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Orasul meu

Construcţia actualei clădiri a Parlamen-
tului Republicii Moldova [1] (fosta clădire a 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Moldovei), situată într-un cartier din cen-
trul istoric al oraşului Chişinău mărginit de 
străzile Maria Cebotari, 31 august 1989, Sfatul 
Ţării şi Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, a 
fost realizată în anii 1972–1976 (Fig. 1). Sub 
aspect urbanistic, aceasta este în relaţie cu ac-
tualul Palat al Preşedinţiei Republicii Moldo-
va, fiind situată în aceeaşi axă.

Clădirea Parlamentului Republicii Mol-
dova se compune din două blocuri alăturate: 
primul, în nouă nivele, situat mai aproape 
de Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, şi cel 
de-al doilea, în cinci nivele, alăturat acestuia 
dinspre cartier. Volumul plurietajat înscrie 
în plan un segment liniar uşor frânt în două 
locuri în partea centrală, iar configuraţia blo-
cului adosat se apropie de cea trapezoidală. 
Primul bloc aminteşte, dinspre faţadă, o car-
te deschisă (Fig. 2). Partea axială a „cărţii” 
este formată din patru construcţii portante – 

piloni-pilaştri, înalţi cât întreaga clădire, rea-
lizaţi în cofraj glisant, iar aripile laterale sunt 
construite cu utilizarea cofrajului spaţial mo-
bil. Alte elemente verticale de rezistenţă sunt 
pereţii laterali exteriori. Anexa dinspre curte 
are la bază o carcasă cu umplutură. Pilonii 
centrali străpund, deasupra parterului, o co-
pertină, fiind perforați, la rândul lor, de trei 
bare orizontale masive aflate la ultimele nive-
le. Un parapet ieşit spre exterior încununează 
pe toată lungimea faţada blocului plurietajat. 
În acelaşi timp, partea inferioară a clădirii 
beneficiază de un bosaj rustic individualizat 
prin culoare cafenie, paramentul celorlalte 
nivele fiind de culorile roz pal şi cafeniu des-
chis, datorate dalelor de marmură şi granit. 
Ultimele două etaje ale aripilor laterale sunt 
puse în evidenţă de o succesiune de nervuri – 
bare verticale reliefate de culoare albă. Unele 
ferestre beneficiază de ancadramente de cu-
loare albă. Acoperişul cu o singură pantă este 
înclinat înspre Bulevardul Ştefan cel Mare şi 
Sfânt. „Divizările verticale masive pe întreaga 
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înălţime a clădirii, structura faţadei principa-
le, evidenţiată şi terminată cu nervuri rotun-
jite, precum şi intrarea ridicată pe o terasă de 
granit conferă edificiului solemnitate şi ofici-
alitate” [2, p. 180]. Elementele arhitecturale şi 
decorative ce alternează ritmic pe faţada prin-
cipală sugerează ideea existenţei unor litere 
înscrise pe filele cărţii.

Stilistic, edificiul în cauză se integrează în 
orientările modernismului socialist (o abor-
dare a arhitecturii specifică țărilor socialiste 
din Europa de Est din perioada anilor 1955 şi 
1991), dar cu o trecere spre postmodernism. 
Modernismul socialist „se caracterizează prin 
accente de volum, utilizarea materialelor in-
dustriale uşoare, produse în masă, lipsa or-
namentelor şi a detaliilor, formele modulare 
repetitive şi utilizarea suprafețelor plate, alter-
nate de obicei cu zone de sticlă” [3]. În ceea 
ce priveşte postmodernismul, acesta debutea-
ză în SUA la sfârşitul anilor 1960, ajungând 
în anii ’80 ai secolului al XX-lea în Europa 
de Vest, iar mai apoi şi în alte ţări ale lumii. 
Se caracterizează prin reîntoarcerea la detalii 
decorative, compoziţii ierarhizate, simetrice, 
elemente stilizate ale ordinelor arhitecturale 
ş.a. Faţada devine sensul edificiului, iar ar-
hitectura acestuia se integrează armonios în 
ambianţa urbanistică.

