
 

 
ŞEDINŢA  CONSILIULUI  NAŢIONAL al MONUMENTELOR  ISTORICE  nr. 4  din 16 martie 2017 

 
Nr. 
ord 

faza subiectul   decizia CNMI 

1 SP 1. Reconstruirea apartamentului nr. 12 cu supraetajarea a două niveluri, str. V. Alecsandri 72, mun. Chișinău. Prezintă: așp 
Vasiliev Alexandr 

2. avizat 

2 PE 3. Proiectarea replanificării apartamentului nr. 5 în limitele volumetrice a apartamentului existent și amenajarea mansardei în 
limitele spațiului acoperișului existent, str. Colina Pușkin 30, ap. 5, mun. Chișinău.  Prezintă: așp Moscaliuc Oxana 

4. avizat  

3 SP 5.  Proiect de organizare a intrării în apartamentul casei de locuit cu birouri din str. București nr. 2, mun. Chișinău. Prezintă: așp 

Naidionova Irina 

6.   avizat 

4 SP 7. Inscripție de firmă pe fațada clădirii din str. S. Lazo 7, mun. Chișinău.  Prezintă: așp V. Sava 8.   avizat 

5 SP 9. Edificarea edificiului (S+P+E) din str. Tricolorului nr. 37,  mun. Chişinău. Prezintă: arh. Ruslan Buțco, așp Victor Sava avizat 
6 SP 10. Construirea Business centrului din str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău și amenajarea teritoriului adiacent. Prezintă: arh. Sava 

Alexandru, așp Victor Sava 
11. neaprobat 

7 SP 12. Construirea unei anexe tip P+E cu replanificarea încăperilor locative a apartamentelor nr. 1 și nr. 3, aferente blocului locativ tip 
P+E din str. M. Kogălniceanu, nr. 44, mun. Chișinău. Prezintă: așp Mămăligă Lilian 

13. avizat 

8 SP 14. Centru comercial P+E din str. Mitropolit Varlaam nr. 63, mun. Chișinău, din contul reconstrucției și supraetajării imobilelor cu 
număr cadastral 0100.206.112.26.001; 0100.206.112.26.002; 0100.206.103.02.001). Prezintă: așp Pruteanu Alexandru 

avizat 

9 PE 15.  Reparația clădirii nr. 148, în incinta căreia este amplasată biblioteca municipală ”B.P.Hasdeu”, din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 
nr. 148, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Ion Moraru 

16. avizat 

10 PE 17. Reconstrucția casei de locuit individuală P+E cu edificarea unei mansarde, str. Alexei Șciusev, nr. 24, mun. Chișinău. Prezintă: 
așp Grozavu Victor. 

18. avizat 

11 SP 19. Restaurarea și consolidarea monumentului istoric de categorie locală și construirea unui bloc mixt de birouri și apartamente 
(D+P+3E+M) în curte din str. Octavian Goga nr. 14, mun. Chișinău.  Prezintă: așp Grozavu Victor. 

20. avizat 

12 PE 21. Bloc de locuințe cu încăperi comerciale/prestări servici și parcare auto subterană, în limitele terenului cu nr. cadastral 
0100417824, (regim de înălțime S+P+3E+M) din str. Moara Roșie, nr. 2/4, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Zingaliuc Alexandru 

22.   neaprobat 

13 PE 23. Reconstrucția cu extindere planimetrică a apartamentului nr. 7 din str. Gr. Ureche, nr. 57, mun. Chișinău. Prezintă: așp Burciu 
Grigore 

24.   avizat 

14 PE 25.  Reconstrucția apartamentului nr. 20 (P+E) din str. Alexei Șciusev, nr. 101, mun. Chișinău. Prezintă: așp Burciu Grigore 26.   avizat 

15 SP 27.  Centru administrativ-comercial, str. București nr. 87, mun. Chișinău.  Prezintă: așp Burciu Grigore 28.  neaprobat 

