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Acentrice

La 27 martie/ 9 aprilie 1918 Sfatul Ţării a 
votat unirea Basarabiei cu Regatul României. 
Ulterior, are loc unirea altor provincii istorice 
locuite de români, astfel spre sfârşitul anului 
1918 fiind constituită România Mare.

În perioada interbelică Chişinăul, al doi-
lea oraş românesc după mărime şi importan-
ţă, devine centrul judeţului Lăpuşna. În 1929 
este emisă „Legea pentru organizarea admi-
nistraţiei locale”, care prevede obligativitatea 
oraşelor de a-şi întocmi în termen de zece ani 
planuri de sistematizare. Se elaborează docu-
mentaţia urbanistică pentru mai multe loca-
lităţi din România: Bucureşti, Cluj, Craiova, 
Braşov, Bacău, Câmpulung ş.a. 

Chişinăul se integrează treptat în viaţa 
economică, politică şi culturală a ţării întregi-
te. În oraş funcţionează Moara mecanizată a 
lui Kogan, fabrica de pâine „Brutăria Româ-
nească”, fabrica de mezeluri, fabrica de bom-
boane, fabrica de blănuri „G. Lefterescu”, fa-

bricile de încălţăminte, de tricotaje, mai multe 
bănci ş.a. [1, p. 23]. Din instituţiile culturale 
fac parte Teatrul Naţional, Teatrul Rus al lui 
Vasile Vronski, o serie de cinematografe, mu-
zee ş.a. În 1934 este fondată Universitatea Po-
pulară Moldovenească. Funcţionează Şcoala 
normală de învăţători „Mihai Viteazul”, Şcoa-
la de contabilitate, Facultatea Agricolă din 
Chişinău, Conservatorul Naţional, Conser-
vatorul Municipal, Conservatorul „Unirea”, 
Şcoala normală eparhială şi Seminarul de Teo-
logie, trei gimnazii, 11 licee, mai multe şcoli de 
fete şi băieţi, nouă şcoli evreieşti ş.a. [2, p. 23]. 

În 1921, un grup de oameni de creaţie din 
domeniul artelor plastice şi arhitecturii, prin-
tre care Alexandru Plămădeală, Auguste Bai-
llayre, Vladimir Doncev ş.a., având în frunte 
pe deputatul Sfatului Ţării Vasile Cijevschi, 
întemeiază la Chişinău Societatea Artelor 
Frumoase, care se ocupă de cercetarea şi pro-
tejarea monumentelor de valoare [3, p. 166]. 
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O activitate prodigioasă în acest sens desfă-
şoară şi Comisiunea Monumentelor Istorice 
din Basarabia, creată la 1919.

În „Harta hipsometrică a oraşului Chişi-
nău cu împrejurimile sale” realizată în varian-
ta color de N. Hocop la 1920 [4, p. 29] pot fi 
văzute arterele de circulaţie de interes orăşe-
nesc şi interurbane, unele edificii de impor-
tanţă majoră, cimitirele ş.a. Se observă clar că 
partea medievală a urbei s-a constituit spontan 
pe malul râului Bâc, iar partea nouă, cea din 
secolul al XIX-lea, propune o organizare „hi-
ppodamică”, conform unui concept strict ge-

ometric. „Planul oraşului Chişinău” elaborat 
de V. Brăiescu în acelaşi an [5, p. 490] se con-
centrează asupra reţelei stradale. Artera prin-
cipală este Bulevardul Alexandru cel Bun, care 
din 1931 va fi segmentat în două tronsoane: de 
la extremitatea sudică până la actuala str. Ar-
menească va rămâne denumirea veche, iar de 
aici până la extremitatea nordică se va numi 
Bulevardul Regele Carol al II-lea. Alte străzi 
din zona centrală a urbei sunt str. Ştefan cel 
Mare, str. Puşkin, str. Gogol, str. Regina Ma-
ria, str. Mihai Viteazul ş.a. Pe document sunt 
indicate obiectivele de cult, pieţele, cimitirele, 

