
 

 
ŞEDINŢA  CONSILIULUI  NAŢIONAL al MONUMENTELOR  ISTORICE  nr. 5  din 30 martie 2017 

 
Nr. 
ord 

faza subiectul   decizia CNMI 

1 PE 1. Restaurarea bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni. Prezintă: așp Gangal Boris. avizat 
2 PE 2. Construirea unui bloc de locuințe cu spaţii comerciale la parter şi parcare subterană, în limitele terenului cu nr. cadastral 

0100207176, str. Lev Tolstoi nr. 40,  mun. Chişinău. Prezintă: arh Moroz Mihail  
3. neaprobat 

3 PE 4.  Construirea unui magazin (anexat la imobilul cu nr. cadastral 010041800201), în limitele terenului cu nr. cadastral 
0100418002, str. Constantin Tănase, nr. 6, mun. Chişinău. Prezintă: așp Vlas Gheorghe 

5.   avizat 

4 PE 6. Restaurarea apartamentului nr. 1, cu nr. cadastral 010052119801001, cu edificarea etajului mansardă, str. Alexei Șciusev, nr. 
101, mun. Chişinău. Prezintă: așp Cuzmiciova Tatiana 

7.   neaprobat 

5 SP 8. Reconstrucția încăperilor existente cu extindere la mansardă și restaurarea fațadelor cu statut de monument istoric, din str. 31 
August 1989, nr. 85, mun. Chișinău. Prezintă: așp Malahov I.F. 

avizat 

6 SP 9. Reconstrucția casei de locuit, str. Columna nr. 89, ap. 21,  mun. Chișinău.  Prezintă: așp Ermacova Olga 10. avizat 

6/1 SP 11. Poartă spre curte, str. Columna nr. 87 - 89, mun. Chișinău.  Prezintă: așp Ermacova Olga 12.  
7 SP 13.  Reconstrucția imobilului existent cu edificarea nivelului mansardă, str. Bulgară, nr. 27, mun. Chișinău.  Prezintă: așp Zaicenco 

Tatiana 
14. avizat 

8 SP 15.  Reconstrucția apartamentelor nr. 1; 2; 3; 4; 9, cu edificarea unui etaj și a mansardei, str. Tighina, nr. 53, mun. Chișinău.  
Prezintă: așp Goitu Victor 

neaprobat 

9 SP 16.  Casă de locuit individuală, tip P+E, din contul demolării imobilului existent, str. Cahul, nr. 16, ap.2,  mun. Chișinău. Prezintă: 
așp Burciu Grigore 

17. avizat 

10 SP 18.  Edificarea unui însemn comemorativ pe locul unde a existat Biserica ”Sf. Ilie” (actualmente str. Mitropolit G. Bănulescu-
Bodoni, mun. Chișnău) Prezintă: așp Burciu Grigore 

19. avizat 

11 SP 20.  Instalarea compoziției decorative ”CHISINAU IS ME” în Scuarul Catedralei din or. Chișinău. Prezintă: V. Țurcan 21. neaprobat 
12 SP 22.  Ansamblu rezidențial cu obiective comerciale, prestări servicii și parcare auto subterană din str. Alexandru Vlăhuță, nr. 18, 

18/1, 20, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Comerzan Vladimir 
23.   neaprobat 

13 SP 24.  Amplasarea unei intrări suplimentare prin gol de fereastră și replanificarea spațiului existent la subsol a imobilului cu statut 
de monument, din str. Vlaicu Pârcălab, nr. 48, mun. Chișinău. Prezintă: așp Dubelari Vladimir 

25.   avizat 

14 SP 26.  Adaptarea clădirii din str. Alexandru cel Bun, nr. 54, or. Soroca, pentru Centru de reablitare a copiilor și tinerilor cu probleme 
emoționale complexe. Prezintă: așp Andrușceac Constantin 

27.   avizat 

 

 

 



 

 

 