16 SP 29.  Construirea unei case de locuit (P+2E+M) cu 8 apartamente și desființarea apartamentului nr. 1 din str. Bulgară, nr. 17, mun. 
Chișinău. Prezintă: așp Burciu Grigore 

30.  neaprobat 



17 SP 31.  Reconstrucția unei clădiri cu extindere pe verticală, cu schimbarea destinației din locativ în administrativă, din str. A. 
Bernardazzi, nr. 45, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Baltag Marina 

32.  avizat 

18 SP 33.  Complex locativ cu zonă multifuncțională (regim de înălțime P+9E), din str. Columna, nr. 116, mun. Chișinău.  Prezintă: așp 
Iațiuc Vitalie 

34.  neaprobat 

19 PE 35.  Obiectiv comercial, prestări servicii și spații locative de tip hotelier (apartamente) din str. 31 August 1989, nr. 60, mun. 
Chișinău. Prezintă: așp Țurcan Alexei 

36.  avizat 

20 SP 37.  Resistematizarea imobilului P+E cu edificarea în P+3E, din str. Mitropolit Varlaam nr. 63, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Oală 
Pavel 

38.  avizat 

21 SP 39.  Clădire de birouri cu încăpere comercială la parter, din contul demolării imobilului existent (nr. cadastral 01.00.204.423.03.007) 
din str. Vlaicu Pârcălab nr. 33, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Oală Pavel 

40.  avizat 

22 PE 41.  Construirea unui obiectiv multifuncțional (încăperi depozitare, comerciale, oficii, spațiu locativ) pe terenul cu nr. cadastral 
010041913205, din contul demolării apartamentelor nr. 9, 10, 11 din str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 22, mun. 
Chișinău. Prezintă: așp Spasov Anatol     

42.  neaprobat 

 

 

 

 

 

 

 
   Subiectul 1   -  Schiță de proiect      
   Examinări anterioare: SP03/01-16.02.2017 (neavizat) 

Obiectiv: Reconstruirea apartamentului nr. 12 cu supraetajarea a două niveluri, str. V. Alecsandri 72, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: locativ (imobil 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. 11 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din mun. Chișinău). 

Beneficiar: Chilaru Ion 
Proiectant: ”NASA” S.R.L., așp Vasiliev Alexandr  
Proiectul propune: reconstruirea apartamentului nr. 12 cu supraetajare – P+E+M. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea  
       decizie: Se aprobă schița de proiect pentru reconstrucția apartamentului nr. 12 cu supraetajare – P+E+M. 

 

 
   Subiectul  2 – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: SP10/16-11.06.2015 (avizat);  SP09/05-28.05.2015 (neaprobat).   



Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 460i/16 din 04.10.2016 
Obiectiv: Proiectarea replanificării apartamentului nr. 5 în limitele volumetrice a apartamentului existent și amenajarea mansardei în limitele spațiului 

acoperișului existent, str. Colina Pușkin 30, ap. 5, 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).  
Beneficiar: Căpățină Maria 
Proiectant: S.R.L. ”Gluvert”, așp Moscalic Oxana 
Proiectul propune:  replanificarea apartamentului nr. 5 în limitele volumetrice a apartamentului existent și amenajarea mansardei în limitele spațiului 

acoperișului existent. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție.  

                                            

 

   Subiectul 3   -  Schiță de proiect      
   Examinări anterioare: -- 

Obiectiv: Proiect  de organizare a intrării în apartamentul casei de locuit cu birouri din str. București nr. 2, mun. Chișinău.  
   Utilizare actuală: locativ  

Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Roșca Violeta 
Proiectant: Firma ”Bianca-Grup”, așp Naidionova Irina 

Proiectul propune: proiectarea unei intrări suplimentare în clădire, organizate dinspre str. Lev Tolstoi. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea  
       decizie: Se aprobă schița de proiect. Se recomandă organizarea rampei de acces pentru persoane cu dizabilități. 

 

 
     Subiectul  4  -  Schiță de proiect      

   Examinări anterioare: SP01/11-19.01.2017 (avizat); SP20/06-15.12.2016 (neaprobatat); SP19/08-01.12.2016 (neaprobatat). 

