea   decizie: Se respinge Schiţa de 
proiect.  
Conceptul reconstrucţiei unei părţi a casei de locuit nu ține cont 
de statutul de monument al imobilului. Intervenţiile propuse 
prin supraetajare şi depăşirea aliniamentului istoric construit din 
contul spaţiului public (ocupând practic trotuarul în întregime) 
modifică totalmente aspectul construcţiei originale. 
Se recomandă elaborarea altui concept, care va propune 
intervenţii de reabilitare a imobilului în corespundere cu statul 
de monument protejat al acestuia. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 19 - Schiță de proiect      
 
Obiectiv: Reconstruirea apartamentului nr. 13, cu edificarea 

mansardei în limitele existente, str. Columna, nr. 126, 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).  

Examinări anterioare: SP12/08-08.07.2015 
Beneficiar: Chiţanu Victoria 
Proiectant: AŞP Tatiana Zaicenco,arh. Dumitru Ceoinac 
Proiectul propune: reconstruirea apartamentului nr. 13 cu 

extindere din contul garajului (proprietate privată) şi 
construirea mansardei (P+M); amplasare în curtea cartierului. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul 20  -   Schiță de proiect           
 
Obiectiv: Reconstrucţia cu elemente de restaurare şi amenajarea 

unei mansarde în limitele acoperişului existent al încăperilor 
nelocuibile a Fondului municipal Chişinău, cu statut de 
monument istoric situat în str. Mihai Eminescu 42, lit. A, 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. 123 în 
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat / 
casă individuală/sf. sec. XIX/arh., N).  

Examinări anterioare: - 
Beneficiar: Fondul municipal Chişinău de susţinere socială a 

populaţiei. 
Proiectant: Centrul SITe,  AŞP Boris Gangal, arh. Pavel Bulat 
Proiectul propune: reconstrucţie-restaurare a încăperilor 

nelocuibile de la parter şi amenajarea mansardei în limitele 
acoperişului existent. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul   21 -  Schiță de proiect 
 

  Obiectiv: Restaurarea obiectului cu statut de monument istoric 
protejat Biserica „Sf. Gheorghe” (1825-1828) din cadrul 
mănăstirii „Sf. Gheorghe” 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: -- 
Beneficiar: Mănăstirea cu hramul „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” din Suruceni, Egumenia Epistimia (Goncearenco) 
Proiectant: S.C. „ARHIDOC” S.R.L., AȘP A. Homa. 
Proiectul propune: 1. Tema de proiectare; 2. Schiţa de proiect 

pentru restaurarea bisericii la etapa anilor 1930 ai sec. al XX-
lea (din materialele cercetărilor necesare se prezintă doar 
Scurt memoriu istoric). 

 
       În urma examinării Temei de proiectare prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă conceptul 
prezentat de restaurare a bisericii. Se va elabora o Schiță de 
proiect care va conţine studiul arhitectural-arheologic, releveu 
etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
Subiectul  22 -  Schiță de proiect                 
 
Obiectiv: Garaje și bloc de întremare, str. 31 August 1989, nr. 129, 

mun. Chişinău. 
Utilizare actuală:  parcare în curtea imobilului 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova 
Proiectant: ”ARHCONSTRUCTOR” S.R.L., AȘP Vlas Gheorghe 
Proiectul propune: construirea unui edificiu P+3E cu amplasarea 

garajelor la parter. 
 
       În urma examinării Schiţei de proiect   rezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de 
proiect cu condiția eliminării ieșirii volumului clădirii în consolă 
spre curtea vecină. Pentru avizarea documentaţiei de proiect, 
modificările respective se vor prezenta suplimentar pentru faza 
schiţă de proiect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Subiectul   23  -    Schiță de proiect                
 
Obiectiv: Amplasarea unor boxe-garaje la clădirea existentă a 

Băncii Naționale a Moldovei, bd. Gr. Vieru, nr. 1, mun. 
Chişinău. 

Utilizare actuală: teren în curtea imobilului 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al 

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

Examinări anterioare: -- 
Beneficiar: Banca Națională a Moldovei 
Proiectant: ÎMP ”CHSINAUPROIECT”, AȘP Raețcaia Nadejda 
Proiectul propune: construirea unor boxe-garaj anexat la clădirea  

Băncii Naţionale a Moldovei dinspre curte. 
 
       În urma examinării Schiţei de proiect   rezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie:  Se aprobă Schiţa de 
proiect. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Subiectul   24 -    Schiță de proiect               
 
Obiectiv: Reconstituirea pe teritoriul Muzeului Satului-Chişinău a 

fostei biserici de lemn „Adormirea” (1771) din s. Gârbova, r-
nul Ocniţa, bd. Dacia, mun. Chişinău. 

Utilizare actuală:          -- 
Regim de protecție:      -- 
Examinări anterioare:  -- 

 Beneficiar: Direcţia MNEIN, Ministerul Culturii, (Muzeul Satului- 
Chişinău) 

Proiectant: arh. Eugen Bâzgu, arh. Sergiu Vornicov 
Proiectul propune: reconstituirea cu amplasare pe teritoriul 

Muzeului Satului din Chişinău a bisericii de lemn „Adormirea” 
(1771) din s. Gârbova, r-nul Ocniţa, demontate în anul 1992.  

    
        În urma examinării Schiţei de proiect prezentate, Consiliul a 
propus spre votare următoarea decizie:  Se aprobă Schiţa de 
proiect. Proiectul de execuție se va prezenta împreună cu 
releveu, fotofixarea, memoriu istoric etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Nu este varianta electronică 


