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Pentru  aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea 

concursului de selectare a autorului monumentului 

de for public sau al operei comemorative de război 

------------------------------------------------------------ 

 

 

În temeiul art. 7 alin. (3ˡ) din Legea monumentelor de for public 

nr. 192/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, 

art. 569), cu modificările ulterioare, și art. 9 alin. (1ˡ) din Legea privind regimul 

mormintelor și operelor comemorative de război nr. 161/2017 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 576), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea concursului de 

selectare a autorului monumentului de for public sau al operei comemorative de 

război (se anexează). 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 
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                                                                                Aprobat  

                                                              prin Hotărârea Guvernului  nr. 

 

REGULAMENT-CADRU 

privind organizarea concursului de selectare a autorului 

monumentului de for public sau al operei comemorative de război 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul-cadru privind organizarea concursului de selectare a 

autorului monumentului de for public sau al operei comemorative de război (în 

continuare – Regulament) stabilește procedura de organizare și desfășurare a 

concursului, condițiile de participare și de prezentare a proiectelor de concurs, 

precum și procedura de desemnare a proiectului câștigător (în continuare – 

Concurs). 

 

2. Concursul se organizează în scopul de a selecta autorul monumentului 

de for public sau al operei comemorative de război și de a asigura înalta ținută 

artistică a operelor de artă monumentală, ce vor fi amplasate în spații publice, pe 

terenuri aflate în domeniul public al statului ori al unităților administrativ- 

teritoriale. 

 

3. Concursul se desfășoară în baza următoarelor principii: 

libera concurență – asigurarea accesului la concurs a oricărui autor care 

îndeplineşte condiţiile stabilite de Regulament; 

obiectivitate – selectarea celor mai reușite proiecte de concurs în baza unor 

criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare; 

transparenţă şi acces la informaţie – asigurarea tuturor persoanelor 

interesate cu informaţii referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a 

concursului. 

 

4. Decizia comisiei de evaluare a proiectelor de concurs, prin care se 

desemnează proiectul câștigător, reprezintă temei de atribuire a contractului de 

realizare a monumentului de for public sau a operei comemorative de război. 

 

5. Prezentul Regulament se aplică pentru concursurile ce urmează a fi 

realizate cu utilizarea mijloacelor bugetare, inclusiv din donații, sponsorizări și 

alte surse neinterzise de cadrul legal. 

 

6. În procesul de atribuire a contractului, organizatorul se va conduce de 

prevederile Legii 131/2015 privind achizițiile publice. 
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7. Procedura de organizare a concursului, desemnarea autorului 

monumentului de for public și al operei comemorative de război câștigător, 

constituie informaţii de interes public.  

 

 

II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

 

8. Concursul este organizat de către autoritățile administrației publice 

centrale, autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi sau de nivelul al 

doilea și  UTA Găgăuzia în calitate de autoritate contractantă și beneficiar final 

(în continuare - Beneficiar). În cazul concursurilor organizate pentru edificarea 

operelor comemorative de război, acestea se vor desfășura cu notificarea 

Ministerului Apărării în vederea respectării acordurilor interguvernamentale 

privind memoria militară, semnate cu guvernele altor state. 

 

9. Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului (publicarea 

anunțului, multiplicarea formularelor de participare, elaborarea caietului de 

sarcini, premierea (după caz) etc.) sunt suportate din mijloacele financiare ale 

Beneficiarului, inclusiv din donații, sponsorizări și alte surse neinterzise de 

cadrul legal.  

 

10. Lansarea concursului se face de către Beneficiar în mod transparent 

prin publicarea anunțului în Buletinul achizițiilor publice. Anunțul se plasează pe 

pagina web oficială a instituției, se expediază prin intermediul poştei electronice 

părţilor interesate (organizațiilor profesionale de creaţie a artiştilor plastici şi 

arhitecţilor, invitații nominale de participare etc.), se afişează la sediul 

Beneficiarului într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau se  publică într-o 

publicație periodică, cu acoperire națională sau regională, după caz. 

 

11. Anunţul referitor la iniţierea desfășurării concursului va conţine, în 

mod obligatoriu: 

1) numele complet și datele de contact ale organizatorului; 

2) tema concursului; 

3) formularul de înscriere pentru participare la concursul de selectare a 

autorului monumentului de for public sau al operei comemorative de război, 

conform anexei nr. 1; 

4) documentația de concurs. 

 

12. Pentru stimularea participării la concurs se recomandă instituirea a trei 

premii (I, II și  III). 

 

13. Sumele premiilor se impozitează în conformitate cu prevederile 

Codului fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997. 
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14. Numărul de concurenţi selectaţi nu poate fi mai mic de doi pentru a 

asigura o concurenţă reală. 

