
MINISTERUL CULTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA

0RI)IN

//.//. )ou, t3nr.

or. c h isinau

Cu privire la aprobarea Instruc(iunilor metodologice
privind procedura de infiin(are qi edificare
a monumentelor de for public

in conformitate cu art. 13, alin. (2), lit. a) din Legea monumentelor de for

publicnr. 192 12011(Monitorul Oficial al RepubliciiMoldova,20ll,nr. 197-202,art.

56e),

ORDON:

I. Se aprobd Instrucliunile metodologice privind procedura de infiinlare gi

edificare a monumentelor de for public (se anexeazd).

2. Direclia patrimoniu cultural (dna Svetlana Pociumban) va asigura plasarea

Instrucfiunilor pe pagina web oficial6 a Ministerului Culturii Ei va aduce la

cuno;tinta autoritSlilor publice locale de nivelul unu qi doi con{inutul

prezentului ordin.

3. Controlul asupra executdrii prevederilor prezentului ordin revine dlui. Ion

Budeci, Secretar de Stat.

ergiu PRODAN

Ministru
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Ex Maria Ra;lcanu
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la ordinul nr. 23 din //,/1.
APROB

Sergiu Prodan,
Ministru

I ns tru ologice
privind procedura de infiin(are ;i edificarc a monumentelor de for public

CaPitolul I

DISPOZITII GENERALE

l. Instrucliunile metodologice privind procedura de infiintare qi edificare a monumentelor de

lbr public (in continuare - Instrucliuni) reglementeazh mecanismul qi succesiunea procedurii legale

de infiinlare gi edificare a monumentelor de for public

2. Instructiunile au scopul de a asigura implementarea consecventa a prevederilor legale

privind edificarea monumentelor de for public, care urmeaz6 a fi amplasate in spalii publice, pe

rerenuri aflate in domeniul public al statului ori al unitalilor administrativ-teritoriale, inclusiv, UTA

Gdgduzia.

3. Noliuni de bazd:

infiinlare - procedura de instituire /intemeiere legali a monumentului de for public;

ediJicare - procedura de realizare, executare, instalare Ei amenajare a terenului aferent a

monumentului de for public;

inlervenlii - totalitatea lucrdrilor operate asupra monumentelor de for public: reparalie, conservare.

restaurare sau reabilitare.

4. Monumentele de lor public sunt bunuri imobite de patrimoniu cultural $i sunt destinate sA

completeze imaginea urbanisticS, sa contureze personalitatea specificl a localiGlilor, sA

comenroreze evenimente istorice sau personalitdli remarcabile'

5. Monumentele dc for public se impa( in urmdtoarele categorii:

1) Monumentele de for public cu caracter comemorativ (busturi, plf,ci comemorative cu relief

sculptural, statui, obeliscuri etc.) au menirea de a comemora evenimente istorice sau personalitSli

notorii nalionale sau universale.

2) Monumentele de for public cu caracter decorativ (mozaicuri, basoreliefuri, compozilii

spa{ial volumetrice etc.) sunt edificate pentru amenajarea 9i dezvoltarea urbanistic[ qi sunt menite si

contureze personalitatea specifi cd a localitAtilor.

3) Monumentele dc for public cu caracter religios (cruci, troite etc.) reprezinta diverse

2

I

4

B1E8 U

LOtr0

Anexd
2021



Capitolul II

ETAPELE EDIFICARII MONUME,NTELOR DE FOR PUBLIC

Secfiunea I

Ini{ierea infiinflrii monumentelor de for public

7. promotori ai edificirii monumentelor de for public pot fi un grup de cetaleni, organizalii

obqteEti, entitdli religioase, autoritati publice centrale Ei/sau locale (in continuare Promolor)'

8. Pentru inilierea infiinldrii monumentului de for public, promotorul inainte%d c6$e

autoritatea publica locald competenta teritorial, o cerere in vederea infiinlirii monumentului de ior

public, la care anexeaza nota informativa privind argumentarea intenliei de infiinlare a acestuia $i,

opJional, poate sd propund un loc exact de amplasare a monumentului'

g. Autoritatea publicS locald. competenta teritorial, in baza cererii depuse de promotor, emite

decizia privind infiinlarea monumentului de fbr public, conform anexei nr' 1'

10. Decizia emisd de autoritatea publicd locali trebuie s6 con1in6, in mod obligatoriu' informalii

privind locul exact de amplasare a monumentului Ei sursa de finanfare a lucrarilor de proiectare,

executare, edificare gi amenajare a terenului aferent'