Fig. 1. Grădina publică centrală: a) planul clădirilor, 1930 (ANRM); b) sera principală, 1937 (ANRM); 
c) pavilionul pentru ape minerale şi cura de must şi struguri, 1937 (ANRM).
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unele clădiri mai importante ş. a. Un alt plan 
al Chişinăului a fost anexat ghidului oficial al 
României editat la 1932 [6, p. 31]. Aici apar 
denumirile unor străzi, pieţe şi edificii de in-
teres orăşenesc, cimitirele, linia de cale ferată 
ş. a. Planuri ale Chişinăului au fost întocmite 
în 1940 [7, p. 282] şi în 1942 [8, p. 144], autor 
Octav Doicescu. Ambele prezintă, în detaliu, 
situaţia topografică a oraşului interbelic.

Autorităţile municipale realizează o serie 
de lucrări edilitare şi de amenajare urbană. 
Sunt elaborate câteva proiecte privind con-
strucţia apeductelor, în special de alimentare 
cu apă din râul Nistru; în zona centrală a ora-
şului este dată în exploatare o fântâna artezia-
nă. Sunt amenajate pieţele de comerţ (Bazarul 
Vechi, strada-piaţă Sf. Ilie, Bazarul de Vite) şi 
reparate unele artere de circulaţie. Transpor-
tul urban include un parc de tramvaie, care 
circulă pe patru rute cu o întindere de circa 14 
km: de la gara feroviară până la spitalul orăşe-
nesc; pe actuala str. Puşkin, pe actuala str. Ar-
menească şi de la gara feroviară până la cimi-
tirul evreiesc. Funcţionează şi transportul cu 
automobile. Modernizarea tehnică se extinde 
şi asupra comunicaţiilor: în 1938 este dată în 
exploatare staţia de telefoane, iar în 1939 este 
terminată construcţia clădirii Radio.

În 1928, la iniţiativa chişinăuienilor, lân-
gă Grădina publică centrală (astăzi Grădina 
publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”), este inau-
gurat monumentul lui Ştefan cel Mare (sculp-
tor Alexandru Plămădeală), dezvelit cu ocazia 
celei de-a 10-a aniversări a hotărârii Sfatului 
Ţării privind unirea Basarabiei cu România. 
Alte monumente înălţate la Chişinău în peri-
oada interbelică sunt monumentul în cinstea 
lui Simion Murafa, Alexei Mateevici şi Andrei 

Hodorogea (sculptor Vasile Ionescu-Varo), 
monumentul regelui Ferdinand I al României 
(sculptor Oscar Han), monumentul latinită-
ţii – Lupoaica (sculptorul copiei Ettore Ferra-
ri, autorul soclului E. Bernardazzi) ş.a.

În Arhiva Naţională a Republicii Mol-
dova s-a păstrat un plan al Grădinii publice 
centrale, întocmit în anul 1930 [9] (Fig. 1a). 
Pe desen sunt reprezentate principalele con-
strucţii care au existat aici la acea vreme: sere-
le [10, p. 101] (Fig. 1b), atelierul de fotografie, 
clădirile cu funcţii administrative şi comuna-
le, pavilioanele ş. a. Sunt indicate lucrările de 
demolare şi reconstrucţie care au avut loc în 
1930. Astfel, în acest an a fost demolat ateli-
erul de fotografie, iar corpul administrativ a 
fost parţial reconstruit. Planul este semnat 
de şeful Serviciului tehnic municipal, ingine-
rul architect Eugen Bernardazzi. În 1937 în 
Grădina publică centrală a existat un pavilion 
pentru ape minerale şi cura de must şi stru-
guri [11, p. 102] (Fig. 1c).

În perioada interbelică au fost proiectate 
mai multe clădiri de o arhitectură remarcabi-
lă, unele nefiind terminate integral din cauza 
crizei economice mondiale din anii ’30 ai se-
colului al XX-lea. Construcţia acestora a fost 
finalizată doar după cel de-al Doilea Război 
Mondial. În darea de seamă a Uniunii Arhi-
tecţilor din RSSM din 1947 se menţionează că 
Basarabia „aflată sub jugul boierilor români 
nu se dezvolta economic. Simţindu-se tempo-
rar pe acest pământ, având grija doar a jefui 
cât mai mult..., în acest timp n-au fost con-
struite niciun obiectiv mare industrial, nicio 
clădire obştească de mare importanţă... toată 
arhitectura locativă se rezuma la câteva zeci 
de vile mici pe cele mai periferice străzi, care 
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n-au influenţat aspectul oraşelor” [12, p. 54]. 
Însă aceste informaţii nu corespund realităţii.