Fig. 1. Fosta clădire a Comitetului Central al Partid-
ului Comunist al Moldovei (https://locals.md/2016/
istoriya-kishinyova-zdanie-parlamenta-moldovyi/).

Motivul cărţii deschise, care simboliza 
importanţa şi accesibilitatea cunoştinţelor în 
Uniunea Sovietică, era preferat de mai mul-
ţi arhitecţi la acea vreme. Să ne amintim de 
imobilele – „cărţi” de pe str. Novîi Arbat din 
Moscova, clădirea fostului Consiliu al Ajuto-
rului Economic Reciproc din Moscova, Casa 
Presei din Aşgabat, clădirea noii Biblioteci 
Naţionale din Groznîi ş.a. Aceste edificii mo-
numentale căpătau rolul de simbol propa-
gandistic ce trebuia să confirme superiorita-
tea orânduirii socialiste faţă de cea capitalistă.

În interiorul clădirii care găzduieşte ac-
tualmente Parlamentul Republicii Moldova se 
află sala de şedinţe plenare de tip amfiteatru 
(Fig. 3), o serie de alte săli de şedinţă, canti-
na, biblioteca, birourile de lucru, numeroase 

Fig. 2. Clădirea Parlamentului Republicii Moldova în prezent: a) faţada principală; b) faţada posterioară
(foto V. Şlapac).
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încăperi tehnice şi auxiliare ş.a. Cele mai as-
pectuoase şi mai spaţioase birouri sunt plasa-
te la cel de-al treilea nivel, unde înălţimea în-
căperilor este mai mare. Iniţial, acest etaj era 
numit „etajul secretarilor”. Anume aici se gă-
sea biroul liderului de partid, primul secretar 
al Comitetului Central al PCM Ivan Bodiul, 
precum şi birourile secretarilor subalterni. La 
nivelele 4-7 toate birourile au suprafaţa egală, 
iar nivelele 8-9 dispun de birouri mai mici.

Autorii proiectului fostului Comitet Cen-
tral al PCM sunt Aleksandr Cerdanţev (arhi-
tect-şef al proiectului şi autor al conceptului 
arhitectural) şi Grigori Bosenco (autor al con-

Fig. 3. Sala de şedinţe plenare (https://vizite.parla-
ment.md/parlamentul-republicii-moldova/).

ceptului interioarelor). Se ştie că în 1971 Insti-
tutul de proiectare „Moldghiprostroi” a anun-
ţat concurs pentru cel mai bun proiect al clădi-
rii Comitetului Central al PCM [4]. La concurs 
au luat parte mai mulţi arhitecţi reputaţi: Ghe-
nadi Solominov, Adolf Gorbunţov, Aleksandr 
Cerdanţev ş.a. „Arhitecţii nu puteau participa 
la discuţiile şi examinările proiectelor. Iar lu-
crătorii aparatului de partid făceau observaţii 
şi propuneri, pe care le înregistra colaboratorul 
Comitetului de Stat pentru Construcţii, care 
prezenta toate elaborările Comitetului Cen-
tral” [5]. Data dării în exploatare a edificiului 
era cunoscută încă înainte de etapa proiectării 
– 7 august 1976. Elita partinică a decis că obiec-
tul în cauză să-i revină lui A. Cerdanţev, şeful 
secţiei „Planuri generale” a Institutului „Mold-
ghiprostroi”. Acest arhitect este cunoscut prin 
următoarele lucrări: sanatoriul „Sergheevka” 
din Sergheevka, sectorul de locuit „Cetatea lui 
Suvorov” din Tiraspol, Centrul de comunicaţii 
şi hotelul turistic din Bender, blocul de studii 
al Universităţii de Stat şi clădirea Institutului 
de Istorie al PCM din Chişinău, clădirile Co-
mitetelor raionale de partid din Comrat şi Cer-
nenko, cartierul de locuit al uzinei Vest-Sibe-
riene din Novokuzneţk, Microraionul de Vest 
din Alma-Ata ş.a. [6, p. 422]. Cel de-al doilea 
autor al proiectului, arhitectul şi designerul 