 
   Subiectul 1 – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: SP01/01-02.02.2017 (avizat). 
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 81 din 28.10.2016    

Obiectiv: Restaurarea Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni, sect. Căușenii Noi, str. Meșterul Radu,1. 
Utilizare actuală: muzeu. 
Regim de protecție: - statut de monument (nr. 122 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Muzeul Național de Arte al Moldovei 
Proiectant: ”GARCONITA-ARCHSTUDIO”, adm. Garconița Serghei, Centrul SITe, așp Gangal Boris 
Proiectul propune:  I - restaurarea edificiului bisericii, II - amenajarea curții obiectivului. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 

 

 
  Subiectul  2 – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: SP16/05-06.10.2016 (avizat); SP15/05-08.09.2016 (neaprobat); SP11/01-02.06.2016 (neaprobat);  SP06/16-14.04.2016 (neaprobat);  SP18/07-

03.12.2015  (neaprobat) 
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 76/17 din 14.02.2017 

  Obiectiv: Construirea unui bloc de locuințe cu spaţii comerciale la parter şi parcare subterană, în limitele terenului cu nr. cadastral 0100207176, str.  
Lev Tolstoi nr. 40,  mun. Chişinău. 

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 „Euro Etalon” 
Proiectant: S.C. „IMOPROIECT” S.R.L., AȘP Damaschin Igor. 
Proiectul propune: Construirea unui bloc de locuințe cu spaţii comerciale la parter şi parcare subterană, în limitele terenului cu nr. cadastral 

0100207176, cu regim de înălțime S+P+5E.  
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează proiectul de execuție. Se 

va elabora Proiectul de execuție în conformitate cu schița de proiect aprobată la ședința CNMI nr. 16 din 06.10.2016. 
                                            

 

  Subiectul  3 – Proiect de execuție       
Examinări anterioare: SP02/07-18.02.2016 (avizat) 
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 482/16 din 01.08.2016 
Obiectiv: Construirea unui magazin (anexat la imobilul cu nr. cadastral 010041800201), în limitele terenului cu nr. cadastral 0100418002, str. 



Constantin Tănase, nr. 6, mun. Chişinău.  
   Utilizare actuală:  

Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: „Fertilitate-Chișinău” SA 
Proiectant: „MARIANDI-PRIM” S.R.L., așp Vlas Gheorghe. 
Proiectul propune: Construirea unui magazin (anexat la imobilul cu nr. cadastral 010041800201), în limitele terenului cu nr. cadastral 0100418002. 

Construcția proiectată este într-un singur nivel. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se  aprobă proiectul de execuție.  

 

 
   Subiectul  4 – Proiect de execuție       

Examinări anterioare: SP13/13-07.07.2016 (avizat); SP12/10-23.06.2016 (neaprobat); SP11/04-02.06.2016 (neaprobat) 
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 104/17 din 28.02.2017 
Obiectiv: Restaurarea apartamentului nr. 1, cu nr. cadastral 010052119801001, cu edificarea etajului mansardă, str. Alexei Șciusev, nr. 101, mun. 

Chişinău.  
  Utilizare actuală: locativ 

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. 411 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală, mun. Chișinău).  

Beneficiar: Maslo Carolina 
Proiectant: SC ”ALTEC-INVEST” S.R.L. , așp Cuzmiciova Tatiana  
Proiectul propune: Restaurarea apartamentului nr. 1, cu nr. cadastral 010052119801001, cu edificarea etajului mansardă. Proiectul prevede 

intervenții de reabilitare a subsolului cu organizarea unei intrări suplimentare dinspre strada A. Șciusev - lucrare neprevăzută de Certificatul de 
urbanism pentru proiectare. 

Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează proiectul de execuție. Se 
va vor revedea soluțiile de consolidare propuse. Se va exclude intrarea la subsol dinspre stradă. 
 