11. Autoritatea publicd locali, de comun cu arhitectul-qef al oraqului/municipiului/raionului' va

selectaqivadecideasupraterenuluiamplaslriimonumentuluideforpublic,lin6ndcontde

reglementdrile documentaliei de urbanism elaborate qi aprobate pentru localitatea dat6 sau' in situatia

cdnd aceasta documentatie de urbanism nu a lbst elaborata, decizia se va lua in baza unui studiu al

sistematizdrii teritoriului locatitalii. Selectarea locului de amplasare a monumentului de for public

poate fi consultattr cu localnicii.

t 2. in cazul cand terenul selectat pentru amplasarea monumentului de for public se afll in zone

de proteclie a edificiilor cu statut de monument protejat de categorie naliona16 sau in zone

construite protejate inscrise in Registrul monumentelor Republicii Moldova oclotite de stat'

autoritateapublicdlocaldpoateadoptadeciziadeamplasaredoardupScoordonarea/avizarea

prealabilf, a locului de amplasare cu Ministerul culturii prin intermediul consiliului Nalional al

Monumentelor Istorice.

13. Aceeaqi procedura se utilizeaza qi in cazul amplasarii monumentului de for public pe lalada

simboluri de cult religios ce comemoreaza evenimente istorice.

6. Monumentele de for public se realizeazd in interes public $i constituie cauzd de utilitate

publicd.



unui edificiu cu statut de monument istoric, inscris in Registrul monumentelor Repubticii Moldova

ocrotite de stat. in decizia autoritalii publice locale se specifica faptul cd, clddirea din adresa

respccliva este monument istoric.

Sec(iunea 2

Organizarea concursului privind selectarea autorului/autorilor
monumentului de for Public

14. Concursul de selectare a autorului monumentului de for public (in continuare - Concursul)

se lanseazd de cAtre autoritatea publici iniliatoare, in scopul asigurdrii unei inalte linute artistice a

operei de arta monumentala si a calitafii lucririlor de execulie privind edificarea monumentelor de

for public.

15. Concursul se realizeazd prin Selectarea proiectelor - concept al monumentelor de for public'

16. Decizia comisiei de evaluare a concursului reprezintd temei de atribuire a contractului de

realizare/executare a monumentului de for public'

17. Concursul este public 9i se desfbqoard intr-o singurd fazd'

18'Par'ticipanfiilaconcurspottrautoriindividuali,echipedeautorioripersoanejuridicede

profil, licenliate in domeniul proiectirii in construclii qi crealiei monumentale'

19. Concursul pentru selectarea autorului/autorilor monumentului de for public se organizeazd

conform Regulamentului privind organizarea concursului de selectare a autorului monumentelor de

forpublicsauopereicomemorativeder6zboi,aprobatprinHot[rAreadeGuvernnr.75ll2020.

20. infiinlarea monumentelor de for public se realizeazf, prin Hotdrdre de Guvern'

21. Proiectul Hotararii de Guvem privind infiinlarea monumentului de for public se elaboreaza

de citre Ministerului Culturii, in baza urmitoarelor documente:

1) decizia autoritatrii publice locale privind edificarea monumentului de for public;

2)notainformativdcuexprimareaargumentataaintenlieideedificareamonumentuluidefbr

publicl

3)extrasuldinprocesul-verbalalconcursuluideselectareaautoruluimonumentuluidelor

public cu decizia comisiei de evaluare;

4)extrasuldindocumentaliaschila_conceptaproiectuluicAgtigdtoralconcursuluide

selectareaautorului/autorilormonumentuluideforpublic(conformpct.2T,alin'5),7),9)li

fotografia machetei/modelului selectat)'

22.Documenteleenumerateinpct'2lsedepunlasediulMinisteruluiCulturiidecatre

promotor sau potenlialul finan{ator /cohnan(ator sau pafiener'

23. Lucrdrile de editicare a monumentelor de for public vor incepe dupd adoptarea HottuArii de
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Secfiunea 3

Fazele de examinare/avizare qi componenta documentaliei de proiect
pentru edificarea monumentelor de for public

24. Proiectele pentru edificarea monumentelor de for public se elaboreaza de c6tre arhitect gi

artistul / artiqtii plastici /sculptori, ambii fiind considerali autori

25. Documentatia de proiect pentru edificarea monumentelor de for public este examinate de

cStre consiliul Nalional pentru Monumentele de For Public (in continuare - Consiliul).

26. Consiliul examineazd conceplia qi linuta artistic[ a proiectelor de monumente de for public

qi le avizeazi conform fazelor de executie.