Fig. 4. Procesul de construcţie a edificiului (https://agora.md/stiri/57353/fotografii-istorice-cum-s-a-constru-
it-cladirea-parlamentului-republicii-moldova-foto).
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Gr. Bosenco, a realizat următoarele obiecte: În-
treprinderea Ştiinţifico-Industrială „Ialoveni”, 
studioul de filme „Floricica”, restaurantul „La-
na-Zamsa”, Centrul de expoziţii „Moldexpo”, 
complexul Liceului republican al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, cartierul de locuit „Gloria” 
din Cahul, centrul socio-comercial „Prima” 
din Soroca ş.a.

Proiectarea clădirii Comitetului Central 
al PCM a durat aproape doi ani (Fig. 4 a, b). 
Din amintirile lui Gr. Bosenco aflăm că proce-
sul de proiectare şi de construcţie a edificiului 
era supravegheat de însuşi primul secretar de 
partid al republicii, Ivan Bodiul, care putea 
să apară zilnic pe şantier cu diferite indicaţii 
contradictorii şi idei bizare [7]. Odată i-a ve-
nit ideea de a acoperi clădirea cu oale roşii – 
doar „întregul Paris este sub acoperişuri roşii!”. 
Totuşi arhitecţii l-au convins să nu devieze de 
la proiect. O altă idee era vopsirea copertinei 
de la intrare în culoarea cerului (iniţial autorii 
au propus culoarea aluminiului anodat). Con-
structorii chiar au încercat să realizeze această 
doleanţă, dar nu au putut găsi nuanţa care ar fi 
plăcut primului secretar. Până la urmă, coper-
tina a vost revopsită în culoare albă. Următoa-
rea idee era mutarea imobilului în construcţie 
cu 34 m de la stradă – gălăgia de la transportul 
care circula pe artera centrală a Chişinăului ar 
putea să-i deranjeze pe lucrători. În acest caz 
Bodiul a insistat cu vehemenţă şi clădirea a fost 
transferată în interiorul cartierului cu demola-
rea a două construcţii existente: o casă de locuit
cu trei nivele şi un magazin alimentar. O altă 
idee era demolarea cinematografului „Patria” 
sub pretextul că noul obiectiv administrativ nu 
se va vedea de la intrarea în parcul „A. Puşkin” 
ş.a. Însă aceasta nu a fost realizată datorită ar-

gumentelor convingătoare ale arhitecţilor şi 
constructorilor, în special ale arhitectului-şef 
A. Cerdanţev şi şefului de şantier Serghei Po-
pov. O serie de indicaţii ale liderului de partid 
se refereau la amenajarea biroului personal: in-
stalarea în veceu a unui bideu sub pretext că ur-
mătorul prim secretar ar putea fi o femeie, vop-
sirea fotoliilor de piele în culoarea albastră („să 
fie ca la Brejnev!”), instalarea în grupul sanitar 
a teracotei şi faianţei de culoare albastră des-
chisă, montarea unui parchet de lemn de calita-
te deosebită adus din zona carpatică a Ucrainei 
ş.a. I. Bodiul a examinat 13 variante de interi-
oare ale sălii de şedinţe plenare, până când a 
ales varianta finală. Costul clădirii, 6 milioane 
de ruble, a depăşit de două ori costul maxim al 
unui obiectiv de acest tip construit vreodată în 
Uniunea Sovietică. Totuşi s-a găsit o soluţie – 
3 milioane de ruble s-au cerut pentru construc-
ţia imobilului, iar celelalte 3 milioane de ruble 
– pentru amenajarea interioarelor. Darea în ex-
ploatare a clădirii a avut loc în termen stabilit, 
însă din cauza grabei, mai multe detalii ale fa-
ţadei posterioare nu au fost executate, conform 
proiectului, către data respectivă.