 

15. Concursul se prelungește pentru o perioadă nedeterminată, cu 

publicarea repetată a anunțului conform pct. 10, în cazul în care: 

1) nu au fost depuse proiecte de concurs în termenul stabilit; 

2) la concurs s-a înscris un singur participant. 

 

16. Intervalul dintre data publicării anunţului de lansare şi data depunerii 

proiectelor de concurs trebuie să fie astfel stabilit încât participanții să dispună de 

o perioadă rezonabilă pentru elaborarea acestora, dar nu mai mic de 20 de zile. 

 

17. Proiectele se întocmesc în limba de stat cu excepţia cazurilor în care 

invitaţia/anunţul de participare prevede o altă limbă pentru întocmirea 

proiectelor. 

  

18. Beneficiarul pune la dispoziția participanților documentația de 

concurs. 

 

III. DOCUMENTAȚIA DE CONCURS 

 

19. Documentația de concurs este elaborată de un grup de 

funcționari/specialiști ai Beneficiarului (arhitectul-șef al 

raionului/orașului/municipiului, specialiști tehnici și proiectanți, după caz, 

personalități notorii din domeniul artei sau al sculpturii etc.), înaintea lansării 

concursului, pentru a fi eliberat concurenţilor odată cu înscrierea. 

 

20. În cazul în care, terenul selectat pentru amplasarea monumentului de 

for public sau a operei comemorative de război se află în zone de protecție a 

edificiilor cu statut de monument protejat de categorie națională sau în zone 

construite protejate, înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova 

ocrotite de stat, Beneficiarul poate adopta decizia de amplasare doar după 

coordonarea /avizarea prealabilă a locului de amplasare cu Ministerul Educației 

Culturii și Cercetării prin intermediul Consiliului Național al Monumentelor 

Istorice.  

 

21. Documentația de concurs cuprinde: 

1) tema proiectului cu următoarele componente: 

a) obiectivele urmărite de organizator prin lansarea concursului; 

b) tipul și caracteristicile operei de artă monumentală care se dorește a fi 

edificată; 

c) descrierea și, după caz, argumentarea istorică a amplasamentului; 
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d) reglementările urbanistice ale zonei de amplasare (dacă există); 

2) documentele puse la dispoziția participanților, care includ: 

a) planul de încadrare în teritoriu, scara 1: 2000/5000; 

b) ridicarea topografică, scara 1:500, cu delimitarea ariei de intervenție; 

c) fotografii ale amplasamentului; 

d) mărturii istorice și alte materiale foto relevante. 

3) calendarul concursului, care include:  

a) data lansării concursului;  

b) data limită pentru înscrierea la concurs; 

c) data și ora limită pentru prezentarea proiectelor de concurs; 

d) perioada de organizare a consultărilor publice prin intermediul 

expunerii proiectelor;  

e) data și ora evaluării proiectelor de concurs;  

f) data și ora anunțării rezultatelor concursului;  

g) festivitatea de premiere (după caz). 

 

IV. SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A CONCURSULUI 

 

22. Secretariatul comisiei de evaluare a concursului poate fi asigurat de 

către un funcționar public din cadrul secției/direcției pentru cultură sau 

serviciului arhitectură și urbanism desemnat de conducătorul Beneficiarului. 

Secretarul îndeplinește următoarele atribuţii:  

1) asigură transmiterea, publicarea şi postarea informaţiei despre concurs; 

2) asigură înscrierea participanţilor la concurs; 

3) asigură anonimatul participanților, în conformitate cu prevederile 

pct. 39, inclusiv față de membrii comisiei de evaluare; 

4) răspunde la întrebările primite tuturor participanților în concurs; 

5) transmite concurenților documentația de concurs; 

6) recepționează proiectele de concurs depuse de participanţi; 

7) înlătură de pe proiectele recepționate orice informație care ar putea 

deconspira anonimatul lor; 

8) examinează proiectele de concurs depuse, în vederea corespunderii 

acestora cerințelor de prezentare a proiectelor, conform prevederilor 

capitolului VI. În cazul în care se constată că proiectul de concurs este 

incomplet, acesta este restituit participantului în cauză spre completare; 

9) aplică pe fiecare proiect de concurs, înainte de jurizare, un marcaj de 

identitate alcătuit din două cifre. Marcajul de identitate va fi înscris pe fața 

primei planșe/postamentul machetei/prima pagină a memoriului tehnic/devizului 

estimativ, în colțul din dreapta sus, într-un dreptunghi acoperit cu hârtie neagră 

de 5x3 cm, lipită pe contur. Pe plicul sigilat, care conține datele de identificare și 

dovezile de calificare a autorului/autorilor, prevăzute la pct. 33-34, marcajul de 

identitate nu va fi acoperit; 
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10) păstrează plicurile sigilate într-un safeu. Plicurile vor fi deschise de 

secretarul comisiei, după stabilirea de către comisia de evaluare a proiectelor 

câștigătoare; 