27, Componenla documentaliei de proiect Faza l- proiect-concep{ie/schi(5 model, cuprinde:

I ) copia deciziei autoritalii publice locale privind edificarea./restaurarea monumentului;

2) copia HotdrArii de Guvern cu privire la infiinlarea monumentului;

3) planul de incadrare in teritoriu scara 1: 2000/5000;

4) plan de situalie scara l:200;

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

6) doud vederi frontale/falade, scara dupd caz, in dependenla de propor{iile lucrdrii: I : 100,

1:25,1 :50;

7) l-2 secliuni longitudinald / transversala cuprinzand monumentul, scara l:100, l:25, 1:50;

(dupd caz);

g) reprezentarea grafic6 a compoziliei monumentale, inclusiv imaginea incadrarii

monumentului in situl existent (imagini 3D, inserlia 3D in panorama foto a sitului);

9) macheta/modelul monumentului de for public, scara l:25, 1:10 (dupi caz)'

28. Schila-model pentru lucririle care presupun executarea unor busturi, plSci comemorative,

figuri sau compozilii sculpturale se va realiza in material moale, intr-o scara corespunzatoafe, in

dependenld de propo4iile dimensionale ale lucririi. Modelul va fi prezentat de cdtre autor in ziua

gedinfei. Dupd examinare, modelul original se intoarce pentru pdstrare autorului lucrfuii, la dosarul

proiectului se va anexa fbtografia modelului.

29. Componenla documentaliei de proiect Faza 2- proiect de execu{ie/model' cuprinde:

1)copiadecizieiautoritaliipublicelocaleprivindedificareamonumentului;

2) copia Hotlrdrii de Guvem cu privire la infiinlarea monumentului;

3) memoriul exPlicativ;

4) planul de situalie (sc. 1:2000);

5) planul de incadrare in teritoriu cu indicarea zonei de proteclie a monumentului (sc. I : 1000);

6) planul general cu amenajarea terenului aferent, instalalii, mobilier urban, detalii, specihcalii
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materiale etc. (sc. 1:500);

7) desene tehnice (fa1ade, secliuni, plane, detalii, specificalii materiale);

8) imaginea monumentului inscrisd in contextuI sitului existent;

9) macheta / modelul , executat in material moale cu dimensiunea nu mai mic6 de 100 cm

30. in Faza 3 - model in mirime natural5, se examineazd intermediar modelul monumentului

de for public in mdrime naturala, inainte de transpunerea lucrdrii in material definitiv.

31. in Faza 4 - lucrare final5, se prezintd fotografiile lucrlrii executate in material definitiv

dupd procesul de patinare, inaintea instaldrii/montdrii pe postament.

32. in cazul examindrii unor lucrdri de dimensiuni mari, gedinla Consiliului se organizeazA cu

iegire la atelierul de crealie a autorului.

33, Documentalia de proiect se inainteazi de cdtre beneficiar spre avizare in doui exemplare

originale identice pe suport de hdrtie (albumuri format A4 sau .A3 (pliabil)) qi in format electronic

(hqier format. pdf.), unul dintre care dupi examinare qi avizare este transmis in arhiva Ministerului

Culturii.

34. Documentalia de proiect, pentru toate fazele de examinare, se depun prin cerere (conform

anexelor nr. 2:2a;2b;2 c) cdtre secretariatul Consiliului .

35. La lucrdrile Consiliului particip6, pentru a-qi susline proiectele supuse avizlrii, autorul /

autorii proiectului, cu delegarea acestora de cdtre beneficiar. in caz de necesitate, la lucrdrile

Consiliului pot fi invitali reprezentanti ai benellciarului.

36, Persoanele prevazute la pct.35 nu participd Ia deliberdri Ei la procesul de votare.

37. Deciziile Consiliului se consemneaza, pentru fiecare subiect in parte, in Fige de avizare. Fiqa

de avizare este parte componen6 a procesului - verbal al Eedinlei, este semnata de cdtre

pregedintele $edinlei Si de secretar. Avizul este valabil pe duata a 3 ani de la data emiterii lui de

c[tre Ministerul Culturii.

38. Documenta[ia de proiect privind restaurarea monumentelor de for public cu statut local sau

nalional de proteclie, se examineazd urmdnd procedura descrisd in Secliunea 3.

39, Conservarea/restaurarea monumentelor de fbr public se realizeazA de persoane acreditate de

Ministerului Culturii in domeniite de specializare potrivit materialului de executare a monumentului

(bronz, piatrd, Iemn etc.).

