
   ORDINEA de ZI a ședinței CONSILIULUI NAȚIONAL al MONUMENTELOR ISTORICE nr. 10 din  30 aprilie 2020 

Nr. 
ord 

Faza Subiectul Beneficiar Proiectant Deciziile 
CNMI 

1 Proiect de 
execuție 
 

Construirea unui centru pentru producție media: construirea unui bloc 
nou (regim de înălțime 12,0 m), reorganizarea funcțională a unor 
încăperi din blocul existent (nr. cadastral 0100521.269.01), în săli de 
filmări și montaj, cu renovarea fațadelor acestuia și amenajarea 
terenului adiacent, situat în mun. Chișinău, sector Buiucani, str. Alexei 
Mateevici 60.  

Universitatea de 
Stat a Moldovei 
(USM) 

„ARH-EST STUDIO” SRL,  
așp Dumitrașcu Leonid   
 

avizat 

2 Schiță de 
proiect  

Reabilitarea clădirii monument istoric, nr. cadastral 0100420.033.01 cu 
restaurarea fațadelor; construirea unei clădiri de oficii (regim pe 
înălțime P+3E) din str. Alexandru cel Bun, 46, sect. Rîșcani, mun. 
Chișinău. 

Veaceslav Cecan „BALMARIN PROIECT” 
S.R.L., așp Cazacu Tudor. 

neaprobat 

3 Proiect de 
execuție 
 

Reconstruirea stației de alimentare cu produse petroliere și gaz 
lichefiat din contul demolării imobilului existent, provizoriu, din 
construcții ușor-demontabile, în limitele terenului privat, situat în mun. 
Chișinău, sect. Rîșcani, str. Mihai Viteazul 10. 

„Vero-Nadina” 
S.R.L. 

„GRADIENT” S.R.L.,  
așp Cojocaru Adrian 

avizat 

4 Proiect de 
execuție 
 

Construirea unei case de locuit individuale - P+E+M, pe teren eliberat în 
urma demolării imobilului vechi (nr. cadastral 0100519131.05), st. 
Tricolorului 37/1, mun. Chișinău. 

Brăilița Ivan C.P. „ARHIPLAST”,  
așp Burciu Grigorie 

avizat 

5 Proiect de 
demolare 

Demolarea construcției existente cu nr. cadastral 0100519131.05, din 
str. Tricolorului 37/1, apartamentul 6, sect. Buiucani, mun. Chișinău. 

Brăilița Ivan C.P. „ARHIPLAST”,  
așp Burciu Grigorie 

avizat 

6 Schiță de 
proiect 

Reabilitarea scuarului Mihai Eminescu din mun. Chișinău, bd. Ștefan 
cel Mare și Sfânt. 

Primăria 
municipiului 
Chișinău 

„OLDARCHITECTURE” 
S.R.L., așp Naval Teodor 

neaprobat 

7 Schiță de 
proiect 

Reconstrucția bunului imobil existent, în casă individuală pentru 2 
familii, regim pe înălțime S+P+1E, din contul demolării construcțiilor 
vechi cu nr. cadastrale 0100204.405.02, 0100204.405.03, 
0100204.405.04, din str. A. Bernardazzi, nr. 65, mun. Chișinău. 

Iacub Valentin așp Dubasov Vladimir avizat 

8 Schiță de 
proiect 

Reabilitarea și adaptarea la funcții noi a clădirii cu statut de monument 
de categorie locală din str. Arhanghel Mihail 55, mun. Chișinău, și 
construirea pe terenul privat cu nr. cadastral 0100418.032 a unui bloc 
de locuințe cu nivel pe înălțime P+2E+2M.   

„NG-Invest” S.R.L.,  „GARCONITA-
ARCHSUDIO”, așp 
Garconița Serghei 

neaprobat 

9 Proiect de 
execuție 
 

Restaurarea monumentului istoric, Biserica de la Mănăstirea Rudi 
Sfânta Treime, r-nul Soroca. 

Mănăstirea Rudi S.R.L. „ANDRIEȘ 
ARHSTUDIO”,  
așp Andrieș Mihail 

avizat 

10 Schiță de 
proiect 

Edificarea monumentului  „Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și 
Gotha, Regina României, pe terenul din adiacența Liceului Teoretic 
Român-Francez „Gheorghe Asachi” din str. București 64, mun. 
Chișinău.   
 

A.O. 
„MONUMENTUM”; 
Liceul Teoretic 
Român-Francez 
„Gheorghe Asachi” 

S.R.L. „ANDRIEȘ 
ARHSTUDIO”,  
așp Andrieș Mihail 

avizat 



din cadrul 
Direcției generale 
educație, tineret și 
sport a Primăriei 
Chișinău. 