Un edificiu monumental din Chişinău, 
ridicat, în mare parte, în perioada de refe-
rinţă, este Palatul Culturii [13, p. 54]. Con-
strucţia acestuia a fost începută în anii ’30 ai 
secolului al XX-lea în colţul cartierului rezer-
vat odinioară Pieţei Poliţieneşti. Înfăţişarea 
obiectivului este în consonanţă cu cea a fostei 
bănci orăşeneşti, de factură clasicistă, plasată 
în alt colţ al cartierului, simetric faţă de axa 
scuarului aflat între aceste două clădiri. Faţa-
da principală este individualizată printr-un 
portic cu coloane corintice aşezat pe un po-
dium înalt cu mai multe trepte. Sala de spec-

Fig. 2. Cinematograful „Patria”, 1952, fost Teatru 
Naţional. Arhitecţi V. Voiţehovschi, M. Berber 

(http://wikimapia.org/7909440/ro/Cinematograful-Pa-
tria-27-decembrie-1952).

tacole, de formă cilindrică, este acoperită cu o 
cupolă rezemată pe tambur. Construcţia edi-
ficiului public a fost finalizată în perioada so-
vietică, acesta fiind destinat Teatrului Muzical 
Dramatic „Mihai Eminescu” (actualul Teatru 
Naţional „Mihai Eminescu”).

O altă operă de valoare datorată arhi-
tecţilor din perioada interbelică este clădirea 
Teatrului Naţional (actualul cinematograf 
„Patria”), inaugurată în 1921. Aceasta a fost 
aşezată pe fundaţiile Clubului nobilimii ba-
sarabene, o construcţie barocă din secolul al 
XIX-lea, edificată de arhitectul Henrik von 
Lonsky. Anumite lucrări de reconstrucţie au 
avut loc în anii 1935–1937 după proiectul ar-
hitectului bucureştean Ernest Doneaud, dar au 
rămas nefinalizate [14, p. 115]. În perioada so-
vietică clădirea Teatrului Naţional a fost adap-
tată pentru cinematograful „Patria” (arhitecţi 
V. Voiţehovschi, M. Berber), conceput în spi-
ritul arhitecturii sovietice din anii 1945–1955, 
cu împrumuturi din arhitectura Renaşterii ita-
liene şi ale clasicismului francez (Fig. 2). 

O clădire nefinisată în perioada interbeli-
că este Clubul Ofiţerilor (viitorul hotel „Mol-
dova”, astăzi sediul principal al băncii „Mo-
biasbanca”), conceput ca o parte a complexului 
Cercului Militar ce urma să ocupe un cartier 

Fig. 3. Hotelul „Moldova”, fost Club al Ofiţerilor: a) proiect de reconstrucţie, arhitect A. Verighin; 
b) hotelul „Moldova” reconstruit, anii 1960 (https://locals.md/2013/fotoarhiv-gostinitsa-moldova-60e-80e).
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întreg. Planul acestui edificiu de orientare 
funcţionalistă publică înscria un segment de 
cerc. Primul nivel era destinat restaurantului, 
iar etajele – camerelor de hotel. Ulterior, arhi-
tectura originară a fost modificată în corespun-
dere cu exigenţele arhitecturii sovietice, auto-
rul proiectului fiind V. Verighin [15, 16, p. 55]
(Fig. 3a, b). În anii ’90 ai secolului al XX-lea 
clădirea este reconstruită în spirit postmodern.

Printre edificiile noi apărute la Chişinău 
în perioada interbelică se numără Uzina de 
Apă şi cazinoul [17, p. 168], clădirea de lângă 
complexul Mitropoliei [18], căminul de uce-
nici ai feroviarilor pentru 100 de paturi pus în 
funcţiune în 1929 [19] (Fig. 4) ş.a. 

