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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. – Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de
stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 24), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În capitolul „ZONA DE CENTRU”, compartimentul „Municipiul
Chișinău”:
1) poziția 28 va avea următorul cuprins:
„28.

Chișinău
str. Tighina nr.1

Casa în care a locuit A locuit
scriitorul
Grigore anii ´30
Adam
sec. XX

în Istoricoai memorialistic

N”;

Arhit.,
istoricomemorialistic

N”;

Arhit.,
ist.

N”;

Arhit.

N”;

Arhit.,
ist.

N”;

2) poziția 49 va avea următorul cuprins:
„49.

Chișinău,
str-la Teatrului nr. 2

Casa în care a locuit Anii ´70
arheologul Ion
ai sec. XIX
C. Suruceanu

3) poziția 199 va avea următorul cuprins:
„199. Chișinău,
str. Vlaicu Pârcălab
nr. 46

Clădirea
fostei Înc. sec. XX
comunități
a
surorilor
medicale
„Crucea Roșie” a
mănăstirii Hârbovăț

4) poziția 210 va avea următorul cuprins:
„210. Chișinău,
str. Șipotelor nr. 2

Clădirea fostei mori Înc. sec. XX
de aburi

5) poziția 217 va avea următorul cuprins:
„217.

Chișinău,
Clădirea fostei școli
str. Bogdan Petriceicu
Hasdeu nr. 4

Înc. sec. XX

6) poziția 220 va avea următorul cuprins:
„220. Chișinău,
Clădirea fostei școli Jum. I
str. Avram Iancu nr. 29 primare
a sec. XIX
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7) poziția 221 va avea următorul cuprins:
„221. Chișinău,
str. Sfatul Țării nr. 26

Clădirea fostei școli 1901-1906
poloneze de pe lângă
biserica
romanocatolică

N”;

Ist.,
arhit.

8) poziția 236 va avea următorul cuprins:
„236. Chișinău,
str. Rabbi Țirilson
nr. 8

Complexul
sinagogi, cu
pentru bătrâni

fostei Sf.
azilul XIX

sec. Arhit.,
ist.

N”;

9) poziția 243 va avea următorul cuprins:
„24.

Chișinău,
Conacul
str. Mihai Eminescu Pisarjevski
nr. 31

urban A II-a jum. Arhit.,
a sec. XIX istoricomemorialistic

N”;

10) poziția 384 va avea următorul cuprins:
„384. Chișinău, str. Zamfir Vilă urbană
Arbore nr. 4A

Anii ´30
sec. XX

N”;

Arhit.

11) compartimentul „Municipiul Chișinău” se completează cu următoarele
poziții:
„384.1. Chișinău,
Clădirea fostului sediu
bd. Ștefan cel Mare al
Ministerului
și Sfânt nr. 73
Alimentației Publice
(în prezent sediul
Procuraturii Generale
a Republicii Moldova
384.2. Chișinău,
Clădirea cu parc a
bd. Grigore Vieru Maternității nr. 2
nr. 12
384.3. Chișinău,
Edificiul Circului din
bd.
Renașterii Chișinău
Naționale nr.7

Anii ´50 ai Arhit.,
sec. XX
realism
socialist,
arhitect
emerit V.A.
Voițehovschi
Anii ´50 ai Arhit.,
sec. XX
realism
socialist
1981
Arhit.

N

N

N”.

2. În capitolul „ZONA DE NORD”, compartimentul „Raionul Soroca” se
completează cu următoarea poziție:
Stânca abruptă din stânga Schitul rupestru sec.
„2820.1. (nord) a Râpei Bechir „Peștera
lui XVIII-XIX
(Bechirov Iar), la sud de Bechir”
or. Soroca, ocolul silvic
Soroca,
Zastînca
II,
parcela 24)

Președintele Parlamentului
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Istorie
cultură

și

N”.

NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotiririi Parlamentului privind modificarca
Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat,
aprobat prin Hotirirea Parlamentului nr. l53l/1993

l.