11 Schiță de 
proiect 

Edificarea monumentului în comemorarea bisericii  „Arhanghelii Mihail 
și Gavriil (Catedrala Veche, Chișinău)”, pe terenul din adiacența 
Teatrului „Eugen Ionesco” din bd. Grigore Vieru, 11,  mun. Chișinău.   

Mitropolia 
Chișinăului și a 
Întregii Moldove. 

S.R.L. „ANDRIEȘ 
ARHSTUDIO”,  
așp Andrieș Mihail 

neaprobat 

12 Proiect de 
execuție 
 

Edificarea mansardei în două nivele la blocul locativ (nr. cadastral 
0100419.157.01 - str. Eugen Doga, nr. 4) și parțial blocul locativ, scara 
nr. 3 (nr. cadastral 01000419.138.01 - str. Alexandru cel Bun, nr. 96), 
sect. Rîșcani, mun. Chișinău. 

 Direcția generală 
locativ-comunală 
și amenajare a 
Consiliului 
municipal 
Chișinău 
(gestionar) și „7 
SKY” S.R.L. 
(investitor) 

„VIGRO PROIECT”  S.R.L.,  
așp Grozavu Victor 

neaprobat 

13 Schiță de 
proiect 

Restabilirea fațadei principale a monumentului istoric; construirea, 
anexat monumentului, a unui volum constructiv S+P+6E+2E retras, cu 
destinație mixtă (cu parcare subterană), din str-la Teatrului, 5, mun. 
Chișinău. 

Busuioc Sergiu, 
S.C.„NEW TONE” 
S.R.L. 

„VIGRO PROIECT”  S.R.L.,  
așp Grozavu Victor 

neaprobat 

14 Schiță de 
proiect Proiectarea unei locuințe  colective pentru 2 familii, (D+P+2E), cu birou 

la demisol, pe terenul eliberat în urma demolării construcției existente, 
din str. Moara Roșie, nr. 19/1, mun. Chișinău. 

Dogotar Mariana 
 

„VIGRO PROIECT”  S.R.L.,  
așp Grozavu Victor 

avizat 

15 Schiță de 
proiect 

Proiectarea unui hotel (D+P+4E+2E retras), cu parcare auto la demisol, 
din str. Alexandru cel Bun, nr. 87b, sect. Rîșcani, mun. Chișinău. 
 

Stanigrad Aurica „VIGRO PROIECT”  S.R.L.,  
așp Grozavu Victor L.,  

neaprobat 

 

EXTRAS din PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI CNMI NR. 11 din 21.05.2020 

Subiectul 1 – PROIECT de EXECUȚIE   
Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 113/20 din 03.03.2020. 
Examinări anterioare: SP20/09 –12.12.2019 (avizat) 

Obiectiv: Construirea unui centru pentru producție media: construirea unui bloc nou (regim de înălțime 12,0 m), reorganizarea funcțională a unor încăperi din 
blocul existent (nr. cadastral 0100521.269.01), în săli de filmări și montaj, cu renovarea fațadelor acestuia și amenajarea terenului adiacent, situat în mun. 
Chișinău, sector Buiucani, str. Alexei Mateevici 60.   

Utilizare actuală: nelocativă 
Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993).  
Beneficiar: Universitatea de Stat a Moldovei (USM) 
Proiectant: „ARH-EST STUDIO” SRL, așp Dumitrașcu Leonid   



Proiectul propune: Construirea unui centru pentru producție media: construirea unui bloc nou (regim de înălțime 12,0 m), reorganizarea funcțională a unor 
încăperi din blocul existent (nr. cadastral 0100521.269.01), în săli de filmări și montaj, cu renovarea fațadelor acestuia și amenajarea terenului adiacent. 

DECIZIA CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție privind 
construirea centrului pentru producție media: construirea unui bloc nou (regim de înălțime 12,0 m), reorganizarea funcțională a unor încăperi din 
blocul existent (nr. cadastral 0100521.269.01), în săli de filmări și montaj, cu renovarea fațadelor acestuia și amenajarea terenului adiacent. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 2  – SCHIȚĂ de PROIECT  
Examinări anterioare: SP05/20-21.03.2020 (neaprobat). 