În 1933 este construită în stil „neoro-
mânesc” clădirea fostei şcoli-internat pentru 
copiii feroviarilor (Fig. 5). Acest edificiu, situ-
at la colţul cartierului şi aliniat la liniile roşii 

Fig. 4. Căminul de ucenici ai feroviarilor, astăzi 
inexistent (http://neoromanesc.blogspot.

com/2011/11/caminul-de-ucenici-cfr.html).

ale actualelor străzi Mitropolitul Dosoftei şi 
Petru Movilă, dispune de un plan asimetric. 
Accesul se realizează din colţul teşit al clă-
dirii unde se află un hol spaţios. Deschide-
rea uşii de intrare este pusă în valoare de un 
arc cu bolţari, cu cheia de arc evidenţiată. O 
parte a ferestrelor de la parter sunt arcuite 
şi dispun de arhivolte reliefate cu cheia de 
arc ieşită în evidenţă. La etaj, toate ferestre-
le – monopartite, bipartite şi tripartite – au 
un contur dreptunghiular. Deasupra soclu-
lui străpuns de orificii pentru aerisire se află 
un cordon – element orizontal ce trece prin 
întreaga clădire, susţinut vizual de linia per-
vazurilor ferestrelor de la parter.

La acea vreme, în oraş apar mai multe 
vile care aparțin unor personalităţi şi case de 
raport ale oamenilor înstăriţi [20, 21, 22, 23, 
24]. Un exemplu de arhitectură „neoromâ-
nească” oferă vila urbană de pe actuala str. 
Bucureşti, 72, care în 1940 aparţinea pro-
prietarei Elena Vais (Fig. 6). Aşezată pe un 
soclu înalt, clădirea este retrasă de la linia 
străzii. În interior se accede printr-o uşă cu 
grilaj din fier forjat, orientată diagonal faţă 
de principalele axe ale edificiului. Faţada 
dinspre stradă este determinată de un volum 

Fig. 5. Fosta şcoală-internat pentru copiii feroviarilor 
(foto V. Şlapac).

Fig. 6. Vila urbană de pe str. Bucureşti, 72 
(foto V. Şlapac).
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de plan pătrat, decroşat în exterior. Aici o fe-
reastră tripartită, cu golul central arcuit şi cele 
laterale semiarcuite, este inspirată din arhi-
tectura bizantină. Cheia de arc plasată deasu-
pra deschiderii centrale a ferestrei, comasată 
cu uşa de ieşire la terasă, prezintă o „floare 
de piatră” stilizată inspirată din arhitectura 
populară a Moldovei. Paramentul din zidărie 
aparentă aminteşte de asemenea de construc-
ţiile bizantine: detaliile proeminente din pia-
tră albă de calcar ce se evidenţiază pe fundalul 
mai închis al pietrei sparte. Edificiul are o în-
velitoare în pante acoperită cu olane roşii.

O altă vilă urbană, realizată în stil „neo-
romănesc”, este amplasată pe actuala str. Co-
lumna, 131. În clădire se intră printr-o logie 
laterală, mărginită de doi pilaştri cu părţile su-
perioare ieşite succesiv în exterior, ce servesc 
drept console pentru balconul acoperit. Man-
sarda clădirii este luminată printr-o fereastră 
terminată în arc de cerc. Camera de la parter 
dispune de o fereastră compusă din trei goluri 
arcuite, amintind triforiile bizantine. Decorul 
faţadei poartă amprenta arhitecturii bizantine 
şi celei moderniste.

