
Anexa 1 
 

Fazele de examinare şi componenţa documentaţiei de proiect în cazul solicitării 
avizului privind EDIFICAREA monumentelor de for public: 
 

REFERINŢE 
Conform legislaţiei în vigoare monumentele de for public pot fi înfiinţate prin Hotărâre de 

Guvern (lit.1). La rândul său Hotărârea de Guvern privind înfiinţarea monumentului de for public se 
adoptă la propunerea Ministerului Culturii, în baza deciziei administraţiei publice locale competente 
teritorial (lit.2, art.7,  Lege nr. 192 din 30.09.2011 monumentelor de for public).  

Lucrările de edificare a monumentelor de for public vor începe doar după adoptarea hotărârii 
respective de Guvern, în corespundere cu proiectul monumentului de for public, avizat de Ministerul 
Culturii (Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public, în continuare CNMFP).  

 
RESPONSABILITĂŢI 
Proiectele pentru edificarea monumentelor de for public se vor elabora de către doi autori - 

arhitect în colaborare cu artistul plastic/sculptor.  
  În cazul unor monumente care conceptual nu prevăd forme sculpturale, fiind alcătuite din 

elemente componente geometrice reprezentând o compoziţie abstractă, rolul principal îi revine  
arhitectului cu posibila colaborare a unui sculptor .  

 În cazul când concepţia monumentului reprezintă ca element principal o formă plastică 
sculpturală (plăci comemorative, busturi, statui etc.), rolul principal îi revine  sculptorului, 
participarea arhitectului fiind necesară pentru strategia proporţiilor încadrării în sit şi propunerii 
pentru amenajarea terenului aferent. 

 
FAZELE DE EXAMINARE ŞI COMPONENŢA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU 

EDIFICAREA MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC 
Documentaţia de proiect, pentru toate fazele de examinare, se înaintează de către beneficiar 

spre avizare pe suport electronic (fişier format .pdf), precum şi pe suport de hârtie în două exemplare 
originale identice (albumuri format A4 sau A3), unul dintre care va fi transmis în arhiva Ministerului 
Culturii.  

Documentaţia de proiect se va depune la secretarul Consiliului (str. Piața Marii Adunări 
Naționale nr.1, Ministerul Culturii, et. 3, bir. 336;  tel: (+373) 22 23 80 67)   
 

Faza 1 – proiect-concepţie/schiţă model       
1-  copia Deciziei autorităţii publice locale privind edificarea monumentul;   
2 - schema planului de situaţie (sc. 1:2000);  
3 – schema amplasării monumentului cu indicarea zonei de protecţie a monumentului  (sc. 1:1000);  
4 – schema planului general cu amenajarea terenului aferent (sc. 1:500);  
5 – imagini fotografice ale locului amplasării: desfăşurate, vederi generale etc. (situaţie existentă la 
momentul studiului pentru amplasare);  
6 – reprezentarea grafică a compoziţiei monumentale, inclusiv imaginea încadrării monumentului în 
situl existent  (desfăşurate, imagini 3D, inserţia 3D în panorama foto a sitului  etc).  

Pentru lucrările care presupun executarea unor busturi,  figuri sau compoziţii sculpturale,   plăci  
comemorative sculptorul va prezenta şi modelul într-o scara corespunzătoare, în dependenţă de 
proporţiile dimensionale ale lucrării.  Deoarece modelul se păstrează la autorul lucrării, la dosarul 
proiectului  se va anexa fotografia modelului.  
 
Faza  2 – proiect de execuţie/model  
a) Pentru lucrările monumental-arhitecturale, conceptul cărora prezintă o compoziţie spaţial-

volumetrică abstractă, documentaţia de proiect va conţine: 
1 – memoriu explicativ; 
2 - plan situaţie (sc. 1:2000); 
3  - plan încadrare în teritoriu cu indicarea zonei de protecţie a monumentului  (sc. 1:1000);  
4 - plan general cu amenajarea terenului aferent, instalaţii, mobilier urban, detalii, specificaţii 

materiale etc. (sc. 1:500); 
5 - desene tehnice (faţade, secţiuni, plane, detalii, specificaţii materiale); 
6 – imaginea monumentului înscrisă în contextul sitului existent; 
7 – deviz general şi devize locale; 



8 – macheta (după caz). 
b) Pentru lucrările monumental-arhitecturale, conceptul cărora prezintă o compoziţie sculpturală, 
documentaţia de proiect va conţine materialele enumerate la lit. a), pct. 1-7 şi modelul în mărime 
naturală, executat în material moale, înainte de transpunerea în materialul definitiv prevăzut de 
proiect. În cazul unor compoziţii sculpturale de mari proporţii, modelul se va executa la dimensiunea 
de 100 cm.  
 În cazul examinării unor lucrări de mari dimensiuni, şedinţa Consiliului se organizează cu 
ieşire la atelierul de creaţie. 
 