Obiectiv: Reabilitarea clădirii monument istoric, nr. cadastral 0100420.033.01 cu restaurarea fațadelor; construirea unei clădiri de oficii (regim pe înălțime 
P+3E) din str. Alexandru cel Bun, 46, sect. Rîșcani, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală: locativă 
   Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993); statut de monument (nr. 34 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din Mun. Chișinău).  
Beneficiar: Veaceslav Cecan 

      Proiectant: „BALMARIN PROIECT” S.R.L., așp Cazacu Tudor. 
Proiectul propune: Reabilitarea imobilului monument istoric, nr. cadastral 0100420.033.01 cu restaurarea fațadelor și construirea unei clădiri de oficii (regim 

pe înălțime P+3E) pe terenul cu nr. cadastral 0100420.033. 
DECIZIA CNMI: În urma examinării schiței de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie:  Se returnează schița de proiect. Se va elabora o altă 

schiță de proiect care va ține cont de următoarele: 
1. Referitor la conceptul intervenției asupra monumentului:  

a) se va restabili (deschide) galeria dinspre str. Alexandru cel Bun și peretele istoric (axa B) pe fundația existentă; 
b) scările de acces la galerie vor fi reconstituite fără a ieși în spațiul public, fiind restabilite accesele istorice; 
c) nu se admite soluția de consolidare a zidăriilor prin aplicarea cămășuirii pe exterior a pereților portanți.  

2. Clădirea nouă se va proiecta cu retragere în plan de la monument, încît să se pună în valoare fațada acestuia  dinspre curte. Regimul de înălțime al 
clădirii proiectate nu va depăși două înălțimi ale monumentului istoric. Clădirea nu va intra în consolă deasupra monumentului. Arhitectonica 
fațadelor nu va domina asupra construcției istorice.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Subiectul 3 – PROIECT de EXECUȚIE   

  Certificat de urbanism pentru proiectare nr 575/19 din 16.10.2019. 
Examinări anterioare: SP12/08 –05.09.2019 (avizat). 

Obiectiv: Reconstruirea stației de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat din contul demolării imobilului existent, provizoriu, din construcții ușor-
demontabile, în limitele terenului privat, situat în mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Mihai Viteazul 10. 

Utilizare actuală: stație de alimentare cu produse petroliere. 
Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993).  
Beneficiar: S.R.L. „Vero-Nadina” 
Proiectant: „GRADIENT” S.R.L., așp Cojocaru Adrian 
Proiectul propune: Reconstruirea stației de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat din contul demolării stației de alimentare cu produse petroliere 

existente, provizoriu, din construcții ușor-demontabile, în limitele terenului privat. 
DECIZIA CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție privind 

reconstruirea stației de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat din contul demolării imobilului existent, provizoriu, din construcții ușor-
demontabile, în limitele terenului privat. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 4 – PROIECT de EXECUȚIE   

  Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 113i/20 din 23.03.2020. 
Examinări anterioare: SP01/13 –19.01.2017 (neaprobat); SP04/05 –16.03.2017 (avizat). 

Obiectiv: Construirea unei case de locuit individuale - P+E+M, pe teren eliberat în urma demolării imobilului vechi (nr. cadastral 0100519131.05), str. 
Tricolorului 37/1, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală: locativă. 
Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993); adresă cu statut protejat (nr. 449 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din mun. Chișinău).  
Beneficiar: Brăilița Ivan  
Proiectant: C.P. „ARHIPLAST”, așp Burciu Grigorie  
Proiectul propune: Construirea unei case de locuit individuale - P+E+M, pe teren eliberat în urma demolării imobilului vechi (nr. cadastral 0100519131.05). 
DECIZIA CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție privind 

construirea unei case de locuit individuale - P+E+M, pe teren eliberat în urma demolării imobilului vechi (nr. cadastral 0100519131.05). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 5 – PROIECT de DEMOLARE     
Examinări anterioare: SP01/13 –19.01.2017 (neaprobat); SP04/05 –16.03.2017 (avizat). 

Obiectiv: Demolarea construcției existente cu nr. cadastral 0100519131.05, din str. Tricolorului 37/1, apartamentul 6, sect. Buiucani, mun. Chișinău. 
Utilizare actuală: locativă. 
Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993); adresă cu statut protejat (nr. 449 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din mun. Chișinău).  
Beneficiar: Brăilița Ivan 
Proiectant: C.P. „ARHIPLAST”, așp Burciu Grigorie 
Proiectul propune: Demolarea construcției existente cu nr. cadastral 0100519131.05, ap. 6. 
DECIZIA CNMI: În urma examinării proiectului de demolare prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de organizare a lucrărilor 

de construcție privind demolarea construcției existente cu nr. cadastral 0100519131.05, ap. 6. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 6 – SCHIȚĂ de PROIECT  
Examinări anterioare: -- 

Obiectiv: Reabilitarea scuarului Mihai Eminescu din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. 
Utilizare actuală: scuar 

   Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 
nr. 1531/1993).  