Vila urbană situată pe actuala str. Alexei 
Mateevici, 119 se remarcă printr-o arhitectură 
de calitate, realizată în spiritul arhitecturii „ne-

Fig. 7. Vila urbană de pe str. Alexei Mateevici, 119 (http://monument.sit.md).

oromâneşti”, cu elemente de modern (Fig. 7).
Arhitecturii „neoromâneşti” se conformează 
şi vila urbană, construită în 1937 de arhitectul 
Nicolae Mertz pe actuala str. Kogălniceanu, 
69. Aici accesul se face printr-un foişor, am-

Fig. 8. Vila urbană de pe str. Vlaicu Pârcălab, 39 
(foto V. Şlapac).
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plasat lateral. Elementele arhitecturale şi deco-
rative ale clădirii denotă o anumită influenţă a 
arhitecturii brâncoveneşti: arcul deschiderii 
intrării aşezat pe colonete robuste cu capite-
luri, muchiile teşite ale clădirii, brâul în tor-
sadă, friza decorativă cu o suită de romburi, 
mulurile şi detaliile sculptate ale foişorului, 
acoperişul cu olane ş.a. Principiile arhitecturii 
„neoromâneşti” reflectă vilele urbane şi case-
le de raport de pe actuala str. Zamfir Arbore, 
4 (arhitect N. Mertz); de pe actuala str. Sfatul 
Ţării, 8; de pe actuala str. Veronica Micle, 5; 
de pe actuala str. 31 august 1989, 35; de pe ac-
tuala str. Vlaicu Pârcălab, 39 (Fig. 8) ş.a. 

O serie de construcţii interbelice ale Chi-
şinăului marchează extinderea arhitecturii mo-
derniste. Un exemplu semnificativ pentru acest 
tip de arhitectură prezintă vila urbană situată 
pe actuala str. Alexandru Bernardazzi, 52, edi-
ficată în 1939. Un zid de incintă cu poarta de 
intrare arcuită este construit în prelungirea pe-
retelui dinspre stradă a clădirii. La parter există 
un hol de distribuţie, invenţie a perioadei in-
terbelice, în care stăpânul casei îşi întâmpina 
oaspeţii. La acelaşi nivel se află salonul cu ieşire 

spre o terasă deschisă, camerele de locuit, bucă-
tăria şi dependinţele, iar la etaj – dormitoarele. 
Faţada principală, asimetrică, oferă detalii de-
corative din vocabularul plastic modernist. 

Arhitectura modernului românesc este 
ilustrată de casele de raport de pe actuala str. 
Mihai Eminescu, 33 şi 36, edificate, respectiv, 
în 1936 şi 1939. Prima clădire, care aparţinea 
în 1940 doctorului Volf Cervinschy, reprezintă 
un imobil cu două niveluri şi două apartamen-
te cu intrări separate, izolată de stradă de un 
gard metalic (Fig. 9). O scară de onoare ame-
najată în casa scării realizează legătura între 
parter şi etaj. Casa scării, retrasă de la linia fa-
ţadei, are deasupra intrării patru goluri înguste 
şi alungite, fragmentate pe verticală în patru 
segmente egale. Faţada principală a edificiului 
este dominată de două fâşii orizontale formate 
din două ferestre mari unite printr-o cornişă 
comună şi un pervaz comun. Spaţiul între fe-
restre, cu striuri orizontale, contrastează prin 
factură şi culoare cu fundalul omogen al pe-
reţilor. Componentele orizontale ale faţadei 
principale sunt susţinute de acoperişul plat al 
edificiului. Casa de raport situată pe actuala str. 

Fig. 9. Casa de raport de pe str. Mihai Eminescu, 33 (foto V. Şlapac).
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Mihai Eminescu, 36, soluţionată de asemenea 
în spiritul modernului românesc, aparţinea în 
1940 proprietarei Sara Sperberg (Fig. 10). Re-
prezintă un imobil cu parter şi mansardă, izolat 
de stradă printr-un gard original cu grilaje me-
talice şi stâlpi masivi de piatră. Zona accesului 
este pusă în evidenţă de un rezalit dezaxat, la 
primul nivel aflându-se uşa de intrare în holul 
clădirii, iar la cel de-al doilea – ferestruica pă-
trată a mansardei. Tratarea decorativă a para-
mentului faţadei corespunde cu exigenţele sti-
lului modern: alternanţa suprafeţelor netede, 
tencuite, cu cele reliefate, obţinute cu ajutorul 
striurilor verticale sau orizontale. Ferestrele 
camerelor de locuit sunt plasate la colţurile clă-
dirii. Întreaga clădire e dominată de elemente 
orizontale: cornişele şi pervazurile ferestrelor, 
frizele cu striuri, panourile deasupra accesului, 
mulurile, parapetele, golul ferestrei dezvoltat 
pe orizontală din ultimul registru ş. a.

