
 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 
privind achiziționarea: Servicii de efectuare și perfectare a dosarului de inventariere a 
monumentelor istorice 
 
(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție_Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție) 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
2. IDNO: 1006601000107 
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1 
4. Numărul de telefon/fax: (022)27-74-76/23-37-73 
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: eugen.abasev@mecc.gov.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună): APC 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. Cod 
CPV 

Denumirea serviciilor  Unitatea 
de măsură 

Canti-
tatea 

Termenul de  
prestare  

1  2 3 4 9 
  Servicii    

I 712200
00-6 

Lotul 1 - Servicii de efectuare și 
perfectare a dosarului de 
inventariere a monumentelor 
istorice 
 

  

3 luni din data semnării 
contractului 

I.1  Lucrări preliminare   3 luni din data semnării 
contractului 

I.1.1 712200
00-6 

Examinarea preliminară a  materialelor 
bibliografice, de arhivă (pașapoartele vechi), 
materialelor grafice, rezultatele studiilor 
anterioare  
 

Obiect/mo
nument  125 

3 luni din data semnării 
contractului 

I.2  Documentația primară de evidență a 
monumentelor istorice   3 luni din data semnării 

contractului 
I.2.1 712200

00-6 
Planuri, fațade și detalii arhitecturale, 
inclusiv relevare și desenare: 

- lucru în teren – 45% 
- lucru în birou – 55% 

Format 
(A4)  

3 luni din data semnării 
contractului 

  a) planuri, fațade (sc. 1:100) Format 
(A4)  3 luni din data semnării 

contractului 
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  b) detalii arhitecturale (sc. 1:10) Format 
(A4)  3 luni din data semnării 

contractului 
I.2.2 712200

00-6 
Plan general, inclusiv relevare și desenare, 
prelucrare/comparare/compilare cu baza de 
date din cadastrul bunurilor imobiliare și a 
Primăriei Chișinău; lucru în teren; lucru în 
birou: 
a) prelucrarea ridicării topografice / 
pregătirea planului topografic , sc. 1:500; 
1:1000  
- descărcarea planului topografic de obiecte 
și semne convenționale care nu sunt 
necesare la elaborarea zonelor de protecție; 
construirea grafică a schemelor constituirii 
etapelor istorice cu modificările ulterioare a 
sistematizării planimetrice și a structurii 
spațial-volumetrice a dezvoltării obiectului 
cercetat; compararea materialelor de arhivă 
cu planul topografic actual - 20%;  
b) Elaborarea și alcătuirea planului de bază 
istorico-arhitectural - 80%, inclusiv  - 
cercetarea, fixarea pe planul topografic a 
structurii planimetrice și spațiale a 
obiectului, analiza și prelucrarea camerală a 
elementelor istorice ale acestuia - 32%; 
- cercetarea, fixarea pe planul topografic, 
analiza și prelucrarea camerală a structurii 
volumetrice a obiectului - 30%;  
- cercetarea, fixarea pe planul topografic, 
analiza și prelucrarea camerală a landșaftului 
obiectului - 18%. 

Plan  125 

3 luni din data semnării 
contractului 

I.2.3 712200
00-6 

Schema Plan situație a monumentelor 
inventariate sc. 1:2000 Plan 1 3 luni din data semnării 

contractului 
I.2.4 712200

00-6 
Schema fotofixărilor 
   3 luni din data semnării 

contractului 
 712200

00-6 
a) planuri (în cazul fotofixării interioarelor) 
sc. 1:200 
Notă: Lucrări care se vor efectua după caz, 
la monumente în care sau păstrat 
interioarele istorice. 

Plan după caz 

3 luni din data semnării 
contractului 

 712200
00-6 

b) Plan general, sc. 1:1000 
 Plan  125 3 luni din data semnării 

contractului 
I.2.5 712200

00-6 
Fotofixarea obiectului 
  
 

  
3 luni din data semnării 
contractului 

 712200
00-6 

a)fotofixare documentară, (inclusiv cu 
vecinătățile imediate) 
 

cadru 5x125 
3 luni din data semnării 
contractului 

 712200
00-6 b) sistematizarea fotografiilor negativ 5x125 3 luni din data semnării 

contractului 
 712200

00-6 c) imprimarea fotografiilor fotografie 5x125 3 luni din data semnării 
contractului 