Beneficiar: Primăria municipiului Chișinău. 
      Proiectant: „OLDARCHITECTURE” S.R.L., așp Naval Teodor. 

Proiectul propune: Reabilitarea scuarului Mihai Eminescu: renovarea pereților de sprijin, amenajarea pavajului pe întreaga suprafață a scuarului, instalarea 
elementelor noi de mobilier urban, revitalizarea compoziției peisajere de pe teritoriul scuarului. 

  DECIZIA CNMI: În urma examinării schiței de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie:  Se respinge schița de proiect.   
               Nu se acceptă intervenții prin: modificarea conceptului de sistematizare a scuarului,  condiționându-se păstrarea configurației existente a tramei 

trotuarelor și a gazonului;  pavarea integrală a terenului scuarului;  înlocuirea elementelor de amenajare din granit și alte materiale naturale cu 
elemente din beton.  

           Se solicită elaborarea memoriului istoric privind  evoluția în timp a teritoriului scuarului.   



  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 7 – SCHIȚĂ de PROIECT  
Examinări anterioare: SP06/07-28.02.2020 (neaprobat) 

Obiectiv: Reconstrucția bunului imobil existent, în casă individuală pentru 2 familii, regim pe înălțime S+P+1E, din contul demolării construcțiilor vechi cu nr. 
cadastrale 0100204.405.02, 0100204.405.03, 0100204.405.04, din str. A. Bernardazzi, nr. 65, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală: locativă 
   Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993).  
Beneficiar: Iacub Valentin 

      Proiectant: așp. Dubasov Vladimir. 
Proiectul propune: Reconstrucția bunului imobil existent, în casă individuală pentru 2 familii, regim pe înălțime S+P+1E, din contul demolării construcțiilor 

vechi cu nr. cadastrale 0100204.405.02, 0100204.405.03, 0100204.405.04. 
DECIZIA CNMI: În urma examinării schiței de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă schița de proiect privind reconstrucția 

bunului imobil existent, în casă individuală pentru 2 familii, regim pe înălțime S+P+1E, din contul demolării construcțiilor vechi cu nr. cadastrale 
0100204.405.02, 0100204.405.03, 0100204.405.04. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 8 – SCHIȚĂ de PROIECT  
Examinări anterioare: SP14/02-02.10.2019 (neaprobat) 

Obiectiv: Reabilitarea și adaptarea la funcții noi a clădirii cu statut de monument de categorie locală din str. Arhanghel Mihail 55, mun. Chișinău, și construirea 
pe terenul privat cu nr. cadastral 0100418.032 a unui bloc de locuințe cu nivel pe înălțime P+2E+2M.   

Utilizare actuală: locativă 
   Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993); statut de monument (nr. 48 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din mun. Chișinău).  
   Beneficiar: „NG-INVEST” S.R.L. 
   Proiectant: „GARCONITA ARCHSTUDIO” S.R.L., așp. Garconița Serghei. 

Proiectul propune: Reabilitarea și adaptarea la funcții noi a clădirii cu statut de monument de categorie locală; construirea pe terenul privat cu nr. cadastral 
0100418.032 a unui bloc de locuințe cu nivel pe înălțime P+2E+2M.   

DECIZIA CNMI: În urma examinării schiței de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie:       
         Se returnează schița de proiect. Se va elabora o altă schiță de proiect care va ține cont de următoarele: 
1. Referitor la conceptul intervenției asupra monumentului nu sunt obiecții.  
2. Regimul de înălțime a clădirii noi proiectate nu va depăși două înălțimi ale monumentului istoric. Clădirea nu va intra în consolă deasupra 

monumentului.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Subiectul 9 – PROIECT de EXECUȚIE   
   Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 03 din 27.06.2019. 

Examinări anterioare: SP09/30-28.05.2019 (avizat). 

Obiectiv: Restaurarea monumentului istoric, Biserica de la Mănăstirea Rudi Sfânta Treime, r-nul Soroca. 
Utilizare actuală: construcție de cult. 
Regim de protecție: statut de monument (nr. 472 /compartiment Zona de Nord/ în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993).  
 