11) participă la ședința de evaluare a proiectelor de concurs, fără drept de 

vot;  

12) expune materialele pentru evaluare; 

13)  verifică în prezența comisiei de evaluare datele de identificare și 

dovezile de calificare ale autorului/autorilor din plicurile sigilate, prezentându-le 

comisiei; 

14) redactează recomandările comisiei de evaluare;  

15) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de evaluare a 

proiectelor de concurs conform anexei nr. 2; 

16) transmite concurenţilor rezultatul final al concursului. 

 

23. Secretarul transmite serviciului achiziții al Beneficiarului procesul-

verbal al comisiei de evaluare în scopul argumentării încheierii unui contract cu 

autorul/echipa câștigătoare pentru realizarea monumentului de for public sau 

a operei comemorative de război, dintr-o singură sursă; 

 

24. Secretarul organizează expunerea publică a schițelor de proiect 

participante la concurs, menite să promoveze inițiativa Beneficiarului, unde 

ulterior se va desfășura festivitatea de premiere/anunțarea proiectului câștigător. 

 

V. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

 

25. Participanții la concurs pot fi autori individuali, echipe de autori ori 

persoane juridice de profil, licențiate în domeniul proiectării în construcții şi 

creaţiei monumentale. 

 

26. În echipa de autori se va include un arhitect autorizat și un sculptor 

calificat.  

 

27. Un participant poate depune unul sau mai multe proiecte în concurs, 

fiecare fiind prezentat separat, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.  

 

28. Proiectul de concurs (planșele, macheta ori modelul sculptural, 

memoriul explicativ, devizul estimativ) și plicul sigilat ce conține datele de 

identificare și dovezile de calificare se depun în colete separate. 

 

29. Proiectul de concurs se depune la sediul Beneficiarului sau poate fi 

transmis prin poşta recomandată/curier. În toate cazurile modalitatea de depunere 

a proiectului va fi înregistrată de secretarul comisiei de evaluare. 
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30. Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea 

acestuia, la elaborarea documentației de concurs, angajați ai Beneficiarului, 

membrii comisiei de evaluare sau membrii familiilor acestora până la gradul al 

doilea, inclusiv. 

 

31. Până la desemnarea câștigătorului, participanții la concurs nu au 

dreptul de a contacta membrii comisiei de evaluare asupra niciunei probleme 

legate de proiectul depus la concurs, altfel, decât în modul prevăzut expres de 

prezentul Regulament. 

 

VI. FORMA DE PREZENTARE A PROIECTULUI DE CONCURS. 

ASIGURAREA ANONIMATULUI 

 

32. Proiectul de concurs va cuprinde următoarele: 

1) Piese desenate (planșe) prezentate pe coli de hârtie, format nu mai mic 

de A1, paginate pe verticală, în tehnici la alegere, după cum urmează:  

a) planul de încadrare în teritoriu, scara 1: 2000/5000; 

b) plan de situaţie, scara 1:200; 

c) plan general cu amenajarea terenului aferent, scara 1:500; 

d) două vederi frontale/fațade, scara după caz, în funcție de proporţiile 

lucrării: 1:100, 1:25, 1:50; 

e) 1-2 secţiuni longitudinale/transversale cuprinzând monumentul, scara 

1:100, 1:25, 1:50 (după caz); 

f) reprezentarea grafică a compoziției monumentale, inclusiv imaginea 

încadrării monumentului în situl existent (imagini 3D, inserția 3D în panorama 

foto a sitului); 

2) macheta compoziției sculpturale sau modelul operei sculpturale, scara 

1:25, 1:10 (după caz); 

3) memoriu tehnic – conceptul proiectului cu susținerea narativă a ideii 

prezentate grafic pe foi (format A4), broşate într-un singur volum; 

4) imagini calitative ale lucrării prezentate conform pct. 31, înscrise în 

format electronic (fișier *.jpg sau *.pdf) pe un stick de memorie sau pe un CD; 

5) devizul estimativ pentru realizarea monumentului de for public sau a 

operei comemorative de război. La elaborarea devizului se vor lua în considerare 

următoarele cheltuieli obligatorii: costul proiectului, costul estimativ al 

executării monumentului, postamentului, amenajării terenului aferent, cuantumul 

onorariului de autor. 

