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AO „Asociatia Presei Independente

Cu referinta la cererea de acces la informatii a Directorului Executiv a
Asociatiei Presei 1ndependente din 19.12.2019, inregistrata la numarul de intrare
10258 la data de 23.12.2019, cu privire la oferirea informatiilor dacd dupa aparitia
investigatiei s-au luat masuri ce at impulsiona oprirea degradarii situatiei Lacului
Sarat, care ar duce la finalizarea de facto a proiectului „Reabilitarea zonei de
odihria i Agrement „Lacul Sarat" din or. Cahul" - prin asigurarea accesului la apa
minerala i continuarea Iucrãrilor de umplere a bazinului cu apa curativa,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii, Regionale i Mediului vä comunied
urmatoare.
hi procesul implementarii proiectului „Reabilitarea zonei de odilma si
Agrement „Lacul Stunt" din or. Cahul" se prevedea lucrarile de forare a sondei
arteziene care sä asigure umplerea si mentinerea nivelului apei in Lacul Sarat.
Prin Hotarirea Guvemului nr. 1001 din 23 august 2016 cu privire
concesionarea zacanfintului de apd minerala naturala „Cahul", potrivit pct.1 din
hotarire s-a aprobat concesionarea zitcamintului de apa ininerala naturala „Cahul",
Cu rezervele de apa minerala natural& cu efect curativ evaluate in volum de 945
m3/24 de ore, atribuite la categoriile B+C I, precum i cerintele generale si
conditiile concesionarii zacamintului de apa minerala naturala „Cahul", jar
conform pct.2 s-a desemnat Ministerul Mediului in calitate de autoritate publica
centrala in domeniul protectiei mediului si utilizarii rationale a resurselor naturale
pentru desfasurarea procedurii de concesionare a zacamintului de apd mineral&
naturala „Cahul", in conformitate 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, conform procedurii
stabilite de Hotarirea Guvemului nr. 1001/2016. Procedura standard de selectare
a partenerului privat find reglementata si de HotArirea Guvemului nr. 476 din

4 iulie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard si
conditiile generale de selectare a partenerului privat" care se va apfica in calitate
' ii de Guvem
de act normativ general, in masura in care nu contravine hottir
mentionate mai sus.
Comisia de concurs din cadrul Ministerului Mediului a aprobat
documentatia standard, comunicatul informativ privind desfasurarea concursului
criteriile de selectare a cistigatorului concursului, dupa care a fost publicat
comunicatul informativ privind conditiile de participare la concurs in Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
In termenii anuntati in comunicatul informativ SRL „Lacul Strat" a solicitat
documentatia standard, insa oferte de participare la concurs asa $i nu au mai fost
depuse.
Astfel, la data 22 iunie 2017, cind a avut loc concursul pentru concesionarea
zacamintului de apa minerala „Cahul" acesta a fost declarat nix!.
Urtnare a restructurarii administratiei publice centrale de specialitate a fost
emis Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale i Mediului
(MADRM) nr. 96 din 26 aprilie 2018 „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs
In cadrul concesionarii zacamintului de apa minerala „Cahur, find 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 sedinta
Comisiei de concurs conform Ordinului mentionat, pentru a revedea i discuta
asupra documentatiei standard, comunicatului informativ, criteriilor de selectare a
concesionarului.
Urmatoarea sedinta a Comisiei de concurs in cadrul concesionarii
zacamintului de apa minerala „Cahul", a avut loc la data de 28.11.2018, find
aprobate marimea taxei de participare la concurs in suma de 200 lei, costului
documentatiei standard in suma 3000 lei, marimea garantiei pentru °fed./ in alma
de 350 000 lei si cuantumul garantiei bancare de buna executie in suma de 850
000 lei. De asemenea, termenul !hula pentru depunerea ofertelor s-a stabilit data
de 08.02.2019, precurn si data desfasurarii sedintei Comisiei de concurs de
selectare concesionarului - 14.02.2019.
La data de 14.02.2019 a avut loc sedinta Comisiei de concurs cu privire la
concesionarea zacamihtului de apa minerala naturald „Cahul", in rezultatul careia
Comisia de concurs a decis ca oferta depusa de catre solicitantul concesiunii
(ofertantul) S.R.L. „Lacul Sarat Cahul", se declara necorespunzatoare si se
respinge, precum i anularea procedurii derulate si finalizarea concursului de

concesionare a zacamintului de apa minerala naturala „Cahul" initiat la
28.11.2018.
Respectiv, MADRM a initiat perfectarea materialelor pentru derularea
repetata a concursului de selectare a concesionarului prin concurs public in cadrul
concesiondrii zAcammntului de apd minerala naturala
reie§ind din
finalizarea concursului anterior la data de 14.02.2019, prin care nu a fast selectat
ci§tigatorul concursului, cit §i necesitatea aplictuii prevederilor Legii nr. 121 din
05.07.2018 cu privire la concesiunile de lucrari §i concesiunile de servicii, intrata
In vigoare la 17.02.2019.
Astfel, urmeaza ca membrii Comisiei de concurs sä revadd contirtutul
Documentatiei de concurs §i a Anuntului de concesiune „Cu privire la
concesionarea zacamintului de apa minerald naturala „Cahul", a miffimii taxei de
participare, garantiei de participare la concurs, garantiei baricare de buna executie,
cu prezentarea propunerilor de modificare/completare a acestora, urmind ca in
cadrul unei §edinte a Comisiei de concurs in ban votului exprimat, acestea sa fie
aprobate, cu publicarea anuntului de concesiune In Buletinul Achizitfilor Publice,
pe paginile web oficiale a Agentiei Proprietatii Publice (APP) §i a autoritatii
contractante (MADRM), la care urmeaza sa participe ofertantii-operatorii
economici doritori.
In acest sens, a fast demarata procedura de desfavrare a §edintei Comisiei
de concurs, planificatA pentru luna februarie 2020. Rezultatele acestei cedinte vor
fi publicate pe pagina web a Ministerului.
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