În faţa obiectivului administrativ, a fost 
instalată sculptura „părinţilor” ideologiei
marxiste – Karl Marx şi Friedrich Engels 
(autor Lazăr Dubinovschi, cu contribuţia lui 
Serghei Dubinovschi, Iuri Horovschi, Serghei 
Rotari, Leonid Grigoraşenco) (Fig. 5). Statu-
ia reprezentând cele două personaje şezând 
pe o bancă avea proporţiile apropiate de cele 
umane şi se integra de minune în ambianţă. 
Era realizată din „babbit” căptuşit cu plăci de 
cupru modelate cu ciocănaşe speciale din ca-
uciuc. Sculptura lui L. Dubinovschi, cu o evi-
dentă încărcătură ideologică, prezenta totuşi 
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Fig. 5. Sculptura lui Karl Marx şi Friedrich En-
gels (https://locals.md/2016/istoriya-kishinyo-

va-zdanie-parlamenta-moldovyi/).

o valoare artistică incontestabilă. Aceasta a 
fost vandalizată de persoane necunoscute în 
anul 1991, iar mai târziu, printr-o decizie de 
Guvern, a fost demontată.

La începutul anilor ’90 ai secolului al XX-
lea, clădirea era destinată amplasării aparatu-
lui Preşedinției Republicii Moldova, găzduind 
ulterior Parlamentul Republicii Moldova. A 
fost incendiată şi avariată în timpul protestelor 
anticomuniste din 7 aprilie 2009. În anul ur-
mător, la iniţiativa prim-ministrului Vlad Fi-
lat, a fost organizat un concurs de monument 
dedicat victimelor torturii din 7 aprilie, a cărui 
denumire s-a schimbat pe parcurs în Monu-
mentul Libertăţii. Potrivit ministrului culturii 
de atunci, Boris Focşa, Monumentul Libertăţii 
trebuia să simbolizeze, „amintirea despre cei 

căzuţi pentru libertate la 7 aprilie 2009, victi-
mele torturilor din 7 aprilie, precum şi despre 
sacrificarea poporului moldovenesc în lupta 
pentru valorile general umane” [8]. Mijloacele 
necesare pentru realizarea monumentului ur-
mau a fi alocate din fondul de rezervă al Gu-
vernului. O comisie specială instituită la Mi-
nisterul Culturii a desemnat drept câştigător 
proiectul elaborat de Tudor Cataraga, Vitalie 
Cataraga, Sergiu Andriuţă şi Andrei Gorea. 
Noul monument care trebuia să ia locul în faţa 
clădirii Parlamentului era alcătuit din 11 plăci 
metalice, cu înălţimea de 2-7 m, plasate în te-
ren în formă de cruce latină (Fig. 6). Pe fiecare 
placă urmau a fi inscripţionate mesaje preluate 
de pe internet în timpul acţiunilor de protest. 
Artistul plastic Tudor Cataraga explica: „Par-
tea de sus <a plăcilor> va fi acoperită cu inox, 
care, în razele de lumină, vor sclipi sub forma 
unei cruci înclinate… Deputaţii vor trece prin-
tre aceste plăci ca printre nişte senzori, ca prin-
tr-o vamă” [9]. În viziunea lui Tudor Cataraga, 
plăcile negre ale complexului memorial, al că-
rui cost era de 115-120 mii de euro, simbolizau 
nişte lumânări aprinse şi exercitau funcţia de 
„epurare” a aleşilor poporului [10]. În realitate, 
deputații ajungeau în Parlament prin accesele 
laterale, dinspre străzile Maria Cebotari şi Sfa-
tul Ţării, rar cine dintre aleşii poporului intra 
în clădire dinspre Bulevardul Ştefan cel Mare 
şi Sfânt. Plăcile de metal urmau a fi turnate în 
România, la Combinatul metalurgic din Galaţi 
sau la acel din Reşiţa [11].