33. Datele de identificare și dovezile de calificare a autorului/autorilor se 

prezintă, într-un plic sigilat, în următoarea componență:  

1) formularul de înscriere completat; 

2) declarația autorului/autorilor despre intenția de asociere cu alte persoane 

fizice sau juridice, care vor asigura execuția finală a monumentului de for public 

sau a operei comemorative de război; 
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3) declarația despre recunoașterea unei persoane în calitate de autor 

principal ori, după caz, a doi coautori; 

4) Curriculum Vitae al autorilor (sculptor, arhitect); 

5) copia buletinului de identitate al sculptorului /arhitectului;  

6) copia diplomelor de specialitate; 

7) portofoliul care cuprinde proiecte/lucrări realizate anterior, prezentat în 

formă de mapă sau album, format A4; 

8) certificatul privind lipsa datoriilor față de buget. 

 

34. Suplimentar la datele de identificare și dovezile de calificare a 

autorului/autorilor prevăzute la pct. 33 persoanele juridice prezintă: 

1) numărul de identificare de stat (IDNO); 

2) copia licenței; 

3) certificatul privind lipsa datoriilor față de buget. 

 

35. Datele de identificare și dovezile de calificare a autorului/autorilor 

prevăzute la pct. 33-34 se predau într-un plic sigilat A4 împreună cu stickul de 

memorie sau CD-ul, cu materialele prevăzute la pct. 32. 

 

36. Lipsa documentelor de calificare prevăzute la pct. 33, subpct. 6) atrage 

descalificarea imediată a concurentului. 

 

37. În cazul în care se descalifică un concurent nominalizat câștigător, 

ierarhia stabilită de comisia de evaluare se completează cu concurentul al cărui 

proiect a obţinut punctajul imediat următor. 

 

38. În cazul în care se constată că proiectul de concurs este incomplet sau 

conține date eronate, acesta este restituit participantului în cauză spre completare, 

respectând principiul transparenței și cel al tratamentului egal. 

 

39. Pe toatpă durata desfășurării concursului, până la data stabilită pentru 

evaluarea și decopertarea proiectelor, conținutul acestora trebuie să rămână 

confidențial. 

 

40. Pentru păstrarea anonimatului, toate documentele proiectului solicitate 

participanților (planşe, piese scrise, machete) vor purta un marcaj de identitate 

format din două cifre înscrise într-un dreptunghi de 5x3 cm, plasat în colţul din 

dreapta sus al fiecărui document. Acest simbol este acoperit cu hârtie neagră 

netransparentă pe ambele feţe ale planşelor şi ale pieselor scrise (dacă este 

cazul), prin lipire pe contur. 

 

41. Secretarul, membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra 

confidenţialitatea asupra conţinutului proiectelor şi asupra deliberărilor.  
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VII. EVALUAREA PROIECTELOR DE CONCURS 

 

42. Proiectele de concurs înregistrate sunt supuse evaluării de către o 

comisie de evaluare desemnată prin ordin/dispoziție emis de conducătorul 

Beneficiarului. Comisia activează pe principii de voluntariat. 

 

43. Comisia de evaluare este formată dintr-un număr impar de minimum 7 

persoane și maximum 21 de persoane, dintre care cel puțin 1/3 din membri sunt 

reprezentanți ai domeniului de profil (artiști plastici, critici de artă, arhitecți, 

membri ai uniunilor de creație).  

 

44. În componența comisiei de evaluare formată dintr-un număr de 

7 persoane se vor include, după cum urmează: 

1) în cazul orașului/municipiului 4 membri din cadrul autorității publice 

organizatoare (de regulă primarul orașului/municipiului sau persoana care îl 

înlocuiește; secretarul consiliului local; arhitectul-șef; șeful secției/direcției 

pentru cultură); 

2) în cazul satului/comunei 2 membri din cadrul autorității publice 

organizatoare (primarul satului/comunei; secretarul consiliului local); 2 membri 

din partea autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea 

(arhitectul-șef al raionului; șeful secției/direcției pentru cultură); 

3) 1 membru care reprezintă potențialul finanțator/cofinanțator/partener (în 

cazul în care edificarea monumentului de for public sau a operei comemorative 

de război urmează să fie finanțată sau cofinanțată din donații/sponsorizări); 

4) 2 membri experți din domeniul de profil. 

 

45. La ședința de evaluare, comisia de evaluare desemnează dintre 

membrii săi un președinte ce va conduce lucrările acesteia.  

 

46. După alegerea președintelui, secretarul comisiei de evaluare prezintă 

raportul cu referire la respectarea de către participanții la concurs a cerințelor de 

prezentare a proiectelor conform prezentului Regulament. În funcție de acest 

raport, comisia de evaluare decide excluderea din concurs a proiectelor ce nu 

corespund prevederilor prezentului Regulament. 