Elementele arhitecturii moderniste pot 
fi combinate cu cele de provenienţă neoclasi-
că (vila urbană de pe actuala str. Sfatul Ţării, 
55), cu cele de orientare „neoromânească” 
(vila urbană de pe actuala str. Mihail Kogăl-
niceanu, 50 (arhitect N. Mertz); casa de ra-

Fig. 10. Casa de raport de pe str. Mihai Eminescu, 36 (http://monument.sit.md).

port de pe actuala str. Mitropolit Dosoftei, 91 
(Fig. 11); vila urbană de pe actuala str. Mihail 
Kogălniceanu, 50 (arhitect N. Mertz) sau cu 
detalii din repertoriul Art Nouveau (casa de 
raport de pe actuala str. Sfatul Ţării, 51).

În perioada interbelică, la Chişinău îşi 
fac apariţia câteva edificii atribuite arhitecturii 
constructiviste. Acestui stil se conformează vila 
urbană de pe actuala str. Sfatul Ţării, 2, recon-

Fig. 11. Casa de raport de pe str. Mitropolit Dosoftei, 
91 (foto V. Şlapac).
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struită înainte de război (Fig. 12). Clădirea situ-
ată la intersecţia străzilor Sfatul Ţării şi Alexei 
Mateevici reprezintă un volum de plan drept-
unghiular cu parter şi etaj. Faţadele  se remarcă 
prin dominarea liniilor orizontale şi verticale, 
iar suprafeţele netede, tencuite ale pereţilor 
sunt individualizate prin panouri rectangula-
re. Colţul vizibil dinspre stradă al imobilului 
este rotunjit şi pus în evidenţă de patru lesene. 
Ferestrele, de configuraţii diverse, se grupează 
în conformitate cu procedeele arhitecturii con-
structiviste. Un gard jos cu profile metalice în-
tregeşte imaginea faţadei edificiului.

O clădire relevantă pentru arhitectura 
constructivistă este casa de raport de pe actuala 

str. Vlaicu Pârcălab, 57, în două niveluri (Fig. 
13). A fost zidită în anii 1939–1940 pe locul 
unei construcţii mai vechi. În centrul faţadei 
dinspre stradă se află un rezalit, lărgit la nive-
lul etajului, axa principală a edificiului fiind ac-
centuată de casa scării cu uşa de intrare şi trei 
deschideri înguste paralele ce luminează sca-
ra de onoare. Etajul propune o soluţie perfect 
simetrică: ferestrele camerelor de locuit dez-
voltate pe orizontală, balconaşele cu panouri 
şi geamurile rotunde de tip „vapor”, destinate 
aerisirii podului. Simetria parterului este încăl-
cată de un culoar carosabil cu poartă metalică. 
Arhitectura clădirii este specifică pentru stilul 
constructivist: dominarea formelor geometri-

Fig. 12. Vila urbană de pe str. Sfatul Ţării, 2 (http://monument.sit.md).

Fig. 13. Casa de raport de pe str. Vlaicu Pârcălab, 57 (foto V. Şlapac).
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ce, volumele pure, alternanţa suprafeţelor ieşi-
te şi intrate, golurile ferestrelor alungite în sens 
orizontal sau vertical, acoperişul plat ş.a.

Vila urbană de pe actuala str. Veronica 
Micle, 4, cu un singur nivel, a fost construită 
în anii ’30 ai secolului al XX-lea, proprietarul 
acesteia în 1940 fiind Iosif Landau. În arhi-
tectura edificiului surprindem trăsături ca-
racteristice modernismului românesc şi con-
structivismului. Faţada principală propune o 
compoziţie asimetrică – uşa de intrare dispusă 
axial, flancată de două ferestre mari de dimen-
siuni diferite. Deasupra uşii se află o copertină 
din beton continuată deasupra unei ferestre 
până la colţul clădirii. Din ambele părţi ale 
acestei ferestre pot fi văzute dungi verticale 
adâncite în parament, mai scurte lângă fereas-
tră şi mai lungi lângă uşa de intrare. O mulură 
subţire aflată în registru superior, sub acoperi-
şul plat, fragmentează clădirea pe orizontală. 