Obiectiv: Inscripție de firmă pe fațada clădirii din str. S. Lazo 7, mun. Chișinău.  
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. 351 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 
Beneficiar: ”MEDCLINIC INTERNATIONAL” SRL 
Proiectant: așp Victor Sava  
Proiectul propune: amplasarea unor inscripții de firmă pe fațada clădirii cu statut de monument. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea  
       decizie: Se aprobă schița de proiect. 



 

 
     Subiectul  5 - Schiță de proiect      

Examinări anterioare: SP01/13-19.01.2017 (neaprobat) 
Obiectiv: Edificarea edificiului (P+E+M) din str. Tricolorului nr. 37,  mun. Chişinău.  
Utilizare actuală: locativ  (Pater). 
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 protejat (nr. 449 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din mun. Chișinău). 
Beneficiar: Brăilița Ivan 
Proiectant: C.P. „ARHIPLAST”, așp Sava Victor. 
Proiectul propune: construirea unei case de locuit individuale cu regim de înălțime P+E+M pe terenul eliberat în urma desființării casei de locuit 

existente (parter).  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect.  

 

 
     Subiectul  6  -  Schiță de proiect 

Examinări anterioare: SP20/03-15.12.2016 (negativ); SP16/13-06.10.2016 (negativ); SP11/15-02.06.2016 (negativ); SP03/10-26.02.2015 (negativ). 

Obiectiv: Construirea Business centrului din str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău și amenajarea teritoriului adiacent.  
Utilizare actuală: șantier de construcție 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat).  
Beneficiar: S.R.L. ”BIJUTIC”; S.R.L. ”ARCO PARTENERI” 

Proiectant: S.R.L. ”ARCO PARTENERI”, așp Victor Sava  

Proiectul propune: construirea unui edificiu cu regim de înălțime S+D+P+11E+etaj tehnic. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea  
       decizie: Se returnează schița de proiect. Conceptul propus, atât din punct de vedere structural, arhitectural-spațial, cât și volumetric, nu ține 

cont de statutul de monument protejat al Nucleului Istoric al Chișinăului și de zona de protecție a unor imobile cu statut individual de 
monument din imediata vecinătate. 

                       Se va elabora o altă schiță care va ține cont de factorii respectivi, cu regim de înălțime maximal al obiectivului proiectat P+5E. 
 

  
     Subiectul  7  -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: -- 
Obiectiv: Construirea unei anexe tip P+E cu replanificarea încăperilor locative a apartamentelor nr. 1 și nr. 3, aferente blocului locativ tip P+E din 

str. M. Kogălniceanu, nr. 44, mun. Chișinău. 



Utilizare actuală: teren în curtea blocului locativ 
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. 85 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 
Beneficiari: Sturza Vasile, Sturza Serghei, Lozinschi Vitalie 

Proiectant: INCP URBANPROIECT, așp Mămăligă Lilian 

Proiectul propune: construirea unei anexe în două niveluri (P+E), la clădirea de locuit, cu amplasare pe terenul din curtea imobilului locativ de pe 
adresa respectivă. 

Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea  
       decizie: Se aprobă schița de proiect. 

 

 
      Subiectul  8 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: SP03/08-16.02.2017 (neaprobat). 

Obiectiv: Centru comercial P+E din str. Mitropolit Varlaam nr. 63, mun. Chișinău, din contul reconstrucției și supraetajării imobilelor cu număr 
cadastral 0100.206.112.26.001; 0100.206.112.26.002; 0100.206.103.02.001).  

Utilizare actuală: comercială 

Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: ”EXPOPRIM PLUS” S.R.L. 
Proiectant: Î.I. ”CANT”, așp Pruteanu Alexandru  
Proiectul propune: Reconstrucția cu supraetajare - P+E, a imobilelor comerciale (cu numerele cadastrale 0100.206.112.26.001; 

0100.206.112.26.002; 0100.206.103.02.001) din incinta Pieței Centrale din Chișinău.   
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect. 