 
  Subiectul  5 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: SP14/11-28.07.2016 (neaprobat); SP10/01-12.05.2016 (neaprobat) 

Obiectiv: Reconstrucția încăperilor existente cu extindere la mansardă și restaurarea fațadelor imobilului cu statut de monument istoric, din str. 31 
August 1989, nr. 85, 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. 76 în Registrul  monumentelor istorice de categorie locală din mun. Chișinău). 
Beneficiar: ”BBK ESTATE” S.R.L. 



Proiectant:  ”ProjectLine” S.R.L., așp Malahov I.F. 
Proiectul propune: reconstrucția încăperilor existente cu extindere la mansardă și restaurarea fațadelor clădirii cu statut de monument istoric. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se acceptă schița de proiect cu condiția 

modificării schiței în sensul excluderii suprazidirii peretelui dinspre stradă și transformării golului de fereastră în ușă.  
 

 
   Subiectul  6  - Schiță de proiect     (album + fișier electronic) 

Examinări anterioare: -- 
Obiectiv: Reconstrucția casei de locuit, str. Columna nr. 89, ap. 21,  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: Sapa Angela 
Proiectant: așp Ermacova Olga 
Proiectul propune: reconstrucția apartamentului nr. 21, inclusiv a anexei lit. V3 (6,2 m.p.) neautorizată.  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se acceptă schița de proiect 
 

 
   Subiectul  6/1  - Schiță de proiect      

Examinări anterioare: -- 
Obiectiv: Poartă spre curte, str. Columna nr. 87 - 89, mun. Chișinău.   

  Utilizare actuală:  
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Sapa Angela, Nazarii Viorica, Oleinic Anatolii 
Proiectant: așp Ermacova Olga 
Proiectul propune: Instalare poartă la intrarea în curte. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se acceptă schița de proiect.  

 

  
   Subiectul  7  - Schiță de proiect      

Examinări anterioare: -- 
Obiectiv: Reconstrucția imobilului existent cu edificarea nivelului mansardă, str. Bulgară, nr. 27, mun. Chișinău.   

   Utilizare actuală:  
Regim de protecție:  parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Andrei Galkin 
Proiectant: așp Zaicenco Tatiana 



Proiectul propune: Reconstrucția imobilului existent cu edificarea nivelului mansardă. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect cu condiția 

proiectării acoperișului în așa mod ca să excludă scurgerea apei peste acoperișul apartamentului vecin și asigurării posibilității extinderii pe 
verticală a vecinilor.  
 

 
  Subiectul 8   - Schiță de proiect      

Examinări anterioare: --  
Obiectiv: Reconstrucția apartamentelor nr. 1; 2; 3; 4; 9, cu edificarea unui etaj și a mansardei, str. Tighina, nr. 53, 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: Bumbu Petru, ”Migdal” S.R.L., Bechin Aliona, Harea Nicolae 
Proiectant:  ”CHSARTPROIECT” S.R.L., așp Goitu Victor 
Proiectul propune: Reconstrucția apartamentelor nr. 1; 2; 3; 4; 9, cu edificarea unui etaj și a mansardei (P+E+M). 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează Schiţa de proiect. Se va 

revedea conceptul spațial-volumetric, inclusiv arhitectonica fațadei dinspre stradă.  
 

 
   Subiectul  9 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: -- 
Obiectiv: Casă de locuit individuală, tip P+E, din contul demolării imobilului existent, str. Cahul, nr. 16, ap.2,  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: Smochin Dumitru 
Proiectant: ”Galeriproiect” S.R.L., așp Grigore Burciu 
Proiectul propune: construirea unei case de locuit individuale, tip P+E, din contul demolării imobilului existent. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect. 