Edificiile apărute în perioada interbelică 
la Chişinău au contribuit la „românizarea” fi-
zionomiei oraşului, raliindu-l, în acelaşi timp, 
la modernitatea europeană. Printre cei mai 
prolifici arhitecţi care au adus şi au promovat 
arhitectura „neoromânească” la Chişinău se 
numără Nicolae Mertz (1890, Herson – 1947, 
Bucureşti), absolvent al Colegiului Superior 
de Arte de pe lângă Academia Imperială de 
Arte din Sankt Petersburg, director al Cole-
giului „Technicum” din Chişinău, membru 
al Corpului Arhitecţilor din România [25, 
p. 556; 26] (Fig. 14).

 Un alt arhitect care a activat în perioada 
interbelică la Chişinău a fost Eugen Bernar-
dazzi (1883, Chişinău – 7 aprilie 1931, Chi-
şinău), fiul vestitului arhitect Alexandru Ber-
nardazzi. A absolvit Colegiul Real din Odesa, 

Fig. 14. Arhitect Nicolae Mertz (după A. Dabija).

iar mai apoi Academia de Arte din Harkov. 
Din anii ’20 ai secolului al XX-lea până în 
1931 a deţinut funcţia de inginer-arhitect, şef 
al Serviciului tehnic municipal [27, 28]. Este 
autorul postamentului monumentului lui Şte-
fan cel Mare şi al pieţei alăturate. A efectuat o 
serie de lucrări constructive şi edilitare, inclu-
siv în Grădina publică centrală. 

În perioada interbelică în oraş a lucrat ar-
hitectul Gheorghe Cujbă. Nepotul arhitectului 
Mitrofan Elladi, el şi-a făcut studiile la Univer-
sitatea Tehnică din Dresda. În 1931-1936 a ocu-
pat postul de arhitect şef al oraşului, iar în 1940 
este menţionat ca arhitect comunal. A proiectat 
vile urbane pentru elita chişinăuiană, fiind un 
exponent al stilului „neoromânesc” [29]. 

Merită amintit şi arhitectul Gheorghe 
Cupcea care a profesat de asemenea la acea 
vreme. Originar din Chişinău, el şi-a făcut 
studiile la Sankt Petersburg. Revenind în ora-
şul natal, a ocupat diferite funcţii în adminis-
traţie. Arhitectura sa este tributară, preponde-
rent, stilului Art Nouveau [30]. 
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Următorul architect care s-a remarcat 
la acea vreme, Nicolae Ţâganco, s-a născut la 
Chişinău în 1882 în familia arhitectului Vladi-
mir Ţâganco. După absolvirea Şcolii Reale din 
Chişinău a plecat să studieze arhitectura şi in-
gineria la Institutul Politehnic din Riga. În pe-
rioada interbelică a activat ca profesor al Şcolii 
de Arte Frumoase din Chişinău şi a proiectat 
locuinţe particulare în stil Art Nouveau [31]. 
A fost membru al Comisiunii Monumentelor 
Istorice din România. La imaginea Chişinău-
lui au contribuit, de asemenea, arhitecţii Eca-
terina Ocuşco-Alhazova, Valeriu Ulinici [32], 
Rudi [33], Ţadel Ghingher [34, p. 159] ş.a. În 
procesul de proiectare şi construcţie s-au in-
clus şi tinerii specialişti, absolvenţi ai şcolilor 
de arhitectură în anii ’30 ai secolului al XX-lea: 
Valentin Mednec, Valentin Voiţehovschi, Ro-
bert Curţ, I. Noviţky [35, p. 159] ş.a.