Nu m ele inifiatorului $l a autorului, precum gi a participan(ilor la elaborarea proiectului
Proiectul hotlrdrii Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotdrirea Parlamentului nr. l53l/1993 pentru punerea in
aplicare a Legii privind ocrotirea monumenlelor (republicatd in Monitorul Oficial al Republicii
Moldova,2010, nr. 15-17, art.24), cu modificirile ulterioare, este elaborat de citre Ministerul
Culturii (in continuare - MC).
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului qi finalitl{ile urmirite
Proiectul hotdririi Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat (in continuare - Registrul monumentelor) este elaborat qi se propune spre
aprobarea Parlamentului in temeiul prevederilor art. 4 alin. (2). art.
art. 19 din Lcgea nr.
I 5 30/ 1993 privind ocrot irea monumentelor (in continuare- Legeonr. 1530/1993).
Proiectul de hotdrAre este elaborat, inclusiv in rezultatul demararii procedurii de clasare
(atribuire a statutului de monument) prin Ordinul nr.3412019 9i Ordinul 14612020 cu prit,ire la
actualizarea/completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrolite de s/a/, aprobate
de ministrul culturii, in temeiul prevederilor art. 17, l8 qi l9 din Legea nr. 1530/1993.
TotodaE, in baza studiului de inventariere a unei pd(i a fondului arhitectural-istoric din
municipiul ChiEindu, efectuat de MC in anul 2020, au fost depistate necorespunderi de adrese
(denumiri de strdzi sau numere).
Finalitatile urmarite prin adoptarea proiectului de hotirdre sunt:
actualizarea Registrului monumentelor prin corectarea unor erori identificate in rezultatul
inventarierii, privind adresa po$tald a monumentelor.
- luarea sub protecfia statului a bunurilor cultural-istorice vizate in proiect, in scopul p[stririi
autenticitalii Ei punerii in valoare a acestora in calitate de elemente ale patrimoniului cultural
na{ional, accentudnd insemnatatea lor pentru circuitul vielii cotidiene, astfel contribuind la
dezvoltarea durabild a economiei tirii;

l8;i

-

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectcle care au ca scop armonizarea

legisla(iei nafionale cu legislalia Uniunii Europene.
Proiectul nu are drepl scop armonizarea legislatiei nat ionale cu legislatia Uniunii Europene
.1. Princi alele revedcri ale roiectului i eviden ierea elementclor noi
Proiectul de hotdrire conline urmatoarele prevederi principale:
Operarea unor modificAri care au drept scop corectarea unor erori la compartimentul
.,Municipiul Chiqinau" din Registrul monumentelor. Astfel. la punctul l, sbp. l) l0) se prevede
corectarea unor erori la compartimentul ,,Municipiul Chiginiu" la poziliile 28, 49, 199. 210, 217 '
220,221,236,243 qi 384, comise la elaborarea Registrului. in acest sens, se modific[ textul dupa
cum urmeazd:
1) la pozilia 28, la rubrica 2 textul ,,nr. 2" se substituie cu textul ,,nr.1", rubrica 4 se completeazd cu
textul,,A locuit in anii 30 ai sec. XX" Ei la rubrica 5, textul ,,lst." se substituie cu textul ,,lstoricomemorialistic";
2) la pozilia 49, la rubrica 2 textul .,nr.4" se substituie cu textul ..nr.2", iar la rubrica 5 lextul ..Ist." se
substituie cu textul,.lstorico-menrorialistic";
3) la pozilia 199, la rubrica 2 textul ,,nr.45" se substituie cu textul ,,nr.46";
4) la pozi1ia210, la rubrica 2 textul ,,str. Gr. Ureche,2" se substituie cu textul ,,str. $ipotelor.2";
5) la pozi[ia2l7, la rubrica 2 textul ,,m. 8" se substituie cu textul ,,nr.4";
6) la pozilia 220, rubrica 2 se completeazd cu textul ,,nt.29";
7) Ia pozilia 221, la rubrica 2 textul ,.str. Serghei Lazo" se substituie cu textul ,,Sfatul J5rii nr. 26";
8) la pozilia 236, ta rubrica 2 textul ,.str. Hince;ti nr.68" se substituie cu textul ,.str. Rabbi lirilson";
9) la pozilia 243, la rubrica 2 textul .,str. Bucureqti nr. 62" se substituie cu textul ,,str. M' Eminescu

l)

-

nr.3l"l
l0 la

ozt ia 384, la rubrica 2, textul ,,n r.4" se substituie cu textul

,,nr.4A".

