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Cu privire la strămutarea mozaicului  

„Arta” din municipiul Chișinău  

------------------------------------------- 

 

 În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea monumentelor de for public 

nr. 192/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, 

art. 569), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, 

prezentată în temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău, strămutarea 

mozaicului „Arta” pe fațada clădirii auxiliare a Teatrului Național de Operă și 

Balet „Maria Bieșu” din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 152, municipiul 

Chișinău. 

 

2. Mozaicul „Arta” va fi strămutat în baza actelor permisive, obținute 

conform prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcție și conform unui proiect avizat de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării.  

 

3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, lucrările de 

strămutare, restaurare și reinstalare a mozaicului „Arta” vor fi acoperite din 

donații, sponsorizări și alte surse neinterzise de lege. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 



}-umеlе initiatorului ýi а autorului, рrесum ýi а participanlilor Ia еlаЬоrаrеа proicctului

NOTA INFOIIMATIVД
la proiectul hоtiririi Guчеrпчlчi cu рriчirс la strimutareamozaicului ,,Аrtа''

din mчп. Chiqiniu

I)гоi ectul hotirArii de Guvem este elaborat de сёtrеМiпistеrului Educaliei, Culturii qi Cercetdrii

('rlndi iilc се au inr us clabora геа roicctului if'in:tlitri lc urmiritе
Ministerul Educaliei, Culturii gi Сеrсеtйrii а еlаЬоrаt proiectul hotiririi de Guvem privind
Strаmutаrеа mozaicului ,,АПа", in temeiul prevederilor art.7, alin.(5) din Legea monumentelor de
tЬr public пr.|92D01l, in baza deciziei ре acest subiect а Consiliului municipal Chiqiniu nr.
l l/16 din l6.07. 2020 Cu privire la amplasarea рапоului decorativ diп поzаiс ,,Дrtа".
Lucrarea dc аrtd plasticё monumentalй deline statut de monument de for public de categorie
nalionala, este inscrisd in Registrul nalional al monumentelor de for public (nr. C-A-md-O17)
арrоЬа1 prin Legea 148/20l8. in Registru lucrarea este trесutй cu denumirea ,,Mozaic", ачtог
Mihail Вurеа (dаlаrе: апul ]974, locul amplasdrii: fayada сепtrаld qi laterald а sdlii de сiпеmа
а Palatului RерuЬliсап de Сulturd al Siпdicatelordiп slr. Kiey, пr. 7 muп. СhiЕiпdu). Luсrагеа
аrе о suрrаfа[а totali de 2З0 m2. Potrivit documentelor de аrhiчd mozaicul vizat роаrtй
denumirea ,.Аrtа",
Actualmente, atat terenul, сбt gi imobilul din adresa respectivй Sunt рrорriеtаtе privatё _ contract
de vinzare-cumparare п_r. 2205 din 20,07.20|7, рrорriеtаr - Kaulland SRL. Urmаrе а deciziei
proprietarului de а demola imobilul vizat ( in baza autorizaliei de desfiinlare еmisё de Primfuia
mun. Chiginiu пr 98a/l7 din 21.11.20l7), s-a decis demontarea, pastlarea qi conservaTea

panoului din mozaic pentru а fi reamplasat Ia о adresi noua. Cheltuielile pentru demontare,

рrеluсrаrе рrimаri, сопsеrчаrе qi depozitare а tuturor elementelor mozaicului au Гоst suportate de

SRL Kauf'land.

La etapa еlаЬоrйrii schilei de proiect репtrч rеаmрlаsаrеа panoului au fost propuse spre

ехаmiпаrе patru variante de rеаmрlаsаrе. Proiectele au Гоst discutate la Consiliul Nalional pentru

Monumentele de Fоr Public la data de 08.08.2018. Consiliul а avizat pozitiv varianta de

rеаmрlаsаrе а mozaicului ре falada construcliei аuхiliаге а Teatruiui de Ореrё qi Balet ,,Магiа
Biegu" din Chiginйu, mozaicul tiind orientat cu 1hlada ргiпсiраlй sрrе str. Маriа Cibotari (vizavi
de axul intrdrii principale а Liceului Teoretic., Spiru Наrеt''). in baza acestei schile de proiect ýi

а F i;ei de avizare а Consiliului репtrч Monumentele de Fоr Public а fost emisd Decizia
Consiliului mun. Chiqiniu privind strimutarea mozaicului,
Luсririlе de demontare а mozaicului аu demarat in baza proiectului elaborat in acest sens Ei
avizat de Ministerul Educaliei, Cttlturii qi СеrсеtДrii, Mozaicul urmeazi а fi restaurat in condilii
de аtеliеr gi reamplasat ре noul anrplasament сопlЬrm unui proiect de execu[ie, in baza

autoriza|iei de construclie ре subiectul dat. tn practica {drii noastre un аstfЪl de proiect (lucrёri de

demontare, depozitare. transportare, rеstаurаrе, reconstituire а elementelor mozaicului) va fi
realizat репtru ргimа dati.
'Гоаtе cheltrrielile се lin de proiectarea, rеstаurагеа gi reinstalarea mozaicului voT fi suportate de

сitrе SRI- Kaufland.
in aceastd ordine de idei. in scopul salvgardДrii monumentului de tЬr public cu statut na{ional de

proteclie, Ministerul Educaliei, Culturii Ei Сеrсеtirii рrорuпе sрrе арrоЬаrе ргоiесtul hotДririi de

Guчеrп cu privire la stramutarea mozaicului ..Arta'' din muп. Chiqinirr.



Principalele рrсr,еdсri alc proicctului 9i cvidcn{icrea elemcntelor noi
Reamplasarea mozaicului .,АПа", in temeiul рrечеdеrilоr fft.7, alin.(5) din Legea monumentelor
de for public nr.l92l201l, Mozaicul ,,Arta" va 1l strdmutat in baza unui рrоiесt de rеаmрlаsаrе
avizat de сбtrе Ministerul Educaliei, Cultuгii Ei Сеrсеtdrii рriп inteгmediul Consiliului National
al Monumentelor de Fоr РuЫiс-
Fчпdаmспtаrеа есо п оm ico-fina ncia rй
Cheltuie|ile pentru еlаЬоrаrеа documentaliei de proiect, lucririle de strdmutare, rеstачrаrе ýi
rеiпstаlаrс а mozaicului, чоr 1i acoperite de сdtrе SRL Качflапd, IDNO l0l66000048l 1 .

\Iodul clc inctl rаrе iп sistenlul irctclor normatil е in r i оа rе

Proiectul se iпсоrроrеаzй in sistemul actelor normative qi nu va necesita modificarea altor
acte legisIative sau поrmаtiче.

rtlcesul decizitln:tlRes el lпcctil гсlr t гll пs 1l rеп
п scopul respcctarii рrечсdеrilог Legii пr. 2З9 din l3,11.2008 privind trапsраrеп!а in рrосеsчl

decizional, ргоiесtul va fi plasatpentru consultare publica ре por1.a|u|w|9w.DarliciD.poy.md,

рrесum ;i ре pagina web oficialё а Ministerului Educa{iei, Culturii 9i Cercetбrii
wuTv.mecc.gov.md, directoriul Тrапsраrепlа decizioпalй, sectiunea Proiecle dе acle поrmаlivе
rепl Бе S е сооrdопаrе.

цl|
Igor ýАRОY

Ministru
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