
Ministerul Culturii

Nr.
d/o

Denumirea
Bunurilor/serviciilor/l

ucrărilor

Valoarea 
estimată 

fără TVA

Procedura de 
achiziţie 
aplicată

Prestator
Perioada 
estimată 

p/u proced. 
de achiziţie

Termen

SE R VICII

1.
Servicii de 
supraveghere a 
lucrărilor de către 
autorul proiectului

180000,00 71248000-8 OSS

SRL: 
Arhstudio Cub

Arcada-LV

Trim I
2016 31.12.2016

2.
Servicii de elaborare a 
documentaţiei de 
execuţie pentru lucrări 1000000,00 71220000-6 OSS

SRL: 
Arhstudio Cub 

Arcada-LV 
CPP Indal proiect

Sem I 
2016 31.12.2016

3.
Servicii de gestionarea 
lucrărilor
(manager de proiect)

150000,00 71540000-5 LP

SRL: 
Provitex Top şi 
CONSVALSUS

Trim I 
2016

31.12.2016

4.

Servicii de 
supravegherea 
lucrărilor de către 
responsabil tehnic

600000,00 71520000-9 LP Î.S. SABOS
Trim I 
2016 31.12.2016

5.

Servicii de verificare şi 
expertizare a 
proiectelor tehnice 80000,00 CMV

Î.S. Institutul de 
Verificare şi 
Expertizare a 
Proiectelor; 

Savim-Com SRL

Semi
2016 31.12.2016

LUCRELARI

6.
Lucrări de construcţie, 
restaurare şi reparaţie 
capitală

30000000,0 45454100-5 LP, COP,

Asociaţia: SA . 
IASICON ŞI 
S.R.L. Acar 
Construct; 

’’Lumea Calităţii” 
SRL

2016 31.12.2016

OSS - o singură sursă
LP - licitaţie publică deschisă
COP - concurs prin cerearea ofertelor de preţ
CMV - cantract de valoare mică

Data: „04” aprilie 2016 Elaborat
Serviciu InvestiţM^>rpita 

Emilia RISTIC fr /M *-f



Ministerul Culturii (Investiţii capitale)
Nr.
d/o

Denumirea
Serviciilor/lucrărilor

Caracteristici şi condiţii de 
calitate

UM Cantitate

1.
Servicii de supraveghere a lucrărilor de către 
autorul proiectului

Supravegherea lucrărilor 
de construcţie a Teatrului Muzical 

-  Dramatic 
”B.P. Hasdeu” din or. Cahul

pers 2
Supravegherea lucrărilor 

de restaurare şi reparaţie capitală a 
edificiului Sălii cu Orgă 

din mun. Chişinău

2.

Servicii de elaborare a documentaţiei de execuţie 
pentru lucrări

Executarea proiectului tehnic a 
lucrărilor de construcţie a 

Teatrului Muzical -  Dramatic 
”B.P. Haşdeu” din or. Cahul

unit 4

Executarea proiectului tehnic a 
lucrărilor de restaurare şi reparaţie 
capitală a edificiului Sălii cu Orgă 

din mun. Chişinău
Executarea proiectului tehnic a 
lucrărilor de reparaţie capitală 

Colegiului de Muzică 
’’Ştefan Neaga” din mun. 

Chiişinău
Executarea proiectului tehnic a 

lucrărilor de reconstrucţie a 
reţelelor inginereşti a Sălii cu 

Orgă din mun. Chişinău

3.
Servicii de supravegherea lucrărilor de către 
responsabil tehnic

Supravegherea lucrărilor de 
construcţie a Teatrului Muzical -  

Dramatic 
”B.P. Hasdeu” din or. Cahul

pers 3

Supravegherea lucrărilor de 
de restaurare şi reparaţie capitală a 

edificiului Sălii cu Orgă 
din mun. Chişinău

Supravegherea lucrărilor de 
reconstrucţie a reţelelor inginereşti 
a Sălii cu Orgă din mun. Chişinău

4.
Servicii de gestionarea lucrărilor de către 
managerul de proiect

Gestionarea lucrărilor de 
construcţie a Teatrului Muzical -  

Dramatic ”B.P. Haşdeu” 
din or. Cahul

pers 2Gestionarea lucrărilor de 
de restaurare şi reparaţie capitală a 

edificiului Sălii cu Orgă 
din mun. Chişinău

5. Servicii de verificare şi expertizare a proiectelor 
tehnice

Verificarea documentaţiei de 
execuţie pentru lucrările de 

de restaurare şi reparaţie capitală a 
edificiului Sălii cu Orgă



Servicii de verificare şi expertizare a proiectelor 
tehnice

din mun. Chişinău

Verificarea documentaţiei de 
execuţie pentru lucrările de 

construcţie a Teatrului Muzical -  
Dramatic

”B.P. Hasdeu” din or. Cahul................................................2________________________________________________________
Verificarea documentaţiei de 
execuţie pentru lucrările de 

reconstrucţie a reţelelor inginereşti 
a Sălii cu Orgă din mun. Chişinău

unit 3

6.

Lucrări de construcţie

Executarea lucrărilor de 
construcţie a Teatrului Muzical -  

Dramatic 
”B.P. Hasdeu” din or. Cahul 

Executarea lucrărilor de 
de restaurare şi reparaţie capitală a 

edificiului Sălii cu Orgă 
din mun. Chişinău 

Executarea lucrărilor de 
reconstrucţie a reţelelor inginereşti 
a Sălii cu Orgă din mun. Chişinău

unit 2

Data: „01” aprilie 2016

Elaborat 
Serviciul Investiţii Capitale