 

47. În cazul în care se constată un eventual conflict de interese, membrul 

comisiei de evaluare nu va participa la examinarea proiectului de concurs în 

raport cu care a fost constatată incompatibilitatea. În cazul în care se constată 

incompatibilitatea după finalizarea procedurii de evaluare, rezultatul final va fi 

revizuit prin excluderea punctajului acordat de membrul respectiv. 

 



11 

 

C:\Users\ПК\Downloads\20068 - redactat (ro).docx 

48. Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor 

prezenți la ședință. 

Fiecare membru al comisiei de evaluare are dreptul la un singur vot. 

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă sunt prezenţi 2/3 din membri. 

 

49. După stabilirea proiectului câștigător, secretarul, prin decopertarea 

marcajului și deschiderea plicului sigilat cu datele de identificare și dovezile de 

calificare a autorului/autorilor, aduce la cunoștință comisiei de evaluare numele 

autorului/autorilor câștigători. 

 

50. După stabilirea autorului/autorilor câștigători, se decopertează celelalte 

plicuri sigilate, în ordinea clasamentului, făcându-se cunoscuți toți autorii 

participanți la concurs. 

 

51. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal semnat 

de membrii comisiei de evaluare prezenţi la şedinţă. 

  

52. În cazul în care negocierile în vederea încheierii contractului de 

realizare a monumentului de for public sau a operei comemorative de război 

eșuează, Beneficiarul are dreptul să invite la negociere concurentul/concurenții al 

cărui proiect a obţinut punctajul imediat următor. 

 

53. Lucrările comisiei de evaluare se desfăşoară într-un spaţiu pus la 

dispoziţie de către Beneficiar ori în alte spații adecvate prezentării proiectelor. 

 

54. Comisia de evaluare va aprecia proiectele de concurs în baza 

următoarelor criterii:  

1) originalitatea ideii/ concepţiei artistice propuse; 

2) ţinuta artistică prin: 

a) respectarea trăsăturilor generale şi particulare ale personajului 

reprezentat; 

b) surprinderea caracterului personajului; 

c) acurateţea redării detaliilor vestimentare şi a accesoriilor; 

d) coerenţa limbajului plastic utilizat; 

e) armonia raportului de volume; 

f) expresivitatea modelajului suprafeţelor şi autenticitatea reprezentării 

stilistice; 

3) capacitatea prezumtivă a echipei proiectului de a materializa un proiect 

de o asemenea anvergură; 

4) fezabilitatea proiectului – posibilitatea de realizare practică şi încadrarea 

în bugetul estimat, raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate, 

relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului; 

5) calificarea și experiența autorului. 
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VIII. PUBLICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI 

 

55. Beneficiarul va publica rezultatele concursului în termen de maxim 7 

zile de la încheierea evaluării, cu menţionarea autorilor schițelor de proiecte 

câștigătoare.  

 

56. După desemnarea autorului/autorilor câștigători, se recomandă de a 

organiza o expoziţie publică a schițelor de proiecte participante la concurs, unde 

se va desfăşura festivitatea de premiere şi alte dezbateri menite să promoveze 

iniţiativa Beneficiarului şi soluţia câștigătoare (după caz). 

 

57. Contestaţiile privind rezultatul concursului pot fi depuse în termen de 5 

zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor concursului și se examinează de 

către comisia de contestații, numită prin ordin al Beneficiarului. Membrii 

comisiei de evaluare nu pot fi incluşi în componenţa comisiei de contestaţii. 

 

58. Contestaţia se depune în formă scrisă la sediul Beneficiarului, cu 

semnătură, sau transmisă prin serviciul de trimitere recomandată, cu aviz de 

primire. 

 

59. Contestațiile se examinează în termen de 30 de zile lucrătoare de la 

data înregistrării contestațiilor. Decizia comisiei de contestaţii se comunică 

contestatorului, cu confirmarea de primire. 

 

60. Comisia de contestaţii este în drept: 

1) să solicite părţilor informaţii, documente şi materiale necesare pentru 

desfăşurarea activităţii sale; 

2) să antreneze în modul stabilit şi alte persoane decât cele implicate, 

specialişti din domeniu, la soluţionarea obiectivă a cauzelor. 

 

61. În activitatea sa comisia de contestaţii are obligația:  

1) să respecte drepturile şi interesele legitime ale părţilor;  

2) să emită concluzii întemeiate şi argumentate. 

62. În cazul în care contestatarul este nemulţumit de decizia comisiei, se 

poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

 

 

IX. VALORIFICAREA PROIECTULUI 

 

63. Achiziționarea proiectului câștigător se va efectua în bază de contract, 

încheiat între Beneficiar și autorul proiectului. 
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64. Nerespectarea de către contractant a obligaţiilor asumate prin 

contractul de finanţare atrage obligarea acestuia de a restitui integral mijloacele 

primite. 