Beneficiar: Mănăstirea Rudi  



Proiectant: S.R.L. „ANDRIEȘ ARHSTUDIO”, așp Andrieș Mihail 
Proiectul propune: Restaurarea monumentului istoric, Biserica de la Mănăstirea Rudi Sfânta Treime. 
DECIZIA CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție privind 

restaurarea monumentului istoric, Biserica de la Mănăstirea Rudi Sfânta Treime. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 10 – SCHIȚĂ de PROIECT  
Examinări anterioare: - 
Obiectiv: Edificarea monumentului „Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, Regina României, pe terenul din adiacența Liceului Teoretic Român-

Francez „Gheorghe Asachi” din str. București 64, mun. Chișinău.   
Utilizare actuală: teren public, învățământ și educație.   

   Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 
nr. 1531/1993). 

   Beneficiar: A.O. „MONUMENTUM”; Liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” din cadrul Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău. 
Proiectant: S.R.L. „ANDRIEȘ ARHSTUDIO”, așp Andrieș Mihail 
Proiectul propune: Propunere de edificare a monumentului  „Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, Regina României, pe terenul aflat în 

proprietatea municipiului Chișinău, cu nr. cadastral 0100205.278 din str. București 64, mun. Chișinău.  
DECIZIA CNMI: În urma examinării schiței de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie:              Se aprobă schița de proiect privind atribuirea 

locului edificării monumentului „Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, Regina României” – terenul cu nr. cadastral 0100205.278 din str. 
București 64, mun. Chișinău, aflat în proprietatea municipiului Chișinău, în adiacența Liceului Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” cu 
condiția retragerii în plan spre unghiul format de clădirea bisericii și clădirea liceului, demontarea panoului Led din fața Capelei gimnaziului pentru 
fete al Zemstvei – monument de istorie și arhitectură, actualmente Biserica Sf. Teodora, din str. A. Pușkin 20a. 

                 Argumentare: Monumentul „Regina Maria”, se admite a fi amplasat pe terenul solicitat, cu condiția integrării acestuia în spațiul existent, evitând 
suprapunerea vizuală cu cele două basoreliefuri existente aici (basorelieful „Gheorghe Asachi” și basorelieful „Alexandru Bernardazzi” – monumente de for public 
cu statut protejat).  

                  Panoul Led instalat abuziv și neautorizat, nu se înscrie în spațiul dat, creând disfuncționalități vizuale, inclusiv de percepție a fațadei monumentului de 
arhitectură mai sus nominalizat.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 11 – SCHIȚĂ de PROIECT  
Examinări anterioare: - 
Obiectiv: Edificarea monumentului în comemorarea bisericii  „Arhanghelii Mihail și Gavriil (Catedrala Veche, Chișinău)”, pe terenul din adiacența Teatrului 

„Eugen Ionesco” din bd. Grigore Vieru, 11,  mun. Chișinău.   
Utilizare actuală: în Registrul bunurilor imobile nu este informație despre terenul propus pentru amplasarea monumentului.    

   Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 
nr. 1531/1993). 

   Beneficiar: Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove. 
Proiectant: S.R.L. „ANDRIEȘ ARHSTUDIO”, așp Andrieș Mihail 
Proiectul propune: Propunere de edificare a unui monument  în comemorarea bisericii  „Arhanghelii Mihail și Gavriil (Catedrala Veche, Chișinău)”.  
DECIZIA CNMI: În urma examinării schiței de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie:      Se returnează  schița de proiect privind edificarea 

unui monument  în comemorarea bisericii  „Arhanghelii Mihail și Gavriil (Catedrala Veche, Chișinău)” pe teren din adiacența Teatrului „Eugen 
Ionesco” din bd. Grigore Vieru, 11, mun. Chișinău.  

         Se solicită  propunerea și altor variante de amplasare a monumentului (altarului bisericii) elaborate în baza unui studiu istoric exhaustiv. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Subiectul 12 – PROIECT de EXECUȚIE  (album + fișier electronic) 
   Certificat de urbanism pentru proiectare nr 102i/20 din 20.03.2020. 

Examinări anterioare: SP08/11 –19.05.2017 (avizat). 

Obiectiv: Edificarea mansardei în două nivele la blocul locativ (nr. cadastral 0100419.157.01 - str. Eugen Doga, nr. 4) și parțial blocul locativ, scara nr. 3 (nr. 
cadastral 01000419.138.01 - str. Alexandru cel Bun, nr. 96), sect. Rîșcani, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală: locativă 
Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993).  
Beneficiar: Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău (gestionar) și „7 SKY” S.R.L. (investitor). 
Proiectant: „VIGRO PROIECT”  S.R.L., așp Grozavu Victor 
Proiectul propune: Edificarea mansardei în două nivele la blocul locativ (nr. cadastral 0100419.157.01 - str. Eugen Doga, nr. 4) și parțial blocul locativ, scara nr. 

