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ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A TINERILOR 
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THE NATIONAL ASSOCIATION OF 
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1, Ion Creangă str., Chişinău, 

MD-2069, Republic of Moldova 
Phone + 373 22 742436 

Fax. + 373 22 719169 
 

 
 

 
No. __32/06______ 

“ 13 ” iunie_ 2011 
Chişinău 

 
 

ANUNŢ 
 
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, Asociaţia Oberliht şi Grupul 

Civic pentru Patrimoniu Istoric, în parteneriat cu Direcţia Cultură a Primăriei 
municipiului Chişinău Vă invită să participaţi la Concursul de proiecte de reabilitare a 
patrimoniului cultural „Chişinăul istoric – anul 2030”. 

Concursul este destinat tuturor celor interesaţi de domeniul ocrotirii oraşului 
istoric şi planificării urbanistice (arhitecţi, proiectanţi, artişti plastici, scriitori, designeri, 
jurnalişti, sociologi şi futurologi, studenţi de la diferite profiluri etc.). 

Acţiunea se înscrie în cadrul proiectului „Identităţile Chişinăului”, organizat cu 
prilejul manifestărilor autorităţilor municipale dedicate celor 575 de ani de la prima 
menţionare documentară a Chişinăului. 

Cele mai reuşite proiecte vor fi premiate şi prezentate în cadrul unei expoziţii pe 
parcursul lunilor septembrie - octombrie 2011.  

 
Proiectele pe suport de hârtie, machete şi pe suport digital vor fi prezentate până la data 

de 1 SEPTEMBRIE 2011 pe adresa ANTIM, str. Ion Creangă nr. 1, bloc central, of. 407, 
Chişinău, MD-2069, Moldov şi pe adresa e-mail: : asociatia_istorici@yahoo.com. 

 
 
 
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la următoarea adresă şi numere de telefon: 
Telefon 022 742436, Fax 022 719169, Mobil 069369727 
e-mail: asociatia_istorici@yahoo.com sau sergiu_musteata@yahoo.com. 
 

Cu respect, 
Dr. Sergiu Musteaţă 
Preşedinte ANTIM 
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CONCURS DE PROIECTE (VIZIUNI)  

de revitalizare a patrimoniului istoric, arhitectural şi arheologic din municipiul Chişinău 

„CHIŞINĂUL ISTORIC - ANUL 2030” 

 

Concursul este destinat tuturor celor interesaţi de domeniul ocrotirii oraşului istoric şi 
planificării urbanistice (arhitecţi, proiectanţi, artişti plastici, scriitori, designeri, jurnalişti, 
sociologi şi futurologi, studenţi de la diferite profiluri etc.).  

 

Perioada de desfăşurare a proiectului:    iunie – septembrie 2011 

Argument 
Fiecare popor se caracterizează prin valorile sale culturale moştenite istoric, pe parcursul 

secolelor şi mileniilor, de la generaţiile precedente. Vestigiile cultural-istorice constituie un 
important punct de referinţă în aprecierea particularităţilor şi nivelului de dezvoltare a societăţii 
umane pentru anumite intervale de timp. Firesc este faptul că fiecare popor, stat, regiune şi chiar 
cea mai mică localitate dispune de o moştenire culturală, care îi marchează valoarea, identitatea 
şi originalitatea culturală. Vatra istorică reprezintă punctul de pornire al fiecărei localităţi şi de 
aceea ea trebuie să fie cunoscută şi valorificată cultural.  

Astăzi, în contextul integrării europene şi al globalizării, patrimoniul cultural a căpătat o 
nouă dimensiune, strâns legată de noile forme politice, sociale şi economice. Constatăm, astfel, 
că trecerea de la o societate industrială la una postindustrială are un impact direct asupra 
moştenirii culturale mondiale. Cazul Chişinăului istoric este un exemplu elocvent în acest sens, 
când interesele economice le-au prevalat pe cele culturale.  