 

 
   Subiectul  10 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: --- 
Obiectiv: Edificarea  unui monument în memoria Bisericii ”Sf. Ilie” 
Utilizare actuală: teren 

Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove 



Proiectant: așp Grigore Burciu  
Proiectul propune: Edificarea unui însemn comemorativ pe locul unde a existat Biserica ”Sf. Ilie” (actualmente str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 

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

amplasării monumentului. Pentru realizarea proiectului se va urma procedura legală referitor la înființarea monumentelor de for public: 
emiterea deciziei Consiliului municipal Chișinău, aprobarea hotărârii de Guvern pe acest subiect, avizarea proiectului de către Ministerul 
Culturii (examinarea și aprobarea la Consiliul Național al Monumentelor de For Public). 
 

 
  Subiectul  11 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: --- 
Obiectiv: Instalarea compoziției decorative ”CHISINAU IS ME” în Scuarul Catedralei din or. Chișinău 
Utilizare actuală: teren 

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

Beneficiar: A. O. ”FORUM” 
Proiectant: arh V. Țurcan 
Proiectul propune: Instalarea compoziției decorative ”CHISINAU IS ME” pe teritoriul monumentului de categorie națională - Ansamblul Catedralei 

”Nașterea Domnului”. Porțile Sfinte și scuarul. Piața Marii Adunări Naționale.  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează schița de proiect. Nu se 

acceptă instalarea compoziției în scuarul Catedralei ”Nașterea Domnului”. Se recomandă identificarea unui amplasament pentru compoziție 
în cadrul orașului.  

 

  
   Subiectul  12 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: --- 
Obiectiv: Ansamblu rezidențial cu obiective comerciale, prestări servicii și parcare auto subterană din str. Alexandru Vlăhuță, nr. 18, 18/1, 20, 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:  ”ASTERCON-GRUP” S.R.L. 
Proiectant: ”BauCom Grup”, așp Vronschii Oleg 
Proiectul propune: edificarea unui ansamblu cu blocuri locative, cu obiective comerciale, prestări servicii și parcare auto subterană (regim de înălțime proiectat – 

D+P+8E+PH) 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează schița de proiect. Se va elabora o altă schiță 

care va ţine cont de statutul de monument protejat al Nucleului Istoric al Chişinăului, integrând echilibrat orice edificiu nou proiectat (prin regim de 
înălţime, structură volumetrică şi stilistică etc.) în structura urbanistică istorică a cartierului. Regimul de înălțime al complexului nu va depăși P+5E, iar 



 

regimul maxim de înălțime al blocurilor ce ies la frontul străzii Al. Vlahuță nu vor depăși P+2E. 

 

    
  Subiectul  13 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: --- 
Obiectiv: Amplasarea unei intrări suplimentare prin gol de fereastră și replanificarea spațiului existent la subsol a imobilului cu statut de monument, din str. Vlaicu 

Pârcălab, nr. 48, mun. Chișinău 
Utilizare actuală:  
Regim de protecție al locului de amplasare: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite 

de stat); 2 – statut de monument  (nr. 208 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 
Beneficiar:  ”Modest Bellevue” S.R.L. 
Proiectant: ”Restauratorul”, așp Dubelari Vladimir 
Proiectul propune: organizarea unei intrări suplimentare prin gol de fereastră și replanificarea spațiului existent la subsol a imobilului cu statut de monument  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect cu condiția ca la faza proiect 

de execuție să fie prezentat și proiectul de amenajare a interioarelor subsolului edificiului cu statut de monument. 

 

 
   Subiectul  14 -  Schiță de proiect      

Examinări anterioare: --- 
Obiectiv: Adaptarea clădirii din str. Alexandru cel Bun, nr. 54, or. Soroca, pentru Centru de reabilitare a copiilor și tinerilor cu probleme emoționale complexe. 
Utilizare actuală:  
Regim de protecție: statut de monument (nr. 2625 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 
Beneficiar:  Centrul de plasament al copiilor ”Azimut”  
Proiectant: Firma de proiectare S.A. ”CONEX”, așp Andrușceac Constantin 
Proiectul propune: Adaptarea clădirii pentru funcționarea Centrului de reabilitare a copiilor și tinerilor cu probleme emoționale complexe. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect. 

 