3 (nr. cadastral 01000419.138.01 - str. Alexandru cel Bun, nr. 96); construirea unei anexe la clădire pentru organizarea accesului pe verticală spre mansardă; 
renovarea fațadelor. 

DECIZIA CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție privind edificarea 
mansardei în două nivele la blocul locativ (nr. cadastral 0100419.157.01 - str. Eugen Doga, nr. 4) și parțial blocul locativ, scara nr. 3 (nr. cadastral 
01000419.138.01 - str. Alexandru cel Bun, nr. 96); construirea anexei la clădire pentru organizarea accesului pe verticală spre mansardă; renovarea 
fațadelor. 

VOTAT: Pro – 4; Contra –  0; Abțineri – 4  

DECIZIA finală CNMI: Decizia de aprobare a proiectului de execuție nu a acumulat numărul necesar de voturi. În Proiectul de execuție se vor opera 
modificările/corectările necesare conform următoarelor observații:  

         1 - modificarea nejustificată a golurilor de ușă și fereastră de la demisolul clădirii (fațada din str. E. Doga, acces la încăperile bibliotecii) se vor 
readuce la situația inițială; 

          2 -  fațada din str. E. Doga – portalul central, care reprezintă un element cu scop decorativ, este prea mare și străin din punct de vedere stilistic 
pentru arhitectonica clădirii existente;   

          3 – blocurile locative asupra căroroa se edifică mansarda sunt separate prin rosturi antiseismice, respectiv, la proiectarea mansardei urmează a se 
ține cont de aspectul tehnic normativ; 

          4 – mansarda se va proiecta în conformitate cu  normativele în vigoare, inclusiv referitor la  ieșirea în consolă față de construcția existentă. 
        5 – în cadrul renovării fațadelor s-a adoptat o soluție de „înfrumusețare” a acestora prin lipirea unor elemente decorative improprii stilisticii clădirii 

existente. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 13 – SCHIȚĂ de PROIECT  
Examinări anterioare: SP06/12-04.04.2019 (neaprobat). 

Obiectiv: Restabilirea fațadei principale a monumentului istoric; construirea, anexat monumentului, a unui volum constructiv S+P+6E+2E retras, cu destinație 
mixtă (cu parcare subterană), din str-la Teatrului, 5, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală: locativă 
   Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993); statut de monument (nr. 172 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 
   Beneficiar: Busuioc Sergiu, S.C.„NEW TONE” S.R.L. 

Proiectant: „VIGRO PROIECT”  S.R.L., așp Grozavu Victor 
Proiectul propune: Restabilirea fațadei principale a monumentului istoric; construirea, anexat monumentului, a unui volum constructiv S+P+6E+2E retras, cu 

destinație mixtă (cu parcare subterană), teren cu nr. cadastral 0100519.162. 
        
        DECIZIA CNMI: În urma examinării schiței de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie:  Se respinge schița de proiect.   



               Prin prezenta decizie se dispune elaborarea altei schițe de proiect, îndeplinite inclusiv în conformitate cu cerințele pct. 23 din Regulamentul 
CNMI referitor la componența documentației de proiect, și anume: Completarea Compartimentului cercetări științifice și în natură a obiectului cu: 
desene de fixare a tuturor elementelor componente ale monumentului, studiul arhitectural-ingineresc cu Raportul expertizei tehnice a 
monumentului, analiza comparativă a informației istorice cu desenele releveului actual, în scopul determinării configurației planului inițial al 
construcției istorice și a transformărilor în timp prin anexare de construcții noi.. Reprezentarea grafică a cartogramelor evoluției în timp a 
planimetriei construcției.  

           - Completarea Compartimentului Schiță de proiect cu: prezentarea cartogramelor intervențiilor proiectate asupra monumentului (parte grafică: 
planurile, secțiunile, fațadele, și, după caz, fragmente sau detalii, și parte scrisă). 

                 Asupra bunului de patrimoniu construit, imobilul din str-la Teatrului 5, pot fi proiectate doar lucrări de restaurare și reabilitare.  
               Conceptul privind extinderea cu construcție nouă în curtea imobilului necesită o elaborare care să țină cont de păstrarea intactă a întregului 

volum al clădirii istorice pe perimetrul planului istoric cu reconstituirea/renovarea acoperișului (spațiul interior al acoperișului poate fi adaptat 
la funcțiuni noi, transformat în mansardă).  

            - Anexele existente la clădirea istorică, cuprinse între axele 4-5 și  D-F, în cazul demonstrării lipsei valorii arhitectural-istorice a acestora pot fi 
supuse demolării.  