  

65. După contractarea autorului/autorilor proiectului selectat, Beneficiarul 

prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în cazul edificării 

monumentelor de for public sau Ministerului Apărării, în cazul edificării 

operelor comemorative de război, pentru inițierea elaborării proiectului de 

hotărâre a Guvernului următoarele acte: 

1) decizia autorității publice locale privind edificarea monumentului; 

2) nota informativă, cu expunerea argumentă a intenției de edificare a 

operei de artă monumentală; 

3) extras din procesul-verbal al concursului cu decizia comisiei de 

evaluare. 

 

66. Autorii proiectelor prezentate în concurs își asumă toate drepturile ce 

decurg din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. 

 

67. Prin participare la concurs, autorii își exprimă acordul cu privire la 

folosirea de către Beneficiar a proiectelor depuse în scopuri publicitare/ 

promoționale/editoriale după anunțarea, publicarea rezultatelor concursului. 

 

68. Lucrările nepremiate pot fi ridicate de către participanții la concurs, pe 

cheltuiala proprie, în termen de cel mult 30 de zile de la data evaluării. După 

acest termen Beneficiarul nu își asumă nicio răspundere privind acestea. 

 

69. Proiectele de concurs premiate devin proprietatea Beneficiarului și nu 

pot fi folosite în alte situații. 
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                                   Anexa nr. 1                                                                 

la Regulamentul-cadru privind organizarea                                                                                

concursului de selectare a autorului                                                                                            

monumentului de for public                                                                   

sau al operei comemorative de război 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

pentru participarea la concursul de selectare a autorului 

monumentului de for public sau al operei comemorative de război 

 

Autor (persoană fizică)  

Nume și prenume _______________________________________________ 

Cetățenie______________________________________________________  

Adresa________________________________________________________ 

Telefon, fax____________________________________________________ 

Adresa e-mail___________________________________________________  

       

Coautor (persoană fizică)  

Nume și prenume________________________________________________  

Cetățenie_______________________________________________________ 

Adresa_________________________________________________________ 

Telefon, fax_____________________________________________________ 

Adresa e-mail____________________________________________________         

 

Autor/Coautor (persoană juridică)  

Denumire__________________________________________________ 

Sediul juridic____________________________________________________ 

Reprezentant legal________________________________________________ 

Număr de identificare de stat/cod fiscal_________________________________ 

Numărul licenţei_________________________________________________ 

Telefon, fax____________________________________________________ 

Adresa e-mail____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
  (nmele și prenumele persoanei fizice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice)                                                  (semnătura, după caz ștampila) 
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Anexa nr. 2                                                                 

la Regulamentul-cadru privind organizarea                                                                                

concursului de selectare a autorului                                                                                            

monumentului de for public                                                                                  

sau al operei comemorative de război 

 

PROCES-VERBAL  

al şedinţei comisiei de evaluare a proiectelor de concurs  

 
____________________________________________________________________________ 

(denumirea operei de artă monumentală) 

____________________________________________________________________________ 
(denumirea promotorului/organizatorului) 

 

,,___”_____________202__ __________________________ 
                                                                                                                                                            (locul desfăşurării şedinţei) 

 

         Au fost prezenţi la şedinţă următorii membri ai comisiei de evaluare: 

1. __________________________________ ___________________________________ 
                                      (nume, prenume)                    (funcţia în cadrul juriului: preşedinte, secretar, membru) 

2. _________________________________________ _____________________________ 

3. _________________________________________ _____________________________ 

4. _________________________________________ _____________________________ 

5. _________________________________________ _____________________________ 

6. _________________________________________ _____________________________ 

7. _________________________________________ _____________________________ 

8. _________________________________________ _____________________________ 

9. _________________________________________ _____________________________ 

 

       Au absentat: 
 

1. _________________________________________ _____________________________ 

2. _________________________________________ _____________________________ 

3. _________________________________________ _____________________________ 

 

       Invitați experți: 
1. _________________________________________ _____________________________ 

2. _________________________________________ _____________________________ 

ORDINEA DE ZI: 

Evaluarea proiectelor de concurs și selectarea autorului 

pentru:______________________________________________________________________ 

                                                                           (subiectul ce urmează a fi discutat) 

____________________________________________________________________________ 
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S-A EXAMINAT: 

1. Raportul secretarului comisiei de evaluare_____________________________________ 

despre locul și modalitatea de publicare a anunțurilor cu referire la concurs în urma cărora au candidat următorii 

concurenți: 

