MINISTERUL
AGRICUL TURII,
IlEZVOLTARII REGIONALE
!;llMEIlIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

~lI1IHlCTEPCTBO
CEJIbCKOrO X03J1fiCTBA,
PEfl101IAJIbIIOrO
PA3BIITlIJI
II OKI'YIKAIOlllEfi CPEilbI
I'ECIIYIiJIIIKII MOJIilOBA

Serviciul protectia solului ~i
subsolului
mun. Chi~inau, str. Constantin Tanasc, 9. biT. 620. tel: (373 22) 204508. e-mail: victor.galusca@madnn.gov.md

07.11.2019
La nro

din

_

Serviciul informare ~icornunicare
cu mass-media

Prin prezenta. referitor la cererea de acces la infonnatii a Directoruiui Executiv a
Asociatiei Presei Independente din 06.11.2019 cu privire la oferirea informatiilor situatiei
curente a proiectului "Reabilitarea zonei de odihna ~i
Agrement "Lacul Sarat" din Of.
Cahul", in limita competentelor ~i informatiei detinute de Serviciul protectia solului oi
subsolului. comunidim unnatoare.
in procesuI implementarii proiectului "Reabilitarea zonei de odihna ~i
Agrement
••Lacul Sarat" din or. Cahul" se prevedea luerarile de forare a sondei arteziene care sa
asigure umplerea ~i
mentinerea nivelului apei in Lacul Sarat.
Prin Hotiirirea Guvemului nr. 100 I din 23 august 2016 cu privire concesionarea
zacamintu/ui de apa minera/ii natura/a" Cahu/ ", potrivit pct.! din hotarlre s-a aprobat
concesionarea zacamintului de apa minerala natural a "Cahul", cu rezervele de apa
mineral a natural a cu efect curativ evaluate in volum de 945 mJ/24 de ore, atribuite la
categoriile B+C 1, precum ~i
cerintele generale ~i
conditiile concesionarii zaciimintului de
apa minerala naturala "Cahul", iar conform pc\.2 s-a desemnat Ministerul Mediului in
calitate de autoritate publica centralS. in domeniul proteqiei mediului ~i utilizarii
ra~ionale a resurselor naturale pentru desta~urarea procedurii de concesionare a
zadimlntului de apa mineralii naturalii "Cahul", In confonnitate cu prevederile cadrului
legal in vigoare.
Respectiv, prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 141 din 11 noiembrie 2016 a
fost instituita Comisia de selectare a concesionarului, confonn procedurii stabilite de
Hotarirea Guvemului nr. 1001/2016. Procedura standard de selectare a partenerului privat
fiind reglementata oi de Hotarirea Guvemului nr. 476 din 4 iulie 2012 "Pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile standard oi conditiile generale de selectare a
partenerului privat" care se va aplica in calitate de act normativ general, In masura in care
nu contravine hotiiririi de Guvern mentionate mai sus.
Comisia de concurs din cadrul Ministerului Mediului a aprobat documentatia
standard, comunicatul infonnativ privind desfa~urarea concursului ~i criteriile de
selectare a cl~tigatorului concursului, dupa care a fast public at comunicatul infonnativ
privind conditiile de participare la concurs in Monitorul Olicial al Republicii Moldova.

in termenii anuntali in comunicatul infonnativ SRL "Lacul Sarat" a solicitat
documentalia standard, insa oferte de participare la concurs a~a ~i nu au mai fost depuse.
Astfel, la data 22 iunie 2017, cind a avut loc concursul pentru concesionarea
ziicamintului de apa minerala "Cahul" acesta a fost declarat nul.
Unnare a restructurarii administratiei publice centrale de specialitate a fast emis
Ordinul MADRM nr. 96 din 26 aprilie 2018 "Cu privire la instituirea Comisiei de concurs
in cadrul concesionarii ziicamintului de apa minerala "Cahul", fiind abrogat ordinul emis
anterior in acest sens de Ministerul Mediului nr. 141 din 11 noiembrie 2016.
Respectiv, la data de 28 septembrie 2018 MADRM a convocat ~edinta Comisiei
de concurs conform Ordinului mentionat, pentru a revedea ~idiscuta asupra
documentatiei
standard, comunicatului
informativ, criteriilor de selectare a
concesionarului.
Urmatoarea ~edinla a Comisiei de concurs in cadml concesionarii zacamintului
de apa mineral a "Cahul", a avut loc la data de 28.1 1.2018, liind aprobate marimea taxei
de participare la concurs in suma de 200 lei, costului documentaliei standard in suma
3000 lei, marimea garanliei pentru oferta in suma de 350 000 lei ~i cuantumul garantiei
bancara de buna execulie in suma de 850 000 lei. De asemenea, termenul limita pentru
depunerea ofertelor s-a stabilit data de 08.02.2019, precum ~i data desfli~urarii ~edintei
Comisiei de concurs de selectare concesionarului - 14.02.2019.
La data de 14.02.2019 a avut loc ~edinla Comisiei de concurs cu privire la
concesionarea zadimintului de apa minerala naturala "Cahul", in rezultatul direia
Comisia de concurs a dec is ca oferta depusa de catre solicitantul concesiunii (ofertantul)
S.R.L. "Lacul Sarat Cahul", se declara necorespunzatoare ~i se respinge, precum ~i
anularea procedurii derulate ~i
finalizarea concursului de concesionare a zacamintului de
apa minerala naturala "Cahul" iniliat la 28.11.20 I8.
Ulterior, Comisia de concurs a initial perfectarea rnaterialelor pentru clerularea
repetata a concursului de selectare a concesionarului prin concurs public in cadrul
concesionlirii zacamintului de apa minerala naturaUi "Cahul", reie~ind din finalizarea
concursului anterior la data de 14.02.2019, prin care nu a fost selectat ci~tigatorul
concursului, cit ~i necesitatea aplicarii prevederilor noii Legi nr. 121 din 05.07.2018 cu
privire la concesiunile de lucrliri ~i concesiunile de servicii, intrata in vigoare la
17.02.2019.
Astfel, membrii Comisiei de concurs vor revedea continutul Documentatiei de
concurs (caietul de sarcini liind parte componenta a acestuia), Anuntul de concesiune "Cu
privire la concesionarea zacamintului de apa minerala naturalli "Cahul", urmind ca in
cadrul ~edinlei Comisiei de concurs in baza votului exprimat, acestea sa lie aprobate, cu
publicarea anuntului de concesiune in Buletinul Achizitiilor Publice, pe paginile web
oliciale a Agentiei Proprietatii Publice (APP) ~i a autorita!ii contractante (MADRM), la
care urmeaza sa participe ofertantii-operatorii economici doritori.
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