Faza  3 – lucrare finală  

Se vor examina doar monumentele sculpturale (statui, busturi, plăci comemorative cu relief 
sculptural).  

Se va depune dosarul la secretarul Consiliului: fotografiile lucrării. 
Se va prezenta lucrarea executată în material definitiv, după procesul de patinare, înaintea 

instalării/montării pe postament.  
 
În cazul examinării unor lucrări de mari dimensiuni, şedinţa Consiliului se organizează cu ieşire la 

atelierul de creaţie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 
 

 



 
Anexa 2  

(cerere faza 1 - edificare monument de for public) 
 

Beneficiar  ------------------------------------------------------------------------- 
                           (nume, prenume persoane fizice; denumire întreprindere)  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                             (adresa, date de contact: tel. fix; tel. mobil) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------     
 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova 
Consiliului Național al Monumentelor de For Public 

 
                                                    

CERERE 
pentru examinarea proiectului-concepție, schiţă-model 

 
Subsemnatul (a) _____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                   nume,  prenume  beneficiar/ reprezentantul  beneficiarului 
 
       Solicit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192 din 30.09.2011 Monumente de for 
public și a HG nr. 851 din 13.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului naţional pentru monumentele de for public, examinarea de către 
Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public a 
Proiectului-concept/schiţei-model __________________ 
                                                                    (obiect nr.) 
 
Obiectivul: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                        (edificare / instalare etc.) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________amplasament  
 
în raionul   _ _____________________________   orașul   ______________________________________  sectorul      __________________________________ 
municipiul                                               comuna                                                       satul 
cod poștal   _____________________________      strada   ___________________________________________________________________   nr.  ___________ 
        
 
Proiectant: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                instituția/atelierul de proiectare;                                                                            date de contact: tel. mobil 
 
Arhitect Șef Proiect:   _____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                      arhitect certificat,                                                                              date de contact: tel. mobil 
 
Sculptor:      __________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                 date de contact: tel. mobil 
 
 
Anexe pentru faza Schiţă –concept: 
1. Copia Deciziei privind edificarea monumentului aprobată de către autoritatea administraţiei publice locale, 

competentă teritorial 
2.  Copia planului cadastral al lotului delimitat pentru amplasarea monumentului;  
3. Copia Deciziei juriului concursului pentru selectarea autorilor şi proiectelor-concept, organizat de către 
      autoritatea publică locală competentă teritorial (după caz); 
4.  Copia extrasului din procesul verbal CNMFP pentru eventuale examinări anterioare a fazei Schiţă de proiect  
      cod___________________________ (după caz)  
 
 
 
Data _________________________            Semnătura __________________                Înregistrat 

 



 
 

Anexa 2a  
(cerere faza 2 - edificare monument de for public) 

 
Beneficiar  ------------------------------------------------------------------------- 
                           (nume, prenume persoane fizice; denumire întreprindere)  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                             (adresa, date de contact: tel. fix; tel. mobil) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------     
 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova 
Consiliului Național al Monumentelor de For Public 

 
                                                    

CERERE 
pentru examinarea proiectului de execuţie/modelului compoziţiei sculpturale 

 
Subsemnatul (a) _____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                   nume,  prenume  beneficiar/ reprezentantul  beneficiarului 
 
       Solicit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192 din 30.09.2011 Monumente de for 
public și a HG nr. 851 din 13.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului naţional pentru monumentele de for public, examinarea de către 
Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public a 
Proiectului de execuţie/modelului compoziţiei sculpturale________________ 
                                                                                                                (obiect nr.) 
  
Obiectivul: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                        (edificare / instalare / etc.) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________amplasament  
 
în raionul   _ _____________________________   orașul   ______________________________________  sectorul      __________________________________ 
municipiul                                               comuna                                                       satul 
cod poștal   _____________________________      strada   ___________________________________________________________________   nr.  ___________ 
        
 
 
Proiectant: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                instituția/atelierul de proiectare;                                                                            date de contact: tel. mobil 
 
Arhitect Șef Proiect:   _____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                      arhitect certificat,                                                                              date de contact: tel. mobil 
 
Sculptor:      __________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                 date de contact: tel. mobil 
 
 
 
 
Anexe pentru faza Proiectului de execuţie: 
1. Copia Certificatului de urbanism pentru proiectare emis de către autoritatea administraţiei publice locale, 
competentă teritorial  
2.  Copia Fişei de avizare eliberată CNMFP pentru faza Schiţă de proiect  cod________________________   
 
 
Data _________________________            Semnătura __________________                Înregistrat 
 
 



 
 