____________________________________________________________________________ 
(echipa de creație nr. ___) 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(echipa de creație nr. ___) 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(echipa de creație nr. ___) 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Despre respectarea condiţiilor formale de predare a proiectelor de concurs, precum şi 

despre proiectele care nu sunt prezentate în volumul și componența cerută: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Expunerea obiecţiilor, comentariilor pe marginea proiectelor prezentate: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

S-A DECIS: 
       Se oferă primele trei locuri: 

1. _____________________________________________________________________ 

(denumirea echipelor de creație câștigătoare, conform ierarhiei determinate de juriu) 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 
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       Semnăturile membrilor comisiei de evaluare: 

1. ______________________________________________ _______________________ 
                                                           (nume, prenume)                                                                             (semnătura) 

 

2. ______________________________________________ _______________________ 

 

3. ______________________________________________ _______________________ 

 

4. ______________________________________________ _______________________ 

 

5. ______________________________________________ _______________________ 

 

6. ______________________________________________ _______________________ 

 

7. ______________________________________________ _______________________ 

 

8. ______________________________________________ _______________________ 

 

9. ______________________________________________ _______________________ 
 

 

Ordinul/Dispoziția Beneficiarului despre aprobarea componenței comisiei 

de evaluare, dovezile de calificare și ofertele prezentate (în format electronic pe 

disc optic) se anexează la prezentul proces-verbal. 



NOTA INFОRМАТIЧД
la proiectul hotiririi Gur,сrпчlчi cu privire la аргоЬаrеа

Rcgulamentului - саdrч privind оrgапizаrеа сопсursчlчi de selectarc а autorului
mопчmепtчlui de fоr public sau ореrеi comemorative de rбzboi

melc ini{iatorului;i а auttlгului, рrесum;;i а participan{ilor la еlаЬоrаrса proiectului

iectul hоtiгirii de Guvern este еlаЬоrаt de саtrе Ministeгului Educaliei, Culturii 9i Сеrсеtirii

(]ondi ile сс au int us clabo rа rеа rоlсс t,]!ч i t'inaUt:r ile u rm:i ritc
Necesilatea еIаЬоririi ргеzепtului Regrrlament este impusa de moditlcйrile operate la

Legca rnonunrcntelor dc t-ог public пr. l92 i201l qi l,egea privind regimul mormintelor Ei
орсгеlоr соmепtогаtir,с de razboi ш. lбli20l7. adoptate рriп Legea cu privire la modificarea
uпог acte legislative пr. l-P 95 din l 1.06.2020.

I)гiпtrс valorile crtlturale ale patrimoniului nalional un loc араrtс il ocupd monumentele
de tЬr public ;i орегеIе соmеmоrаtiче de rйzЬоi. Aceste ореrе de аrti plasticd monumentald, саrе
sunt an]plasate in spaliiIe publice ale Iocatitilii, sunt destinate sй completeze imaginea
urbanistici. S'l colltureze регsопаlitаtеа specitici а localitalilor, si соmеmоrеzе personalitЁli
t-ttltoгi i.

iп ultima регiоасli ре teritoгiul RM а sрогit пчmlrul edillcirii mопчmепtеlоr de tЬr
ptrblic. рrесum qi сеlоr соmсrпоrаtiче de rdzboi. Iпi{iсrеа еdifiсйrii acestora, de regul6, sunt
геаlizаtс de сdtrе autorit'rtile publice localc. asociaJii ob;teqti sau Iundalii, рrесum Ei provenite
clin donatii. cxectltate de artiqti plastici de peste lrotarele tarii. Acestg opere de аrtй plastici
t-nonunlcntali. in nra.joritatca сеzuгiIоr. sunt realizate dc аlrtоri псрrоlЪsiопiqti, necalilica!i in
dorneniul аrti p]astica sculptLrrala. qtirbind аsttёl din tinuta artisticd. valoarea cultural-artisticd,
istorica а acestola. О burri раrlе din ele sunt cdificate cu abateri de la prevederile prezentei legi
sau inaugurate ilegal.

Dcseori acest 1Ъпоmеп аrе loc datoritd tфtului ci" autoritilile publice locale de diferite
пiчеlLrгi se ctlnduc exclttsiv de Legea achiziliilor publice, рriп саrе sunt obligali sё procure
Ьuпuri la ccl rTai scizut ргеt. Insa aceastd prevedere este insuticientб in cazul monumentelor de
1Ьr public. iп consecinlй. autoritatilo publice beneliciare nu sunt tentate de а selecta profesioniEti
iп t]onreniu оri de а огgапizа concursuri репtru аIеgеrеа celor mai bune idei/solulii de crealie
morrumcntala. Сrеqtсrеа calitatii ореrеlоr de аrt5 monumentala este posibilй doar ре baza calitй{ii
proiecteIor. рrесuпl ;ii scleclia аutоrilоr caIificali iп ехесutаrеа acestora,

In acelaqi tinrp. сопсursul dc selectare este modalitatea optima. еllсасе qi trапsраrепtё de
achizitie а sсгr,iсiilог cle ргоiесtаrе qi edilicare а nronumentelor de tbr public/operelor
contet,tltlrativc de rizboi. in baza unui Reg cttпelllul - сulh,ч рriчiпtl orgaпizarea сопсursului de
,seleclcu,c а aulu,ultli llltltlttпlcп!titti tlе.|Ьr public salt ор(rеi сtlпlеппlrаliче de rdzboi.