Sectiunea 4

Executarea lucririlor de edificare/amplasare a monumentului
gi de amenajare a terenului aferent

40. Lucririle de edificare a monumentelor de for public vor incepe doar dup6 adoptarea

Hotnr6rii de Guvem, in corespundere cu proiectul monumentului de for public, avizat de Ministerul

Culturii prin intermediul Consiliului.
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41. Lucrlrile de edilicare a monumentelor de lbr public (montarea, amenajarea terenului

aferent) se vor executa de specialigti atestali in domeniu, cu supravegherea autorului (arhitect qi/sau

sculptor).

42. Autoritalile publice locale de nivelul al doilea, inclusiv, UTA Gdgiuzia, conform

prevederilor Legii monumentelor de for public nr. 19212011, in termen de 3 luni de la edificarea

monumentului de for public:

1) inregistreazd monumentul Ei zona lui de proteclie in documenta{ia de urbanism 9i de

amenaj are a teritoriului, precum gi in cea cadastrald;

2) perfecleazd figa de evidenld a monumentului de 1br public (conform, anexei nr. 3 al

Ordinului nr. 380 din 27.12.2016, plasat pe pagina oficiald a Ministerului Culturii).

43. Monumentele de for public edificate cu respectarea prevederilor legale sunt clasate in mod

automat in categoria B - monumente cu slalul local de proteclie qi se inregistreazd in Registrul

monumentelor de for public de categoria B, elaborat qi aprobat de cdtre autoritatea publicd locald de

nivelul al doilea, inclusiv UTA Gigduzia.

44. in scopul evidenlei monumentelor de for public la nivel central, in cel mult l0 zite de la

inregistrarea monumentului, copia liqei de evidenli a monumentului se va expedia, in format

electronic, in adresa Ministerului Culturii.

45. Monumentelor de for public edificate lird aprobari legale nu Ii se atribuie statut de

monument de lor public, acestea nu sunt inregistrate in Registrul local al monumentelor de for

public ai nu beneficiazd de regim de proteclie.

46. Edificarea monumentelor de for public lird aprobdri legale se sanctioneaza conform

prevederilor Legii pentru modificarea qi completarea unor acte legislative nr.7512016.
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Anexa 1

Modelul
Deciziei Consiliului autoritAtii publice Iocale

Antet

DECIZIE
nr._din

Cu privire la cdificarea
monumentului de for public

darr*r* 4"*,,*"-,1"t, ,,a f"a rrbl"

in scopul promovirii valorilor nalionale prin intermediul operelor de artd monumentald,

integrArii lor in politicile culturale, educalionale, de dezvoltare urbanisticf, 9i de amenajare a

teritoriului, in conformitate cu prevederile Legii monumentelor de for public nr. 192-XVI din

30.09.201 1 , art.14, arl.43 al Legii privind administralia publicd locald nr. 43 6-XVI din 28.12.2006,

HG m.75112020,av6nd drept temei solicitarea (numele /denumirea iniliatorului), Consiliul local

(raional),

DECIDE:

1. Se aprobd iniliativa (numele /denumirea Promotorului) de a inveqnici memoria

(dnpd caz: victimelor represiunilor politice; numele personaliElii istorice etc.) prin edificarea

(bustului, monumentului, placii comemorative etc.).

2. Se atribuie terenul public cu suprafala de _ amplasat la interseclia strAzilor 

-pentru edificarea monumentului de for public 

-(denumirea)

3. Se aloci mijloace financiare pentru organizarea concursului de selectare a autorului

pentru monumentul_ (denumirea) in mdrime de 

- 

lei (de specificat provenienla

acestora: bugetul local, donalii, sponsorizdri sau alte sume neinterzise de cadrul legal).

4. Cheltuielile pentru elaborarea documentaliei de proiect, edificarea monumentului 9i

amenajarea terenului aferent vor li acoperite din contul miiloacelor financiare ale bugetului

autoritilii publice, precum qi din donalii, sponsorizdri sau alte surse neinterzise de carul legal (de

specificat).

5. Se deschide un cont special pentru cooptarea sponsorizdrilor qi donaliilor in scopul

edifi cdrii monumentului (dupd caz).

6. Controlul executdrii prezentei decizii Ei de organizare a concursului de selectare a

autorului monumentului de lbr public se pune tn sarclna (primarul sau alti persoand

Preqedinte al qedinfei

responsabili din cadrul administraliei autoritatii publice locale).