Însă aşa-numitul Monument al Liber-
tăţii nu se integra deloc în ambianţa din jur, 
prezentând un contrast izbitor şi deranjant cu 
clădirea Parlamentului (Fig. 7). Forma crucii, 
simbolul principal al monumentului, putea fi 

Fig. 6. Monumentul Libertăţii, machetă (https://
yupi.md/vezi-cum-va-arata-monumentului-liber-

tatii-de-la-chisinau/).
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sesizată doar de la înălţime – din avion sau 
de la ultimele etaje ale clădirii Legislativului. 
Orientarea crucii pe direcţia sud-vest nu avea 
vreo semnificaţie simbolică. Abundenţa ele-
mentelor verticale de factură diferită pe prim 
plan şi pe cel secund crea o impresie puternică 
de disconfort vizual şi lipsă de armonie. Mo-
numentul vizat provoca o senzaţie de tristeţe 
şi pesimism şi nicidecum nu putea fi privit ca 
o expresie a libertăţii. Cercetătorii de la Aca-
demia de Ştiinţe a Moldovei au dezaprobat 
proiectul Monumentului Libertăţii, care urma 
să fie înălţat în faţa Parlamentului [12]. O opi-
nie critică în acest sens a fost expusă de scri-
itoarea şi jurnalista Luminiţa Dumbrăveanu: 
„Consider iniţiativa Guvernului nejustificată 
din moment ce nu avem răspunsuri la între-
bări elementare, precum: ce a avut loc în faţa 
Parlamentului la 7 aprilie 2009? În cinstea cui 
ridicăm monumentul? Ce scriem pe aceste 
«table de onoare»? Cine sunt «eroii»? De ce 
atâta grabă?, în condiţiile în care oamenii aş-
teaptă nu monumente, ci STABILIREA ADE-
VĂRULUI” [13]. Nu au fost de acord cu locul 
amplasării complexului sculptural criticul şi 
istoricul literar Mihai Cimpoi, politiciana Va-
lentina Cuşnir, istoricul Sergiu Musteaţă ş.a. 
[14]. În pofida criticilor aduse de oamenii de 
ştiinţă şi cultură, proiectul câştigător al monu-
mentului a fost aprobat de Ministerul Culturii 
în martie 2010. Ulterior, fundaţiile acestuia au 
fost construite, dar la un moment dat finan-
ţarea lucrărilor a fost stopată, temeliile zidite 
fiind conservate şi acoperite cu pavaj.

Lucrările de reparaţie ale complexului 
Parlamentului s-au desfăşurat în anii 2012–
2013. În urma acestora au fost restabilite mai 

Fig. 7. Monumentul Libertăţii, proiect (https://vox.
publika.md/politica/monumentul-libertatii-intre-ui-

tat-si-filat-512551.html).

Fig. 8. Compoziţie din arbuşti din faţa clădirii Par-
lamentului Republicii Moldova, formând cuvântul 

„Moldova” (foto V. Şlapac).

multe încăperi şi modernizate sala de şedinţe 
plenare cu o capacitate de 190 de locuri, o se-
rie de săli pentru şedinţele de lucru, biblioteca, 
sala pentru presă; au fost efectuate lucrări de 
reparație sau instalare a sistemelor de venti-
lare, condiţionare, semnalizare ş.a. Ulterior a 
fost inaugurat Muzeul Parlamentului, iar cea 
de-a doua sală după mărime a căpătat denu-
mirea de Sala Europei. Copertina de la intra-
re, barele orizontale axiale de la ultimele nive-
le, precum şi parapetul clădirii au fost vopsite 
în culoarea bej. Terenul din faţa complexului 
a fost amenajat, iar pe aleea centrală au fost 
plantaţi arbuşti decorativi, formând cuvântul 
„Moldova” (Fig. 8).
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În ultimii ani a apărut o idee bizară de a 
susţine acest obiectiv, în plan urbanistic, cu 
două accente verticale laterale, situate pe str. 
Maria Cebotari şi str. Sfatul Ţării [15, p. 160] 
(Fig. 9). Unul din ele, un imobil masiv cu func-
ţie locativă şi de agrement cu circa 10 nivele, 
urma a fi amplasat în grădina publică „Ştefan 
cel Mare şi Sfânt”, pe locul cafenelei „Guguţă”. 
Ideea construcţiei unui edificiu plurietajat în 
zona istorică protejată a stârnit un val de pro-
teste din partea orăşenilor, inclusiv şi din par-
tea Mişcării „Occupy Guguţă” [16]. Cel de-al 
doilea accent vertical s-a propus a fi amplasat 
simetric faţă de axa clădirii Parlamentului, în 
imediata vecinătate a unor construcţii cu statut 
de monument [17, p. 160]. Însă clădirea Par-
lamentului Republicii Moldova nu are nevoie 
de acest tandem de accente verticale, ea însăşi 
reprezentând un accent urbanistic important 
în centrul istoric al Chişinăului.