Patrimoniul arhitectural constituie unul dintre cele mai importante componente ale 
moştenirii culturale naţionale şi universale, inclusiv pe teritoriul Basarabiei. Elementele de 
arhitectură sunt cele mai reprezentative părţi atât ale oraşului istoric, cât şi ale localităţilor rurale 
şi, ca parte integrantă a patrimoniului cultural naţional, trebuie să fie cartea de vizită a fiecărei 
aşezări umane. 

Salutăm iniţiativa primăriei municipiului Chişinău de a actualiza Registrul monumentelor 
culturale şi de stopa indiferenţa faţă de trecutul nostru istoric. În acest context, ANTIM şi 
partenerii săi propun un program de acţiuni în acest domeniu care să conducă la reabilitarea 
centrului istoric al Chişinău. Una din acţiunile acestui program este concursul de proiecte de 
reabilitarea a oraşului istoric. Astfel, invităm toate persoanele interesate de acest subiect să-şi 
expună viziunea asupra reabilitării Chişinăului istoric într-o perspectivă apropiată – anul 2030.  

 
Cele mai reuşite proiecte vor fi premiate (fondul de premii este de 20.000 lei) şi vor fi 

prezentate în cadrul unei expoziţii organizate cu prilejul Zilelor europene ale patrimoniului 
cultural în luna septembrie 2011.  
 
Proiectele pe suport de hârtie, machete şi pe DVD vor fi prezentate până la data de  
1 SEPTEMBRIE 2011 pe adresa ANTIM, str. Ion Creangă nr. 1, bloc central, of. 407, 
Chişinău, MD-2069, Moldova. 
 
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la următoarea adresă şi numere de telefon: 
Telefon 022 742436, Fax 022 719169, Mobil 069369727 
e-mail: sergiu_musteata@yahoo.com. 
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Programul şi condiţiile concursului 
„Chişinăul istoric 2030” (Old Chişinău 2030) 

 
Concursul este deschis tuturor celor interesaţi. 

Pot participa arhitecţi şi proiectanţi, designeri şi artişti plastici, scriitori, poeţi, jurnalişti, 
muzicieni, sociologi şi futurologi, studenţi la diferite profiluri şi toţi ceilalţi. 

Este de dorit şi chiar recomandabil ca participanţii să concureze în grup. Şi mai bine dacă grupul 
va fi constituit din persoane de diverse specialităţi. 

 
Chişinăul este un oraş istoric. Anul acesta se împlinesc 575 de ani de la prima 

menţiune a localităţii în documente de arhivă. Săpăturile arheologice atestă o 
continuitate culturală mult mai veche.  

În spaţiul Chişinăului istoric, situat, în linii mari, în patrulaterul format de 
străzile Albişoara, Ismail, Alexei Mateevici şi Mihai Viteazu, se află concentrată cea mai 
mare parte a monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură. Zona istorică protejată este 
formată din Oraşul de jos, cu ieşire la râuleţul Bâcu, de o parte şi de alta a bulevardului 
Grigore Vieru, şi Oraşul de sus, planificat în sec.XIX cu sistem ortogonal al străzilor.  
Oraşul de sus a fost construit şi s-a dezvoltat în perioada revoluţiei tehnologice din sec. 
XIX în baza unui Plan Urbanistic aprobat în 1834. În această zonă a Chişinăului istoric s-
au păstrat multe clădiri de patrimoniu istoric şi cultural construite în diverse stiluri de 
arhitectură.  

Din structura vetrei istorice a Oraşului de jos, păstrată aproape în întregime pe 
parcursul ultimelor secole, la ora actuală au rămas doar câteva insule urbane disparate, 
trama stradală medievală şi vestigii arheologice necercetate deocamdată, inclusiv galerii 
subterane despre care circulă multe legende, mai mult sau mai puţin adevărate.  

