
17 iulie 1436 –
prima atestare documentară a

orașului Chișinău



Hrisovul întocmit pe 17 iulie 1436 la Vaslui reprezintă
cea mai veche atestare documentară a Chișinăului.

Hrisovul, emis de domnitorii Ilie și Ștefan

pentru Oancea-logofăt, întocmit pe 17 iulie
1436 la Vaslui este o Carte Domneasca de
Întăritură.

Prin acest act, domnii Tarii Moldovei Ilie si
Stefan au dat si l-au intarit lui Oancea-
logofăt, pentru credincioasa slujbă, mai
multe sate pe Raut, Ichel si Bac, intre care -
Procopinti, Macicauti si Cozarauti.



 Privitor la stabilirea hotarelor acestor sate, în

documentul menționat se precizează: „...și la Bâc, de

cealaltă parte, pe valea ce cade în dreptul

Cheșenăului lui Acbaș, la izvorul, unde este Seliștea

Tătărească, în dreptul păduricii".

 Potrivit tradiției, izvorul amintit în Hrisov curgea la

poalele Colinei Măzărachi. Își trage numele de la

Vasile Măzărache, ctitorul bisericii Nașterea Maicii

Domnului (numită și biserica Măzărache), situată pe

această colină.

 Lângă apele naturale din preajma Colinei Măzărachi

s-au construit primele case ale Chișinăului.



Piatra, amplasată pe locul, unde

potrivit istoriei, se găsea izvorul

menţionat în Hrisov (aşa-numitul

loc de întemeiere al Chişinăului). 

Se află la poalele Colinei Măzărachi



Dupa prima atestare istorica, Chisinăul este
frecvent mentionat in documentele interne, in

legatura cu asezarile din apropierea sa –

satul lui Otel, atestat in 1436, din 1517 devenit
satul lui Ieremia Vistiernicul, actuala suburbie

Visterniceni, 

satul Buiucanii, atestati documentar in timpul
lui Stefan cel Mare, denumirea caruia a dat

nume unui sector al Chisinaului,

satul Hrusca, atestat in timpul lui Stefanita,

satele Vovintenii, Gheteoanii (partea de jos a 
satului Visterniceni), Muncestii.



 In 1576 documentele menționează Chișinăul ca 

sat in ținutul Lăpușnei, cu mori in Bic vândut de 

către Văcsuita, strănepoata lui Vlaicu Pârcălab, lui 

Dragoș. Urmașii săi viind Chișinăul marelui 

vistiernic Constantin. 

 La începutul deceniului al cincilea al sec. XVII-lea 

Chișinăul intră în proprietatea mănăstirilor Sf. 

Vineri, Galata si Frumoasa din Iași. 

 In domnia lui Eustratie Dabija Chișinăul este 

trecut in documente ca târg in ținutul Lăpușna 

(1666), iar locuitorii sunt numiți târgoveți. Pentru 

a consolida noul statut al localității Eustratie 

Dabija alipise la ocolul tigrului Chișinăului satul 

Visterniceni.

 Duca Vodă extinde ocolul tigrului Chișinău, 

atribuindu-i satul Gheteoani de dincolo de Bîc.



În Cronica polonă,

Miron Costin pomenește

Chișinăul printre orașele

Tarii de Jos.

Dimitrie Cantemir, in

"Descrierea Moldovei"

amintește de Chișinău,

ca despre un târgușor de

mai mica însemnătate.



 In documentele cancelariei moldovenești, începând cu anul 1712, Chișinăul 

este numit in exclusivitate târg, aici fiind concentrate dughene, cârciumi, 

piață, depozite domnești cu mălai. Sursele de epocă pun permanent în 

evidentă ansamblul cu destinație preponderent comercială, așa-numit bazar, 

incluzând o hală de piatră, dughene, ateliere, depozite, hanuri şi 

caravanseraiuri. Către zona centrală gravitau atât instituțiile urbane, cât şi 

punctele în care s-au instalat străinii, mai ales negustorii (strada Turcilor, 

strada Armenilor, fundacul Grecilor, fundacul Sârbilor etc.).



În Chișinău sunt 

ridicate primele 

biserici din piatra: 

Măzărichi (1752), 

Sfinții Împărați 
Constantin si Elena 

(1777).



 Chișinăul a ieșit de sub tutela 

mânăstirească abia in 1818.

 La 22 aprilie 1818 Chișinăul 

devine centrul administrativ al 

regiunii Basarabia. Orașul creste, 

apar noi instituții, au loc lucrări 

de amenajare a orașului.



Din mijloacele dumei orasenesti
este construita Catedrala si 
Clopotnița (1830-1836), Arcul 
de Triumf (1840-1841). 

In anul 1832 la Chișinău se 
deschide Biblioteca Publica a 
Primăriei, sunt inaugurate 
Liceul Regional (1833), Scoala
Pomicola din Basarabia (1842), 
etc. 

Populația Chișinăului creste de 
la 7000 de locuitori in anul 
1812 la 58 000 in anul 1850



In 1856 Alexandru Bernardazzi devine 

arhitect principal al orașului, gratie 

eforturilor căruia Chișinăul se 

transforma treptat într-un centru urban 

de tip european. Se construiesc noi 

edificii publice, se pavează străzile si 

piețele, se amenajează parcurile si 

scuarurile, pe arterele principale ale 

orașului se instalează felinare cu gaz 

lampant.





In 1892 este pus in funcțiune 

primul apeduct orășenesc. 

Chișinăul se extinde teritorial 

la sfârșitul secolului al XIX-

lea prin incorporarea satelor 

vecine - Visterniceni, Roșcani 

(Gheteoani), Vovinteni, 

Muncești, o parte a moșiei 

satului Buiucani.



 In perioada interbelica la Chișinău își 

încep activitatea mai multe instituții 
de învățământ si de cultura: 

 Liceul Militar, 

 Liceul de Fete "Regina Maria",

 Liceul "B. P. Hașdeu",

 Liceul Eparhial, 

 Facultatea de Științe Agricole din Iași, 

 Conservatorul National, 

 Conservatorul Unirea, 

 Teatrul National, 

 Muzeul National de istorie a Naturii 

si Muzeul Bisericesc.



 In 1940, după instaurarea 

puterii sovietice, la 2 

august 1940 este 

proclamata Republica 

Sovietica, Socialista 

Moldoveneasca cu capitala 

la Chișinău. După
terminarea celui de-al 

doilea război mondial a 

început reconstruirea 

orașului care a avut de 

suferit de pe urma 

operațiunilor militare.



La mulți ani,  Chișinău!!!