Sccretar al Consiliului
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Anexa 2
(Cerere Faza I - proiect-concep{ielschi{i model)

Beneficiar
(nume, prenume persoane fizice; denumire intreprindere)

(adresa, date de contact: tel. fixj tel. mobil)

Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Consiliului Na(ional pentru Monumentele de For Public

CERERE
pentru examinarea proiectului-concep(ie/schif I model

Subsemnatul(a)
nume, prenume beneficiar/ reprezentantul beneficiarului

in conformitate cu prevederile Legii Monumentelor de for public nr. 192l2}ll gi a Hourdrii de
Guvem nr.851/2012 privind aprobareq Regulamentului de organizare Si funclionare a Consiliului
nalional pentru monumenlele de for public, solicit examinarea de catre Consiliul Nalional pentru
Monumentele de For Public
Obiectivul:

(edificare i instalare/reconstituire a monumentului, denumirea monumentului etc.)

amplasament

in raionul oragul sectorul
municipiul /comuna /satul
Cod
poq tal strada nr

Proiectant:
Institulia./atelierul de proiectare,date de contact

Arhitect $ef de proiect :

Numele, pronumele, date de contact

Sculptor:
Numele, pronumele, date de contact

Data Semndtura Inregistrat
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Anexa 2a
(Cerere Faza II - proiect de execu(ie/model)

Beneficiar
(nume, prenume persoane fizice; denumire intreprindere)

(adresa, date de contact: tel. tlx; tel. mobil)

Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Consiliului Na{ional pentru Monumentele de For Public

CERERE
pentru examinarea proiectului de execufie/modelul

nume, prenume benefician' reprezentantul beneficiarului

Subsemnatul (a)

Obiectivul:

in conformitate cu prevederile Legii Monumentelor de for public ff. lg2l2}ll qi a Hotdrdrii de
Guvem nr.851/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare ;i funclionare a Consiliului
nalional penlru monumentele de Jbr public, solicit examinarea de cAtre Consiliul Nalional pentru
Monumentele de For Public:

(editicare I instalare/reconstituire a monumentului, denumirea monumentului etc.)

in raionul oragul

amplasament

sectorul
municipiul/ comuna,/ satul

cod po$tal strada NI

Proiectant:

Institulia/atelierul de proiectare,date de contact)

Numele, pronumele, date de contact

Sculptor:
Numele, pronumele, date de contact

Data Semnitura Inregistrat
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Anexa 2b
(Cerere Faza III model in mirime naturali)

Bcneficiar
(nume, prenume persoane fizice; denumire intreprindere)

(adresa, date de contact)

Ministerul Culturii al Rcpublicii Moldova
Consiliului Na{ional pcntru Monumentelc de For Public

CERERE
pentru examinarea lucrlrii in mirime naturali

Subsemnatul (a)

numei prenume beneficiar/ reprezentantul beneficiarului

in conformitate cu prevederile Legii Monumentelor de for public w. 19212011 9i a HotdrArii de

Guvem nr.851/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare ;i funclionare a Consiliului

naliondl penlru monumentele de for public, solicit examinarea de cdtre Consiliul Nalional pentru

Monumentele de For Public:

Obiectivul:
(edificare i instalare/reconstituire a monumcntului, denumirea monumentului etc.)

amplasament

in raionul oragul

strada

sectorul

municipiul /comuna/ satul

cod pogtal

Proiectant:

ru

]nstitutia-/atelierul de proiecta,date de contact

Arhite ct $ef Proiect:
Numele, pronumele, date de contact

Sculptor:
Nurnele, pronumele, date de contact

Data Semndtura inregistrat
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Alexa 2c

(Cerere Baza IV, lucrare final5)

Beneliciar
(nume, prenume persoane fizice; denumtre intreprindere)

(adresa, date de contact)

Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Consiliului Na{ional pentru Monumentele de For Public

CERERE

pentru examinarea lucririi finale

Subsemnatul (a)
nume, prenume beneficiar/ reprezentantul beneficiarului

in conformitate cu prevederile Legii Monumentelor tle for public nt. 192^l20ll qi a Hotdrdrii de

Cuue* *.gS f /Z Oli privind opit"orro Regulamentului de organizare si functlgnlry_ a.Clonsiliului

niionoi p,rnou mon'umentele de for publil, solicit examinarea de cdtre Consiliul Nalional pentru

Monumentele de For Public

Obiectivul:

in raionul

(edifi care 1 instalare/reconstituire a monumentului, denumirea monumen tului etc.)

oraqul sectorul

amplasament

t1r
municipiul /comuna/ satul

cod poqtal

Proiectant:

strada

Arhitect $ef Proiect:

Sculptor:

Institulia/atelierul de proiecta,date de contact

Numele, Pronumele, date de contact

Numele, pronumele, date de contact

Data Semndtura inregistrat
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