 712200
00-6 d) redactarea adnotațiilor la fotografii) adnotare 5x125 3 luni din data semnării 

contractului 
I.2.6 712200

00-6 
Studiu in situ, determinarea perioadei 
edificării și refacerilor ulterioare etc. obiect 125 3 luni din data semnării 

contractului 
I.2.7 712200

00-6 
Completarea Dosarului de inventariere în 
baza analizei materialelor colectate 
(extrasele istorico-bibliografice, note de 
teren, material grafic, fotografii). 

dosar 125 

3 luni din data semnării 
contractului 

I.2.8 712200
00-6 

Redactarea textelor anexelor la Dosarului de 
inventariere (notă istorică (după caz); 
descrierea morfologică a monumentului; 
descrierea stării tehnice generale a 
monumentului) 

file 1 
(2)x125 

3 luni din data semnării 
contractului 
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I.2.9 712200
00-6 

Completarea Dosarului de inventariere a 
monumentului   3 luni din data semnării 

contractului 
1.3 712200

00-6 Elaborarea proiectului zonei de protecție   3 luni din data semnării 
contractului 

1.3.1 712200
00-6 Lucrări preliminare   3 luni din data semnării 

contractului 
1.3.2 712200

00-6 
Monumente/consturcții  
 individuale 
 

monument 125 
3 luni din data semnării 
contractului 

 712200
00-6 

Inclusiv: 
- examinarea documentațiilor de proiect 
privind obiectul pentru care se elaborează 
proiectul zonei de protecție, deținute de 
instituțiile de proiectare cu profil urbanistic  
- examinarea preliminară in situ a obiectului, 
determinarea terenului delimitat pentru 
studiu și cercetare, verificarea/compararea 
ridicării topografice cu situația reală și 
inserarea modificărilor curente  
-  studiul preliminar al bibliografiei și 
surselor grafice 
- studiul reglementărilor generale privind 
elaborarea zonelor de protecție și 
componența documentației de cercetare 
științifică și de proiect   

  

3 luni din data semnării 
contractului 

1.3.3 712200
00-6 

Obținerea ridicării topografice a terenului 
(baza de date – Primăria municipiului 
Chișinău) 

monument 125 
3 luni din data semnării 
contractului 

1.4 712200
00-6 Investigații în natură (in situ) Elaborarea 

planului istoric arhitectural  
Conform lucrărilor prevăzute la pct. I.2.2 
 

Obiect/mo
nument 
(sau 
ansaamblu
) 

125 

3 luni din data semnării 
contractului 

1.4.1 712200
00-6 

Lucrări de proiectare 
1. Determinarea limitelor/hotarelor și 
regimului de menținere a zonei de protecție 
a monumentului cu indicarea reglementărilor 
specifice;  
2. Determinarea limitelor/hotarelor și 
regimului de menținere a zonei de 
reglementare a edificării construcțiilor noi;   
3. Determinarea limitelor/hotarelor și 
reglementărilor zonei cu regim strict de 
conservare/reconstrucție; 
4. Determinarea hotarelor și reglementărilor 
zonelor de protecție a landșaftului 
(peisajului) monumentului. 

Obiect/mo
nument 
(sau 
ansaamblu
) 

125 

3 luni din data semnării 
contractului 

  Preț estimativ (fără TVA) – 
833000,00 lei 

  
 

 
Important: 

1. Documentația de inventariere a monumentelor istorice se va elabora în conformitate cu 
prevederile prezentului Anunț de participare și se va transmite Beneficiarului pe suport de 
hârtie (1 exemplar) și pe suport electronic. 

          Beneficiarul va pune la dispoziția proiectantului următoarele date inițiale: 
- lista monumentelor selectate pentru inventarierea în anul 2019 (Anexa 1); 
- lista cu adresele proprietarilor/deținătorilor de monumente istorice (în scopul asigurării 

accesului pentru efectuarea cercetării);  
- acord/acces la baza de date a Registrului bunurilor imobiliare;  
- acord cu Primăria municipiului Chișinău pentru obținerea planurilor de situație și a 

ridicărilor topografice; 
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- suport metodologic asigurat de către specialiștii din cadrul Direcției patrimoniu cultural al 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 
 

2. Trimestrial, la finalizarea Inventarului unor monumente, Prestatorul va prezenta Documentația 
de inventariere a monumentelor inventariate, împreună cu Raportul lucrărilor executate cu 
anexarea Actelor privind gradul de complexitate a monumentelor (Anexa 2) și a devizului de 
cheltuieli pentru monumentele inventariate.  