2) Atribuirea statutului de monumenl de categorie nalionald la 3 hunuri imobile de parrimoniu
construit din municipiul Chiqiniu Ei unui obiectiv din raionul Soroca, respectiv, inscrierea acestora
in Registrul monumentelor, ceea ce constituie elemente noi pentru Registrul monumentelor. Astfel,
La punctul I sbp. I I ) se prevede completarea Registrului monumentelor la compartimentul
,,Municipiul Chiqindu" cu urmdtoarele elemente:
pozilia 384.1 ChiSindu, bd. $tefon cel Mare Si SJbnt nr.73, Clddirea fostului sediu al
Ministerului Alimentaliei Publice (actualmente, sediul Procuraturii Generale a Republicii
Moldova);
pozilia 384.2 ChiSindu, bd. Grignre Vieru nr.12, Clddirea cu parc a Matemitilii Nr. 2;
pozilia 384.3 Chi;indu, bd. Rena;rerii Nalionale rr. 7, Ediliciul Circului din Chiqindu.
La punctul 2 proiectul prevede la Capitolul "Zona de Nord" completarea compartimentului
,,Raionul Soroca" cu pozilia 2820.1 Stdnca abruptd din stdnga (nord) Rtpei Bechir (Bechirov lar",
la sud de or. Soroca, ocolul silvic Soroca, Zastinca Il, parcela 2,/), Schitul rupestru ,,Peqtera lui
Bechir";
La elaborarea proiectului de hotdrAre s-au luat in calcul rezultatele unor studii ale fbndului
arhitectural-istoric din municipiul Chigindu ef'ectuate de subdiviziunea de specialitate din cadrul
MC, precum qi a propunerilor din partea reprezentantilor societalii civile Ei autorit[1ii publice locale
privind clasarea edificiului Circului din Chigindu gi, respectiv, Pegterii lui Bechir din extravilanul
municipiului Soroca.
Despre demararea procedurii de clasare au fost informali proprietarii bunurilor imobile vizate in
proiect. Au fost oblinute avizele Institutului Patrimoniului Cultural. (w.06169 din 31.05.2019, nr.
06/90 din 10.07.2019. nr. 143-28/5 din 05.02.2013).
in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare din domeniul ocrotirii monumenlelor,
propunerile de modificare a Registrului monumentelor expuse in prezentul proiect au lbst aprobate
prin decizii ale Consiliului Nalional al Monumentelor lstorice de pe ldngd MC (DCl l/0108.08.2019, DC 1 l /02-08.08.2019, DC 18/l.l -14.08.2020, DC l8/l.2-14.08.2020 DC l8/1.314.08.2020, DC l 8/2- l 4.08.2020).
Sub aspect informativ, se prezintl descrierea succintd a bunurilor imobile propuse pentru a
se atribui statutul de monument, elaboratd in baza rezultatelor studiilor ef'ectuate:

li

Publice. construclie cu nr.
gestiune
a Procuralurii Generale a
(proprietate
ia
economicd
de stat, allata
cadastral 0100205.007.01
Republicii Moldova), amplasatd pe terenul cu nr. cadastral 0100205.007 (proprietate de stat. aflat[
tn folosinya Procuraturii Generale a Republicii Moldova), din bd. $tefan cel Mare gi Sfdnt, nr. 73.
Anul construcliei 1952. Arhitect Valentin A. Voilehovschi, secundat de P. Borisov. Este un edificiu
important urbanistic, construit in perioada postbelicd, realizarea cdruia a inceput dupd confirmarea
planului de restabilire a oragului. pe locul clddirilor distruse in timpul celui de Al Doilea Rnzboi

l) ClSdirea administrativl. lostul sediu al Ministerului Alimentaliei

Mondial.
Clddirea este una dintre cele mai reprezentative opere in stilul postbelic al realismului socialist,
cu autenticd valoare arhitecturali, care rispunde exigenlelor de acordare a statutului de monument
istoric de importanld nalionala.
2) Clidirea materniti(ii din bd. Grigore Vieru, nr' 12, sector Riqcani, mun. Chiqindu,
consrruc[ie cu nr. cadastral 0100419.448.01 pe terenul cu nr. cad. 0100419.448 (proprietate de stat,
municipiul Chiqinau), a fost construitd in perioada postbelica, dupl trasarea axei, care a unit centrul
oraqului cu aerodromul din suburbia Riqcani, astizi bulevardul Grigorc Vieru.
Clidirea Maremitalii ca operA a realismului socialist in arhitecturd. amplasatd pe locul pielei
comerciale a Chiqindului vechi, r[spunde exigenlelor lald de monumentele istorice complexe: de
arhitectura, istorie gi arheologie, meritdnd conferirea statutului de monument de valoare nationala.
3) Edificiut Circului din Chiginiu, bd. RenaEterii nr.7, constituit din construcliile cu nr.
,,ORCeNtznle
cadastrale 0100415.006.01 qi 0100415.006.02, aflate in proprietatea
CONCERTISTICA $I DE IMPRESARIAT MOLDOVA.CONCERT, CIRCUL DIN CHI$INAU.
amplasate pe terenul cu nr. cadastral 0100415.006 - proprietate publici de stat. dat in lolosinld I.S.
Centrul Nalional de culturi qi artd de circ.
Edificiul Circului din Chigindu a fost construit in perioada anilor 1979-1981, fiind dat oficial in
x p oatare n I 9 8 Do c ul.n en 1at al de p ro ec p en tru c ao rea respectiva a fo st labo fa ra d e n S tu t ul
ac ua m e ll e n S tu t u N onal d e C e rce tdri
d e S ta d e Pro ec are M o L D G P R o S TR o