Însă activitatea constructivă desfăşurată 
în perioada interbelică nu poate fi comparată 
cu cea precedentă, rusească, şi cu cea ulteri-
oară, sovietică. Intervalul de timp de doar 22 
ani, între cele două războaie mondiale în care 
Basarabia a revenit în spaţiul de cultură şi ci-
vilizaţie românească, era, totuşi, foarte scurt. 
S-au făcut resimţite urmările crizei economi-
ce care a afectat întreaga ţară, anumite greşeli 
în administrare, pregătirile de război de după 
1939, insuficienţa documentaţiei urbanistice 
şi a specialiştilor locali ş.a. Nu se compară nici 
posibilităţile financiare ale României interbe-
lice cu cele ale Imperiului Rus sau ale Uniunii 
Sovietice, unde forţele promotoare centrale 
controlau până la detaliu urbanizarea „cen-
trelor exemplare” din noile posesiuni teritori-
ale, utilizând diverse metode autoritare.
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Arhitectura Chişinăului interbelic
Rezumat. În perioada interbelică Chişinăul este al doilea oraş românesc după mărime şi importanţă. 

Autorităţile municipale realizează o serie de lucrări edilitare şi de amenajare urbană, modernizarea teh-
nică fiind extinsă asupra reţelei de transport şia comunicaţiilor. Se elaborează documentaţia urbanistică.

La acea vreme au fost proiectate mai multe clădiri de o arhitectură remarcabilă, unele nefiind 
terminate integral din cauza crizei economice mondiale din anii ’30 ai secolului al XX-lea (Palatul 
Culturii Unirii, actualul Teatru Naţional „Mihai Eminescu”; Teatrul Naţional, actualul cinematograf 
„Patria”; Clubul ofiţerilor, actuala „Mobiasbancă”). Printre edificiile noi apărute la Chişinău se numără 
şcoala-internat pentru copiii feroviarilor, clădirea de lângă complexul Mitropoliei, cazinoul ş.a. În oraş 
sunt construite mai multe vile urbane şi case de raport ale oamenilor înstăriţi. Elementele arhitecturii 
moderniste pot fi combinate cu cele de provenienţă neoclasică, cu cele de orientare „neoromânească” 
sau cu detalii din repertoriul Art Nouveau. La imaginea Chişinăului interbelic au contribuit arhitecţii 
Nicolae Mertz, Gheorghe Cujbă, Gheorghe Cupcea, Nicolae Ţâganco, Eugen Bernardazzi, Ecaterina 
Ocuşco-Alhazova, V. Ulinici, Rudi ş.a.

Cuvinte-cheie: Chişinău, perioada interbelică, arhitectura Chişinăului interbelic, stilul „neoro-
mânesc”, modernismul românesc, Art Nouveau, Nicolae Mertz, Gheorghe Cujbă, Gheorghe Cupcea, 
Nicolae Ţâganco, Eugen Bernardazzi.

The architecture of interwar Chişinău
Summary. In the interwar period Chişinău was the second Romanian city in size and importance. 

The municipal authorities carried out some series of urban development works, technical moderniza-
tion extended to the transport structure and communications. The urban planning documentation was 
elaborated.

At that time, several buildings of remarkable architecture were designed, some of which were not 
fully completed due to the world economic crisis of the 1930s (the Palace of Culture of the Union, to-
day’s National Theater “Mihai Eminescu”; the National Theater, today’s cinema “Patria”; the Officers’ 
Club, today’s “Mobiasbanca”). Among the new buildings that appeared in Chişinău were the boarding 
school for the children of the railway workers, the building near the Metropolitan complex, the casino, 
etc. There were built several personal villas and wealthy houses in the city. The elements of modernist 
architecture could be combined with those of neoclassical architecture, with those of “neo-Romanian” 
architecture or with details from the Art Nouveau repertoire. The architects Nicolae Mertz, Gheorghe 
Cujbă, Gheorghe Cupcea, Nicolae Ţâganco, Eugen Bernardazzi, Ecaterina Ocuşco-Alhazova, V. Ulinici, 
Rudi and others contributed to the image of interwar Chişinău.

Keywords: Chişinău, the interwar period, the architecture of the interwar Chişinău, the “neo-Ro-
manian” style, the Romanian modernism, Art Nouveau, Nicolae Mertz, Gheorghe Cujbă, Gheorghe 
Cupcea, Nicolae Ţâganco, Eugen Bernardazzi.
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