            - Pe terenul monumentului se admite edificarea unei construcții noi cu POT 70 %, cu distanțare de la monument, fără console peste monument. 
Înălțimea  construcției noi proiectate nu va depăși două înălțimi ale clădirii cu statut de monument. 

            ARGUMENTARE: Regulamentul de organizare și funcționare a CNMI, aprobat prin HG nr. 73 din 31.01.2014, stabilește în mod expres principiile de examinare 
a documentațiilor de intervenție la monumentele istorice (inclusiv prin construcție nouă în zone construite protejate). Astfel, conform pct.13 al 
Regulamentului CNMI, Consiliul este obligat să examineze și să avizeze aceste documentații „…în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul 
protejării patrimoniului cultural și prevederile documentelor din domeniul respectiv ale Consiliului Europei și UNESCO/ICOMOS, urmărind păstrarea și/sau 
fortificarea autenticității și integrității bunurilor/zonelor construite cu statut de monument istoric”, aceasta fiind una dintre atribuțiile/competențele de bază 
ale CNMI. 

                               Astfel, decizia de respingere de către CNMI a schiței de proiect care prevede construirea unei clădiri noi cu 9 niveluri, din contul demolării unei clădiri 
cu statut de monument, care, totodată, este amplasată în zona construită protejată cu statut de monument de categorie națională – Nucleul istoric al 
Chișinăului, are la bază următoarele considerente. 

                    Schița de proiect prezentată prevede de facto demolarea monumentului cu restabilirea fațadei principale a acestuia și construirea unei clădiri cu multe 
etaje pe terenul monumentului - concept care încalcă flagrant mai multe prevederi ale documentelor din domeniul monumentelor referitor la 
elementele/caracteristicile protejate în ariile urbane/localitățile istorice și la principiile de edificare aici a construcțiilor noi (cum ar fi, spre exemplu: p.2 al 
Cartei pentru conservarea orașelor și ariilor urbane istorice (ICOMOS, octombrie 1987), valorile orașelor și ariilor urbane istorice care trebuie păstrate 
includ: a) structura urbană istorică definită prin parcele și rețeaua de străzi; b) raportul dintre clădiri și spațiile verzi și deschise; c) caracteristicile formale 
interioare și exterioare ale clădirilor exprimate prin dimensiuni, volumetrie, stil, materiale, culori și elemente decorative.; p.7 din Carta europeană a 
patrimoniului arhitectural (Consiliul Europei, octombrie 1975), unde se stipulează că edificii noi pot fi introduse în ariile/spațiile care conțin clădiri 
istorice doar în condițiile când contextul, proporțiile, formele, dimensiunile și scara existentă a construcțiilor istorice ale locului este în totalitate respectată 
și sunt utilizate materiale tradiționale; p. 28 al Recomandărilor privind salvgardarea și rolul contemporan al ariilor istorice (UNESCO, 26 noiembrie 
1976), care stipulează necesitatea ca arhitectura construcțiilor noi să se adapteze armonios organizării spațiale și contextului urban al clădirilor istorice 
existente; lit. b), compartimentul B, și lit. c), compartimentul D a Principiilor de salvgardare și management a orașelor, orașelor și ariilor urbane 
istorice (ICOMOS, 10 aprilie 2010)).  

                     Proiectul examinat propune modificarea drastică a parametrilor spațiali și formali istorici ai locului (regim de înălțime, dimensiuni, volumetrie, forme, 
raportul clădire – spații deschise etc.), respectiv, nu contribuie nici la fortificarea, nici la păstrarea autenticității și integrității monumentelor menționate în 
alineatul anterior.  

                   Demolarea totală sau parțială a unui monument istoric se pedepsește în conformitate cu art. 1991 al Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
Subiectul 14 – SCHIȚĂ de PROIECT  
Examinări anterioare: -- 

Obiectiv: Proiectarea unei locuințe  colective pentru 2 familii, (D+P+2E), cu birou la demisol, pe terenul eliberat în urma demolării construcției existente, din str. 
Moara Roșie, nr. 19/1, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală: teren pentru construcții. 
    Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 

nr. 1531/1993). 
   Beneficiar: Dogotar Mariana  

Proiectant: „VIGRO PROIECT”  S.R.L., așp Grozavu Victor 
Proiectul propune: Construirea unei locuințe pentru 2 familii, (D+P+2E), cu birou la demisol, pe terenul eliberat în urma demolării construcției existente. 
DECIZIA CNMI: În urma examinării schiței de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie:      Se aprobă schița de proiect privind construirea 

unei locuințe pentru 2 familii, (D+P+2E), cu birou la demisol, pe terenul eliberat în urma demolării construcției existente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Subiectul 15 – SCHIȚĂ de PROIECT  
Examinări anterioare: SP19/10-27.10.2014 (neaprobat). 