i'S

Proiectdri "Urbanproiect"). Echipei de autori i-a lost decernat Premiul de Stat penlru Arhitectura
pentru realizarea respectivului proiect. Cladirea Circului reprezintd valoare indiscutabild de
arhitecturd modernist socialistd a ChiEindului qi un exemplu remarcabil de circ stalionar din intreaga
lume, fiind inalt apreciat datoriti calitdlilor sale estetice deosebite. Circul din Chigindu a fost
considerat unul dintre cele mai reprezentative edificii ale arhitecturii so-vietice, imaginea sediului
fiind reprodusd in numeroase edilii poligrafice sovietice gi post sovietice. in acest sens, putem vorbi,
inclusiv despre valoarea emblematicd a acestui edificiu pentru oraEul ChiEindu.
Edificiul Circului este evaluat cu calificativele ..valoare exceplionala" Ia criteriile raritate 1i
unicitate, vaktare arhitectural-urbanist icd 1i valoare mcmoriald. Datorite pAstrarii nealtcrate a
arhitecturii clddiritor Circului, criteriuJ valoarea de aulenticilale a oblinut calificativul ..valoare
foarte mare". Cu privire Ia criteriul vechimii, potrivit articolului 3 al Legii nr.l530/1993 'J'a
otestarea statutului de monumenl sunt interzise discrimindrile dupd criteriul cronologic, etnic,
confesional sau de altd naturd. Valoarea estelicd, funcTionald sau materiald a monurnenlului este
subsidiard fald de calilatea de mdrlurie isloricd."
4) Schiiul rupestru ,,.,PeEtera lui Bechir" din extravilanul s. Zastinca. r-nul Soroca. sipat in
inscris cu
stAnca abruptd din stAnga (nord) a Ripei lui Bechir (..Bechirov Iar") - monumenl al naturii.
de stat nr'
nr. 65 in Anexa 3 Monumente ale naturii la Legea privind fondul ariilor naturale protejate
de
l53g/1998, face parte din Eirul de complexe monastice gi bisericeqti inqiruite in malurile abrupte
este incA
pe dreapta Nistrului qi a unor vdi in iormd de canion, ce derivl din el. Acest fenomen
schitul
insuficient studiat, cu toate cA in unele complexe au fost efectuate cercetdri, respectiv
cu o
Fiind
asigurat
qi
cuhural
nominalizat prezintd un interes deosebit din punct de vedere istoric
introdus in
inlrastructurd necesard (cale de acces amenijata), acest obiectiv va fi posibil de a fi
circuitul turistic al zonei qi al 1arii.
la
Schitul rupestru ,,Peqtera lui Bechir" a fost evaluat cu caliticativele ,,valoare exceplionald"
originar)
aspectului
a
Ei
criteriile raritate 9i unicitate, autenticitate (datoritd pastrarii nealterate
calificativul
putut
conferi
s-a
,,valoare
i
qi
memoriale
celei
vechime. Valorii arhitectural urbanistice
qi al interesului
foarte mare" datoritl impactului asupra priveligtii in contextul ariei naturale dar
artA.
care il
cultural memorial
5. Fundam entarea econ0m ico-fi nanciari
alociri tl nanciare
Implementarea prevederilor prezente hotiriri a Parlamentului nu neccsita
SLI limentare din bu etul de stat
6. Modul de inco orare ln srs temul actelor normatir e in \ i oare
qi nu necesitd modificarea
Prezentul proiect de hotArar e se incadreazd in cadrul norma tiv in vigoare
altor acte normative.
7. Avizarea i consultarea ublicl a roiectului
in
ln scopul respectArii prevederilor Legii nr.. 239 din l3.l 1.2008 privind transparenla
Culturii
a
Ministerului
procesul decizional, proiectul a iost plasat pe pagina web ollciall
normolive
www.mc .gov.md, directoriul TransParenl a clecizionald, secliunea Proiecle de acle
rem$e s re coordonare.
8, Constatlrile ex ertizei anticoru e
te
Proiectul este su us ex ertizei antico
9 C o n s ta rl e c x e rt IZ c d e c 0 m a t b t 1l t t
[Jniunii Europene Ei nu
Proiectul nu are drept scop armonlzarea lcg is laliei nalionale cu lcgislalia

i

ti

rtizei de com atibilitate

necesita e1'ectuarea ex

I 0 C o n s t il ta rl

e

e\

rt tT.e

u rl d c e

fltzer uridice
Constatlrile altor ex ertize

Proiectul este su us ex
I

l.

Nu este necesar

Ministrul culturii
Ex.: Rila Carconila
Tel.: 022 21E067, e-mait: rita.garconita@mc gov.md
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