 

 
  Subiectul  9 – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: PE02/05-02.02.2017 (neaprobat); SP19/08-22.12.2015 (avizat). 
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 459/14 din 09.09.2014 

Obiectiv: Reparația clădirii nr. 148, în incinta căreia este amplasată biblioteca municipală ”B.P.Hasdeu”, din bd. Ștefan  cel Mare și Sfânt nr. 148, 
mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: funcțiuni mixte. 
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).  
Beneficiar: Întreprinderea municipală ”Direcția construcții capitale” 
Proiectant: ”S.A.D. PROIECT” S.R.L., așp Grozavu Victor 
Proiectul propune:  lucrări de reconstrucție a imobilului. 



Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 
 

 
   Subiectul  10  – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: SP02/03-18.02.2016 (avizat); SP17/07-19.11.2015 (neaprobat). 
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 434/16 din 12.07.2016 

Obiectiv: Reconstrucția casei de locuit individuală P+E cu edificarea unei mansarde, din str. Alexei Șciusev, nr. 24, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: locativă. 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 
Beneficiar: Natenzon Olga 
Proiectant: ”VIGRO PROIECT” S.R.L., așp Grozavu Victor 
Proiectul propune:  Reconstrucția casei de locuit individuală P+E cu edificarea mansardei. 
 Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă  proiectul de execuție. 

 

 
     Subiectul  11 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: -- 
Obiectiv: Restaurarea și consolidarea monumentului istoric și construirea unui bloc mixt de birouri și apartamente (D+P+3E+M) în curte din str. 

Octavian Goga nr. 14, mun. Chișinău.   
Utilizare actuală: locativă (nu se exploatează în prezent). 
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). 
Beneficiar: Andrei Ceban 
Proiectant:  ”VIGRO PROIECT” S.R.L., așp Grozavu Victor  
Proiectul propune: restaurarea și consolidarea monumentului istoric și construirea unui bloc mixt de birouri și apartamente (D+P+3E+M) cu 

amplasare în curte.   
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se acceptă conceptul cu condiția excluderii 

unui nivel din înălțimea clădirii proiectate. Schița de proiect se va aviza după operarea modificărilor nominalizate pe desenele schiței. 
 

   
   Subiectul  12  – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: SP19/02-01.12.2016 (avizat); SP19/06-22.12.2015; SP16/09-29.10.2015; SP14/06-06.08.2014 (neaprobate) 
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 434/16 din 12.07.2016 

Obiectiv: Bloc de locuințe cu încăperi comerciale/prestări servici și parcare auto subterană, în limitele terenului cu nr. cadastral 0100417824, 
(regim de înălțime S+P+3E+M) din str. Moara Roșie, nr. 2/4, mun. Chișinău.  



Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 
Beneficiar: ”Hold Invest Group” S.R.L. 
Proiectant: ”ARCHIZEIT STUDIO”” S.R.L., așp Maria Bulat 
Proiectul propune:  construirea unui bloc de locuințe cu încăperi comerciale/prestări servici și parcare auto subterană, în limitele terenului cu nr. 

cadastral 0100417824, (regim de înălțime S+P+3E+M). 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează proiectul de execuție. Se 

va prezenta un nou proiect de execuție elaborat  în conformitate cu conceptul prezentat și aprobat la faza schiță de proiect.  
 

    
   Subiectul  13 – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: SP15/03-08.09.2016 (avizat).  
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 29i/17 din 06.02.2017 

Obiectiv: Reconstrucția cu extindere planimetrică a apartamentului nr. 7 din str. Gr. Ureche, nr. 57, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: locativă 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 
Beneficiar: Grosev Andrei 
Proiectant: ”MAX ARCHITECTS” S.R.L., așp Burciu Grigore 
Proiectul propune:  reconstrucția cu extindere planimetrică a apartamentului nr. 7. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 

 