Anexa 2b  
(cerere faza 3 - edificare monument de for public) 

 
Beneficiar  ------------------------------------------------------------------------- 
                           (nume, prenume persoane fizice; denumire întreprindere)  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                             (adresa, date de contact: tel. fix; tel. mobil) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------     
 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova 
Consiliului Național al Monumentelor de For Public 

 
                                                    

CERERE 
pentru examinarea lucrării în material definitiv 

 
Subsemnatul (a) _____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                   nume,  prenume  beneficiar/ reprezentantul  beneficiarului 
 
       Solicit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192 din 30.09.2011 Monumente de for 
public și a HG nr. 851 din 13.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului naţional pentru monumentele de for public, examinarea de către 
Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public a Lucrării în material definitiv 
 
Obiectivul: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                        (edificare / instalare / etc.) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________amplasament  
 
în raionul   _ _____________________________   orașul   ______________________________________  sectorul      __________________________________ 
municipiul                                               comuna                                                       satul 
cod poștal   _____________________________      strada   ___________________________________________________________________   nr.  ___________ 
        
 
 
Proiectant: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                instituția/atelierul de proiectare sau creaţie;                                                        date de contact: tel. mobil 
 
Arhitect Șef Proiect:   _____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                      arhitect certificat,                                                                              date de contact: tel. mobil 
 
Sculptor:      __________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                 date de contact: tel. mobil 
 
 
 
 
Anexe pentru faza Lucrare în material definitiv: 
1.  Copia Fişei de avizare eliberată CNMFP pentru faza Proiect de execuţie cod________________________   
2.  Copia Autorizaţiei de construire __________________________________________ 
 
 
Data _________________________            Semnătura __________________                Înregistrat 

 
 
 
 

 



 
Anexa 3 

BORDEROUL 
actelor necesare pentru anexarea la cererea  

pentru examinarea documentaţiilor de proiect şi a lucrărilor sculpturale  
 

LEGE nr. 192 din 30.09.2011_ Monumente de for public 
HG nr. 851 din 13.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Național pentru Monumente de For Public  
 
Beneficiar_______________________________________________________________________________________________ 
 
adresa construcţiei / lucrărilor_______________________________________________________________________ 

 
 

 
Consiliul național pentru monumente de for public.  
Examinarea documentaţiei de proiect și eliberarea FIȘEI DE AVIZARE privind edificarea 
unui monument de for public  

1 Fișa de avizare pentru proiect se elaborează şi se emite în baza cererilor (anexe nr. 2, 2a, 2b după 
caz) la care se anexează următoarele documente: 

1.1 Copia buletinului de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru 
persoană juridică)  

1.2 Copia procurii autentificate notarial şi buletinul de identitate pentru persoanele care depun actele 
şi documentaţia de proiect, reprezentând interesele beneficiarului (cu excepţia arhitectului 
/sculptorului – autorii proiectului). 

1.3 Copia deciziei de edificare a monumentului emisă de autoritatea publică locală competentă 
teritorial 

1.4 Copia planului cadastral al lotului delimitat pentru amplasarea monumentului; 
1.5 Copia Deciziei juriului concursului pentru selectarea autorilor şi proiectelor-concept, organizat de  

către autoritatea publică locală competentă teritorial (după caz); 
1.6 Copia extrasului din procesul verbal CNMFP pentru eventuale examinări anterioare a fazei Schiţă 

de proiect (în cazul  examinării  Schiţei de proiect) 
1.7 Copia Certificatului de urbanism pentru proiectare (în cazul  examinării  Proiectului de execuţie) 
1.8 Copia Fişei de avizare eliberată CNMFP pentru faza Schiţă de proiect (în cazul  examinării  Proiectului 

de execuţie)  
1.9 Copia Autorizaţiei de construire (în cazul  examinării Lucrării în material definitiv) 
 După caz:  pentru edificarea unor monumente noi:  

- Proiect - conceptual / schiţă - model;  
- Proiect de execuţie/modelul compoziţiei sculpturale în sc. 1:1;  
- Lucrarea în material definitiv. 

 
2 Fișa de avizare pentru edificarea în spaţiile publice a operelor importate, inclusiv a celor 

provenite din donaţii, executate de artişti plastici de peste hotarele Republicii Moldova se emite în 
baza cererilor (anexe  2a, 2b după caz) la care se anexează următoarele documente: 

2.1 Aviz (recomandare scrisă privind opera şi calităţile ei artistice) emis de autoritatea publică centra   
domeniul artelor plastice din ţara de origine a operei. 

2.2 Proiect de execuţie privind amenajarea terenului aferent monumentului. 
2.3 Documentele descrise la pct. 1.1 – 1.4 

 
 
 
 

 
 
 

 