Cheltrrielilc рспt[u оrgапizаrеа gi dсstЪýurаrеа concursului (publicarea anunlului,
r-rrultiplicareit 1'оrпlulаl,еIоr de рагliсiраrе, сlаЬогаrеа caietuIui dc sarcini, рrеmiеrеа, pentru
stintularea participirlii la Concurs (dupД caz). sunt suроrtаtе din contul mijloacelor fiпапсiаrе ale
bugctului Bijnefic iartllui" inclrrsiv din donalii sponsoriziri qi alte surse neinte-гzise de cadrul
legal. Ргоiесtеlе dc concurs iпrсgistrаtе Sunt Supuse eYaluarii de catre о comisie de еvаluаrе
dcsemnati ргiп ordinul cnris de сйtге Bcneficiar, саrе activeazi ре prirrcipii de voluntariat.

In scopul аsiguгiгii. рriп confruntare рrоtЪsiопаli. а unei inalte calitali artistice а ореrеlоr
dc arta n]ontlmentali,dar 5i репtru asigurarea transparenlei in procesr de selectare а autorilor qi

utilizarc а пriilоассlоr publice, N4ECC рrорullе sрrе арrоЬаrе Ilegulamentul - cadru. Acesta va fi
aciaptat Ia conditiile locale qi utilizat in calitate de material .iustiticativ la contractarea autorului qi

/sarr echipei dc crcatic pentlu еlаЬоrаrеа рrоiесtеlог de execulie а mопumепtеIоr de fоr public
satl ореrсlоr comernorative de rizЬоi diпtг-о singurd sursi.

Рriпсi rr lc lc rel,etleri itle р ro icctu ltt i ;;i eT 
,idcn iсrса сlеmспtсlоr noi



l)rezentul Regulament stabileýtc modul de organizare а concursului de selectare а autorului
nronumentului de 1Ьr public sau ореrеi соmсmоrаtiче de rйzЬоi iп scopul asiguririi. рriп
сопfruпtаrе рrоfеsiопаlД. а unei irlalte calitali artistice а ореrеlог de artd mопumепtаlё.

Totodati. Concursul герrеziпtё modalitatea рriп саrе se achizilioncazб un proiect prin
selectarea acestuia ре baze concurenliale de сitrе un .juriu, cu sau йr5 асогdаrеа de premii
сопсuгепtului/сопсurепli lоr.

Cheltuielile аlЪrепtе tlгganizdrii qi dеsfi9urlгii concursului de sclectare а autorului
tnonuntctrtului de 1Ьr public sau operei сопlеm()rаliче de rйzboi urmeaza а fi acoperite din contul
qi in limitele alocaliilor apTobate iп bugeteIc autoritalilor publice centrale qi locale. inclusiv gi din
donatii. sропsоriziri qi alte surse neinterzisc de lege.

Iiunda m cntir rсл ссопо ttr ico-iin а ncia rii

\IoduI dc iпсtlrроrаrс in sistemul асtеlоr normative in vigoare
Proicctul sc iпсогроrеаzi in sislemul actelor normative 9i nu va necesita modificarea altor
acte Iegislative sаu normative.

llespccta rеа trапsраrсп{сi in prtlccsul dccizional
Proiectul а fost consultat сu reprezentan{ii API- I9i II, societatea civilй, ехреrli in domeniul
arhitecturii gi аrtеlоr vizuaIe.
In scopul rеsресtаrii рrечеdеrilоr Legii пт. 239 din l3.1 l .2008 privind transparenla iп
ргоссsul decizional. рrоiесtul \,а fi plasat pentru сопsчltаrе рuЫiсЁ ре portalul
y,y,|y,parl iсiр.gоч.m.L рrесum 9i ре pagina wcb oflciali а Ministerului Educaliei, Culturii gi

Сеrсеtаrii wllM,.nrecc. gov.md , directoriul Тrапsраrепlа decizioпalй, secliunea Proiecle de acle
поrmаtivе remise spre coord,опч rе

4l,
Igor ýAROV

Ministru
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