Chişinăul este unicul oraş istoric protejat de stat al Republicii Moldova. Cu toate 
acestea, capitala ţării este un oraş istoric pe cale de dispariţie. Astfel, din 1993 până în 
prezent au fost demolate 80 de edificii incluse în Registrul monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat. Încă 17 edificii, declarate de lege drept monument, se ruinează 
pe zi ce trece. O soartă ingrată o au şi siturile arheologice.  

Ce va fi cu oraşul nostru peste 10-20 de ani? Cum va arăta, în ansamblu, 
Chişinăul istoric, această zonă unicat în tot arealul Republicii Moldova care adună la un 
loc mii de monumente de istorie, cultură, arhitectură, arheologie? Cum ar trebui să 
păstrăm aceste obiective de patrimoniu inestimabil pentru a le putea face cunoscute, în 
toată splendoarea lor, prietenilor noştri din alte ţări dar şi generaţiilor care vin?  
 
Scopul concursului  
Chişinăul istoric trebuie readus la viaţă. Impresionează tocmai caracterul acestui topos.  
Proiectele în concurs vor reproduce spiritul locului în viziuni de revitalizare fie integral 
a zonei istorice protejate, fie a unor arii restrânse sau a unor obiective concrete (imobil, 
scuar, stradă).  
 
Să ne dăm seama cum vrem să arate Chişinăul istoric în anul 2030. 
 

Obiectul concursului 
Conform Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, zona 

protejată de importanţă naţională „Nucleul istoric al Chişinăului”, reprezentată prin 
trama stradală cu fondul construit, scuarurile şi monumentele păstrate in situ, are 
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amplasamentul cuprins între străzile Alexe Mateevici-Constantin Stere-Alexei Şciusev-
Mihai Viteazu-Sf. Andrei-Ivan Zaichin-Albişoara-Izmail-Ştefan cel Mare şi Sfânt-
Ciuflea-Bucureşti-Lev Tolstoi-Izmail.  

Participanţii la concurs îşi pot defini ei înşişi obiectivul de lucru în interiorul 
acestei zone istorice protejate. Viziunile pot reprezenta fie propuneri pentru întreaga 
zonă sau pentru arii mai restrânse. 
 

Se va ţine cont de prevederile convenţiilor internaţionale ratificate de Republica 
Moldova:  

a) Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei; 
b) Convenţia Europeană asupra protecţiei patrimoniului arheologic; 
c) Convenţia UNESCO pentru protejarea patrimoniului cultural si natural mondial. 

 
Definirea problemei  
Identitatea urbană a Chişinăul istoric este afectată de viziuni contrare, tradiţionalism şi 
globalism.  
 
Cuvinte cheie: identitate spaţială, identitate socială, identitate urbană, anonimitate urbană , 
City Pride, identitate ne-urbană (identitatea cetăţenilor), porii urbani / porozitate.  
 
Conceptul de identitate: (în filosofie) identitatea este numită şi similitudine, şi este tot 
ceea ce face ca o entitate să fie definită şi recognoscibilă;  (în ştiinţele sociale, psihologie, 
sociologie, filozofie) identitatea este termenul generic folosit pentru a descrie 
individualitatea, personalitatea, identitatea socială şi identitatea culturală. 
 
Ne va interesa nu atât identitatea socială a cetăţenilor (Social Identity), deşi  şi aceasta 
are legătură directă cu problema în studiu, ci  identitatea spaţială (Spatial Identity).  
 
În contextul globalizării, în cele mai dese cazuri, se aplică Principiul de similitudine 
(Urban Anonymity). Imaginea "New York" este tirajată în lumea întreagă. Shanghai, 
Dubai - iată exemple de  edificare a unor asemenea identităţi.  
 
În stilul tradiţionalismului, conceptul de identitate al oraşelor este definit în baza  
diferenţelor (Urban Identity).  
 
"... Identităţile oraşului ţin de identificarea cu un anumit loc (oraş, cartier, suburbie şi 
strada), cu spaţiul, oamenii, comunitatea, cultura, tradiţiile şi patrimoniul acestui loc.  
Este o sursă de mândrie civică şi oferă oamenilor un sentiment de apartenenţă şi un 
sentiment al locului ... ". 
 