Clădirea Parlamentului Republicii Mol-
dova, o operă arhitecturală cu personalitate 
inconfundabilă, merită, cu siguranţă, a fi pro-
tejată de stat şi înscrisă în registrul monumen-
telor de arhitectură de categorie naţională.
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Clădirea Parlamentului Republicii Moldova
Rezumat. Construcţia actualei clădiri a Parlamentului Republicii Moldova (fosta clădire a Comi-

tetului Central al Partidului Comunist al Moldovei), situată într-un cartier din centrul istoric al oraşului 
Chişinău mărginit de străzile Maria Cebotari, 31 august 1989, Sfatul Ţării şi Bulevardul Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, a fost realizată în anii 1972–1976. Autorii proiectului sunt arhitecţii Aleksandr Cerdanţev şi 
Grigori Bosenco. Clădirea se compune din două blocuri alăturate: primul, cu nouă nivele, ce înscrie în 
plan un segment liniar uşor frânt în două locuri în partea centrală, şi cel de-al doilea, cu cinci nivele, de 
plan apropiat de cel trapezoidal. Dinspre faţadă, volumul mai înalt aminteşte o carte deschisă. Stilistic, 
edificiul se integrează în orientările modernismului socialist, dar cu o trecere spre postmodernism. 

În articol sunt abordate unele aspecte legate de construcţia actualei clădiri a Parlamentului Repu-
blicii Moldova, de discuțiile privind amplasarea Monumentului Libertăţii în faţa acesteia, de proiecta-
rea unui imobil plurietajat în imediata vecinătate a edificiului ş.a.

Cuvinte-cheie: clădirea Parlamentului Republicii Moldova, clădirea Comitetului Central al Parti-
dului Comunist al Moldovei, Aleksandr Cerdanţev, Grigori Bosenco, Ivan Bodiul, Monumentul Liber-
tăţii, modernismul socialist, postmodernism.

The Parliament’s building of the Republic of Moldova
Abstract. The construction of the current Parliament’s building of the Republic of Moldova (for-

mer building of the Central Committee of the Communist Party of Moldova), located in a neighbor-
hood of the historic center of Chişinău bordered with the Maria Cebotari street, August 31, 1989 street, 
Sfatul Ţării street and Ştefan cel Mare şi Sfânt boulevard, was made in 1972–1976. The authors of the 
project are the architects Aleksander Cherdantsev and Gregory Bosenco. The building consists of two 
adjacent blocks: the first, in nine levels, which according to plan is a linear segment slightly broken in 
two places in the central part, and the second, is in five levels, with trapezoidal plan. From the façade, 
the higher volume is reminiscent of an open book. Stylistically, the edifice integrates into the orienta-
tions of socialist modernism, but with a transition to postmodernism.

The article examines some aspects related to the construction of the current building of the Parlia-
ment of the Republic of Moldova, the location of the Freedom Monument, the design of a multi-storey 
building in the immediate vicinity of the Parliament etc.

Keywords: the Parliament’s building of the Republic of Moldova, the building of the Central 
Committee of the Communist Party of Moldova, Aleksander Cherdantsev, Gregory Bosenco, Ivan 
Bodiul, the Freedom Monument, socialist modernism, postmodernism.
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