Obiectiv: Proiectarea unui hotel (D+P+4E+2E retras), cu parcare auto la demisol, din str. Alexandru cel Bun, nr. 87b, sect. Rîșcani, mun. Chișinău. 
Utilizare actuală: teren pentru construcții. 

   Regim de protecție: zonă construită protejată - Nucleul Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 
nr. 1531/1993). 

   Beneficiar: Stanigrad Aurica 
Proiectant: „VIGRO PROIECT”  S.R.L., așp Grozavu Victor 
Proiectul propune: Construirea unui hotel, clădire cu regim de înălțime D+P+4E+2E retras, cu parcare auto la demisol. 
DECIZIA CNMI: În urma examinării schiței de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie:      Se respinge schița de proiect.  
        Prin prezenta decizie se dispune elaborarea altei schițe de proiect, îndeplinite inclusiv în conformitate cu cerințele normative în vigoare privind 

asigurarea acceselor de evacuare.  Procentul de ocupare a terenului nu va depăși 70%.  Volumul clădirii proiectate nu va depăși înălțimea clădirii cu 
statut de monument din imediata vecinătate - din str. Alexandru cel Bun 85. 

ARGUMENTARE: Regulamentul de organizare și funcționare a CNMI, aprobat prin HG nr. 73 din 31.01.2014, stabilește în mod expres principiile de examinare a 
documentațiilor de intervenție la monumentele istorice (inclusiv prin construcție nouă în zone construite protejate). Astfel, conform pct.13 al Regulamentului 
CNMI, Consiliul este obligat să examineze și să avizeze aceste documentații „…în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul protejării 
patrimoniului cultural și prevederile documentelor din domeniul respectiv ale Consiliului Europei și UNESCO/ICOMOS, urmărind păstrarea și/sau fortificarea 
autenticității și integrității bunurilor/zonelor construite cu statut de monument istoric”, aceasta fiind una dintre atribuțiile/competențele de bază ale CNMI. 

                               Astfel, decizia de respingere de către CNMI a schiței de proiect care prevede construirea unei clădiri noi cu 7 niveluri, pe teren situat în zona construită 
protejată cu statut de monument de categorie națională – Nucleul istoric al Chișinăului, precum și în zona de protecție a monumentelor din str. Alexandru cel 
Bun  85 și 89, are la bază următoarele considerente. 

                    Schița de proiect prezentată prevede constituirea unei clădiri cu multe etaje - concept care încalcă mai multe prevederi ale documentelor din domeniul 
monumentelor referitor la elementele/caracteristicile protejate în ariile urbane/localitățile istorice și la principiile de edificare aici a construcțiilor noi (cum 
ar fi, spre exemplu: p.2 al Cartei pentru conservarea orașelor și ariilor urbane istorice (ICOMOS, octombrie 1987), care inclusiv prevede că, 
caracteristicile formale interioare și exterioare ale clădirilor exprimate prin dimensiuni, volumetrie, stil, materiale, culori și elemente decorative, reprezintă 
valoare a orașelor și ariilor urbane istorice care trebuie păstrate; p.7 din Carta europeană a patrimoniului arhitectural (Consiliul Europei, octombrie 
1975), unde se stipulează că edificii noi pot fi introduse în ariile/spațiile care conțin clădiri istorice doar în condițiile când contextul, proporțiile, formele, 
dimensiunile și scara existentă a construcțiilor istorice ale locului este în totalitate respectată și sunt utilizate materiale tradiționale; p. 28 al 



Recomandărilor privind salvgardarea și rolul contemporan al ariilor istorice (UNESCO, 26 noiembrie 1976), care stipulează necesitatea ca arhitectura 
construcțiilor noi să se adapteze armonios organizării spațiale și contextului urban al  clădirilor istorice existente; lit. b), compartimentul B, și lit. c), 
compartimentul D a Principiilor de salvgardare și management a orașelor, orașelor și ariilor urbane istorice (ICOMOS, 10 aprilie 2010)).  

                     Proiectul examinat propune modificarea drastică a parametrilor spațiali și formali istorici ai locului (regim de înălțime, dimensiuni, volumetrie), iar 
suprafața de ocupare a terenului la sol este mare, ocupând terenul din proprietate aproape în întregime, neasigurând spațiu pentru accese de deservire sau 
evacuare, respectiv, nu contribuie nici la fortificarea, nici la păstrarea autenticității și integrității monumentelor menționate în alineatul anterior.  

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