Păstrarea percepţiei existente deja a spaţiului urban este principalul criteriu pentru 
păstrarea identităţii bazate pe principiile "tradiţionalismului". Pe această cale merg mai 
puţine oraşe decât pe cea a "globalizării". Drept exemplu poate servi Noul Centru din 
Riga. Construcţiile în centrul istoric al Tallinnului sunt un alt exemplu de conservare a 
identităţii existente. 
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Pe ce cale va merge Chişinăul sau care este viziunea dumneavoastră  pentru Chişinăul  istoric-
2030, iată sarcina principală care trebuie rezolvată în proiectele pe care le veţi propune spre 
concurs.  
 
Participarea în concurs  
Participanţii la concurs se vor  înregistra On-line. Pentru aceasta se va trimite un e-mail 
pe adresa  asociatia_istorici@yahoo.com specificând, dacă e cazul, şi lista participanţilor.  
La înregistrare, veţi primi un număr de concurs, care va trebui să îl indicaţi la 
prezentarea materialelor.  
 
Nu se cere o taxă de înscriere.  
 
Termenele concursului 
Concursul se va desfăşura în termenele ce urmează:  
• Anunţul despre concurs, până la 15 iunie 2011; 
• Termenul limită de înregistrare, până la 05 august 2011 ; 
• Depunerea de materiale, nu mai târziu de 1 septembrie 2011 ; 
• Examinarea proiectelor de către juriu, până la 1-10 septembrie 2011; 
• Anunţarea rezultatelor concursului, la 10 septembrie 2011. 
 
Depunerea materialelor  
Cantitatea  materialelor şi imaginea lor grafică sau textuală este la discreţia autorilor. 
Materialele  trebuie să reprezinte viziunea autorului sau autorilor în rezolvarea sarcinii 
principale a concursului. Aceasta poate fi prezentată sub formă de scheme, perspective, 
montaje foto, texte cu ilustraţii, etc. Este admisă orice formă de prezentare care reflectă  
viziunea autorilor.  
 
Toate materialele vor fi prezentate în format electronic pe o coală format A-1 (60 X 80 
cm  în poziţie verticală). Formatul materialelor depuse: pdf., jpg., doc. În titlul fişierului 
trebuie să fie prezent numărul de concurs  obţinut la înregistrare (de exemplu, 1355.jpg). 
Calitatea fişierului trebui să permită imprimarea proiectelor câştigătoare în 
dimensiunea lor originală.  
 
Toate materialele vor fi trimise pe adresa: ANTIM, str. Ion Creangă nr. 1, bloc central, 
of. 407, Chişinău, MD-2069, Moldova şi pe adresa e-mail: : asociatia_istorici@yahoo.com 
 
Fondul de premii 
Juriul va acorda următoarele premii:  

• Premiul I        6 000 lei.  
• Premul II        4 000 lei.  
• Premul III         2 000 lei  
 

Juriul 
1. Preşedinte al Juriului Alexandru Corduneanu; 
2. Secretar: Ciocanu Sergius, Şef Direcţie Patrimoniu, Min. Culturii; 
3. Membri ai Juriului:  

3.1. Nesterov Tamara, dr., colaborator şt. AŞM, Institutul patrimoniului cultural; 
3.2. Ştefăniţă Ion, Director Agenţie  de inspectare şi restaurare a monumentelor ; 
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3.3. Ţurcanu Ianoş, vicedirector, Direcţia Cultură; 
3.4. Corduneanu Alexandru, Grupul civic pentru patrimoniu cultural; 
3.5. Bulat Gicu, arhitect 
3.6. Musteaţă Sergiu, Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici. 
 

Drepturile de autor  
Toate materialele premiate devin proprietate a organizatorului, cu drept de publicare 
ulterioară ale acestora.  