 
3. În cazul necesității elaborării studiului istorico-arhivistic (în Caietul de sarcini se prevede doar 

studiu bibliografic) acesta va conține:  
a) extrase din documentele de arhivă și alte surse; 
b) lista surselor bibliografice și dosarele de arhivă; 
c) memoriu istoric; 
d) materiale grafice (reproducții, fotografii de epocă, copiile documentelor, cercetări epigrafice 

etc.) 
Respectivele cercetări se vor include ca lucrări suplimentare în devizul de cheltuieli. 

  Anexa 1 
LISTA 

 monumentelor istorice de categorie națională din municipiul Chișinău 
pentru elaborarea studiului preliminar de evidență  

anul 2019 
 

Număr 
de 

obiecte 

Nr. Registrul 
monumentelor 

RM ocrotite 
de stat 

Adresa poștală Tip  Categoria Gen 

16 283 Str. Sf. Andrei 
15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 33, 35, 38, 44, 
46, 58; 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

13 283 str. Z. Arbore 
1, 2, 2-b, 4-a, 5, 9, 10, 
11, 12, 13, 18, 20, 22; 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

5 283 Str. Buna Vestire 
6, 9, 15, 19, 21 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

4 283 Str. Căpriana 
52,54, 56, 76 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

12 283 Str. O. Goga  
2, 4, 7, 8, 13, 14, 18, 20, 
21, 24, 26, 33 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

8 283 Str. A. Hâjdeu 
37,56,57,58, 59,63,68,71 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

5 283 Str. Anton Pann 
7, 11, 15, 17, 19;   

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

14 283 str. Pruncul 
2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 18, 20, 22, 24 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

10 283 Colina Puşkin 
2, 3, 4, 5, 8, 8a, 10, 12, 
16, 36 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

9 283 str. Petru Rareş  
32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 
53, 55 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

3 283 Str. Sf. Ilie 
41,58,64 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

13 283 Str. Gr. Ureche 
12, 21, 42, 44, 46, 49, 51, 
54, 56, 58, 61, 64, 73 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 

13 283 Str. A. Vlăhuţă  
3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 
14, 22, 24, 28, 26 

Fondul construit 
al străzii  

Națională Arhit 
Artă 
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  Total  obiecte - 125 
 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 

 Pentru lotul întreg. 
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite. 
                                                                                           (indicați se admite sau nu se admite) 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 3 luni din data înregistrării 
contractului la AAP. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică. 

                                                                                                                         (indicați da sau nu) 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică. 

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 
documentație):  

Nr. 
d/o 

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Obligativitatea 

1 Dovada înregistrării persoanei 
juridice 

Documente edificatoare cum ar fi certificate 
constatatoare eliberate de autoritatea competentă, 
în original sau copie legalizată din care să rezulte 
adresa actuală şi obiectul de activitate al 
societății. 

DA 

2 Oferta Confirmată prin aplicarea semnăturii 
Participantului.  

DA 

3 Garanţia pentru ofertă - 1% scrisoare de garanţie bancară sau transfer DA 

4 Certificat de atribuire a contului 
bancar 

eliberat de banca deținătoare de cont DA 

5 Certificat de efectuare sistematică a 
plăţii impozitelor, contribuţiilor 

eliberat de Inspectoratul Fiscal DA 

6 Ultimul raport financiar copie, confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului 

DA 

7 Specificații tehnice original, completat de participant în conformitate 
cu Formularul (F 4.1) 

DA 

8 Specificații preț original, completat de participant în conformitate 
cu Formularul (F 4.2) 

DA 

9 Licența de activitate (inclusiv anexa 
la licență) 

Specific obiectului achiziției DA 

10 DUAE Conform standard al Documentului Unic de 
Achiziții Europene. 

DA 

 
16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al 

procedurii negociate), după caz: nu se aplică. 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică. 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică. 
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și 
corespunderea cerințelor. 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 
și ponderile lor: nu se aplică. 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP 
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse la adresa: SIA RSAP  
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
Ofertele întârziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat 

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene: nu se aplică. 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 
cazul): nu se aplică. 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 
nu se aplică. 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ: nu se aplică. 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP 

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

DA 

sistemul de comenzi electronice NU 
facturarea electronică DA 
plățile electronice DA 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică. 

(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul 
contractului adjudecat): 5%. 

  
Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 
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