 
   Subiectul  14  Proiect de execuție       

Examinări anterioare: SP15/03-08.09.2016 (avizat).  
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 435i/15 din 14.09.2015 

Obiectiv: Reconstrucția apartamentului nr. 20 (P+E) din str. Alexei Șciusev, nr. 101, 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 – adresă protejată (nr. 411 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din mun. Chișinău). 
Beneficiar: Coșcodan Vera 
Proiectant: ”TECTON-Z” S.A., așp Burciu Grigore 
Proiectul propune:  reconstrucția apartamentului nr. 20 cu extindere planimetrică și supraetajarea unui nivel. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 

 

 



     Subiectul  15  - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: SP14/07-28.07.2016 (neaprobat) 

Obiectiv: Centru administrativ-comercial, str. București nr. 87, 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).  
Beneficiar: ”EUROSIM” SRL 
Proiectant: așp Burciu Grigore 
Proiectul propune: construirea, pe tern eliberat în urma desființării imobilelor într-un nivel, a unui edificiu administrativ-comercial cu regim de 

înălțime S+P+3E, amplasat în zona de protecție a monumentelor de pe adresele str. București 83 (categorie local, nr. 128) și str. Mitropolit G. 
Bănulescu-Bodoni 14 ( categorie local, nr. 297). 

Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se respinge schița de proiect. Se va 
prezenta o altă schiță de proiect în care se va ține cont de contextul arhitectural-istoric. 
 

 
     Subiectul 16  - Schiță de proiect      

Examinări anterioare: SP16/28-06.10.2016 (avizat) 

Obiectiv: Construirea unei case de locuit (P+2E+M) cu 8 apartamente și desființarea apartamentului nr. 1 din str. Bulgară, nr. 17, mun. Chișinău. 
Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție:  parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Burlacu Andrei, Luncașu Irina 
Proiectant:  așp Burciu Grigore 
Proiectul propune: Construirea unei case de locuit (P+2E+M) cu 8 apartamente și desființarea apartamentului nr. 1. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează Schiţa de proiect. Se va 

elabora o altă schiță de proiect care va propune o soluție arhitecturală care se va încadra în contextul mediului istoric adiacent, ținând cont 
de aflarea terenului respectiv în imediata apropiere de biserica Adormirea Maicii Domnului (str. Bulgară) – monument istoric. Regimul de 
înălțime maxim pentru construcția proiectată se stabilește P+2E sau P+E+M. 
 

 
     Subiectul  17 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: SP03/06 -16.02.2017 (neaprobat) 
Obiectiv: Reconstrucția unei clădiri cu extindere pe verticală, cu schimbarea destinației din locativ în administrativă, din str. A. Bernardazzi, nr. 45, 

mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: locativă 

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



Proiectant: ”BALMARIN” S.R.L., așp Trifan Simion 
Proiectul propune: reconstrucția clădirii cu extindere pe verticală (P+E+M), cu schimbarea destinației din locativă în administrativă.  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect. 

 

 
     Subiectul  18  -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: SP01/15 -04.02.2016 (neaprobat); SP17/19-19.11.2015 (neaprobat). 
Obiectiv: Complex locativ cu zonă multifuncțională (regim de înălțime P+9E), din str. Columna, nr. 116, mun. Chișinău.   
Utilizare actuală: locativă (nu se exploatează) şi teren aferent în curte. 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat); 2 – statut de monument (nr. 178 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din mun. Chișinău). 
Beneficiar: ”LAGMAR IMPEX”  
Proiectant: Atelier de creație arhitecturală ”CUB” S.R.L., așp Iațiuc Vitalie 
Proiectul propune: demolarea clădirii cu statut de monument cu reconstituirea ulterioară a faţadei dinspre strada Columna; construirea unui 

edificiu S+P+9E pe terenul eliberat în urma demolării imobilului cu statut de monument (Columna 116) cu reconstituirea ulterioară a faţadei 
acesteia dinspre strada Columna.  

Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se respinge Schiţa de proiect. Se mențin în 
vigoare deciziile din ședințele nr. 17 din 19.11.2015 și nr. 01 din 04.02.2016 - Se va propune o altă schiţă care va ţine cont de statutul de 
monument al adresei Columna 116, dar şi de statutul de monument protejat al Nucleului Istoric al Chişinăului, integrând orice edificiu nou 
proiectat (prin regim de înălţime, structură volumetrică şi stilistică etc.) în structura urbanistică istorică a cartierului. Soluţii care prevăd 
demolarea totală sau parţială a imobilelor de pe adresa protejată (str. Columna 116) nu se admit. Regimul de înălțime maxim al construcției 
proiectate nu va depăși P+2E.  
 

 
   Subiectul  19 – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: SP18/14-10.11.2016 (avizat).  
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 06i/17 din 25.01.2017 

Obiectiv: Construcția unui obiectiv comercial, prestări servicii și spații locative de tip hotelier (apartamente) – S+P+E și S+P+4E din str. 31 August 
1989, nr. 60, mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: SRL ”PRIMPROF CONSRUCT” 
Proiectant: ”NASA” S.R.L., așp Țurcan Alexei 
Proiectul propune:  Construcția unui obiectiv comercial, prestări servicii și spații locative de tip hotelier (apartamente) – S+P+E și S+P+4E. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 



 

 
     Subiectul  20  -  Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

Examinări anterioare: SP03/09-16.02.2017 (neaprobat). 
Obiectiv: Resistematizarea imobilului P+E cu edificarea în P+3E, din str. Mitropolit Varlaam nr. 63, 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).  
Beneficiar: ”Cristina-com” S.R.L. 
Proiectant:  ”ARHICUBIX” S.R.L. , așp Spasov Anatol 
Proiectul propune: reconstrucția imobilului comercial (P+E) din incinta Pieței Centrale din Chișinău  cu supraetajare. Regim de înălțime proiectat - 

P+3E.  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect 

 

      
      Subiectul  21 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: SP03/10-16.02.2017 (neaprobat). 
Obiectiv: Clădire de birouri cu încăpere comercială la parter, din contul demolării imobilului existent (nr. cadastral 01.00.204.423.03.007) din str. 

Vlaicu Pârcălab nr. 33, mun. Chișinău.   
Utilizare actuală: locativă 

Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Curnic Valerii 
Proiectant:  ”ARHICUBIX” S.R.L., așp Spasov Anatol  
Proiectul propune: construirea unei clădiri de birouri cu încăpere comercială la parter, din contul demolării/desființării imobilului existent (nr. 

cadastral 01.00.204.423.03.007). Regim de înălțime proiectat -  P+E+M. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect. 

 

  
   Subiectul  22 – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: PE06/04-14.04.2016 (neaprobat); SP01/17-29.01.2015 (aviz pozitiv); SP20/09-20.11.2014 (neaprobat) 
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 595/15 din 25.09.2015 

Obiectiv: Construirea unui obiectiv multifuncțional (încăperi depozitare, comerciale, oficii, spațiu locativ) pe terenul cu nr. cadastral 010041913205, 
din contul demolării apartamentelor nr. 9, 10, 11 din str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 22, mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: mixtă (locativ, comercial) 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Igor Filipascu, Alexei Ciuhrai, Nina Ciuhrai 



 

Proiectant: FPC”MODULPROF” S.R.L., așp Spasov Anatol 
Proiectul propune: construirea unui obiectiv multifuncțional (încăperi depozitare, comerciale, oficii, spațiu locativ) pe terenul cu nr. cadastral 

010041913205, din contul demolării apartamentelor nr. 9, 10, 11. 
           Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează proiectul de execuție. Se 

menține în vigoare decizia Consiliului din ședința nr. 6 din 14.04.2016 - Se va prezenta proiectul de execuție elaborat cu un regim de înălțime 
care să asigure situarea coamei acoperișului clădirii proiectate mai jos decât înălțimea coamei acoperișului edificiului cu statut de 
monument (Columna 110), schița de proiect aprobată pe data de 29. 10.2015. 
 


