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Proiect  

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA  

 

HOTĂRÎRE nr. _____ 

din “_____” _______________ 2015 

or. Chişinău 

cu privire la aprobarea concesionării zăcământului de apă minerală naturală „Cahul” 
 
 

      În temeiul alin. (1), lit.a), art. 16 din Codul subsolului  nr.3-XVI din 02 februarie 
2009 și alin.(1) lit.a), b), e) art.7 din Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire 
la concesiuni,   

 
  

Guvernul HOTĂRĂșTE:  
  
Art.1.  Se aprobă:  

        concesionarea zăcământului de apă minerală naturală „Cahul” cu rezervele de 
apă minerală naturală cu efect curativ evaluate în volum de 945 m3/24 de ore, 
atribuite la categoriile B+C1;  
        condiţiile concesionării activităţilor de prospectare şi explorare a zăcămintelor 
de apă minerală naturală „Cahul” (se anexează). 
    
       Art. 2. Ministerul Mediului, care exercită în numele Guvernului funcţiile de 
concedent, va asigura desfăşurarea transparentă a unui concurs privind selectarea 
concesionarului şi va încheia contractul de concesiune. 
 

  

  
 
PRIM-MINISTRU                                                                                               

 

Contrasemnează:                                                     

Viceprim-ministru, 
Ministrul economiei                                           Stephane Cristophe Bride 
 
Ministrul mediului                                                                              Valeriu Munteanu                       
 

Ministrul justiţiei                                                                                Vladimir Cebotari 
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Condiţiile concesionării  
zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”  

în conformitate cu prevederile lit. a), alin. (1),  art.7   a Legii  nr. 534-XIII  din  13.07.95 cu 
privire la concesiuni  

  
  
1. Obiectul concesiunii  
Zăcămîntul de apă minerală naturală „Cahul” cu rezervele de apă minerală naturală cu efect 

curativ evaluate în volum de 945 m3/24  de ore, atribuite la categoriile B+C1 (Proces Verbal al CSR 
nr. 7629 din 26.05.1976). 

2. Scopul concesiunii  
Concesiunea are drept scop atribuirea în folosinșă a zăcămîntului de apă minerală naturală 

„Cahul”, amplasat în limitele administrativ-teritoriale ale or. Cahul.  
3. Termenul concesiunii  
Guvernul Republicii Moldova acordă dreptul de valorificare industrială a zăcămîntului de apă 

minerală naturală „Cahul”, pe un termen de 10 ani din data semnării contractului de concesiune. La 
solicitare, termenul de folosire temporară a sectorului de subsol se prelungește de către organul 
care a atribuit subsolul în folosinșă, conform termenilor prevăzuși de legislașie, privind 
exploatarea zăcămintelor de  apă subterană. 

4. Elemente de preţ  
4.1. Rambursarea investiţiilor se va efectua din contul veniturilor obţinute din activitatea 

întreprinderii concesionale.  
4.2. Redevenţa se stabileşte în mărime de cel puţin 2% din venitul realizat din activitatea 

întreprinderii concesionale.  
5. Programul de lucrări  
5.1. Elaborarea și avizarea în modul stabilit a documentașiei tehnice de proiect privind 

exploatarea zăcămîntului  de apă minerală ”Cahul”, care inclusiv va cuprinde și partea tehnică de  
forare și utilare a sondei arteziene de explorare-exploatare. Termenul de elaborare, aprobare și 
dare în exploatare a construcșiei hidrotehnice nu va depăși 2 ani de la momentul încheierii 
contractului de concesiune. 

5.2. Reevaluarea rezervelor de apă subterană a zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul” 
și  aprobarea în modul stabilit a acestora. Termenul de aprobare nu va depăşi 3 ani de la data 
semnării contractului de concesiune.  

5.3. Elaborarea și avizarea în modul stabilit a proiectului zonelor de protecșie sanitară a 
zăcămîntului  de apă minerală ”Cahul”. 

5.4. Elaborarea proiectului perimetrului minier și obșinerea Actului de confirmare a 
perimetrului minier. 

5.5. Obșinerea licenșei pentru genul respectiv  de activitate.  
6. Încetarea concesiunii  
6.1. La expirarea termenului contractului de concesiune, obiectul  concesiunii revine in 

proprietatea publică a statului. 
6.2. Concesionarului îi revin în proprietate bunurile mobile procurate de el în perioada 

concesiunii, ce nu sînt destinate pentru uzul exclusiv al concesiunii. 
6.3. Încetarea concesiunii la cererea concedentului  
Contractul de concesiune se reziliază înainte de termen în cazul în care concesionarul nu-şi 

respectă obligaţiile asumate prin contract. Constatarea nerespectării obligaţiilor se face la cererea 
concedentului de către instanţa de judecată competentă. În acest caz, concesionarul este obligat să 
despăgubească concedentul pentru orice daune produse din culpa sa şi să achite penalităţile în 
cuantumul stabilit prin contractul de concesiune.  
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În cazul rezilierii contractului de concesiune, concesionarul transmite în proprietatea 
concedentului toate bunurile ce au făcut obiectul concesiunii şi cele ce au apărut în urma 
investiţiilor efectuate de el, precum şi cele care nu pot fi separate de obiectul concesiunii fără a-i 
cauza prejudiciu sau a-i diminua din utilitatea şi capacitatea de utilizare a obiectului concesiunii, 
conform destinaţiei sale.  

6.4. Încetarea concesiunii prin renunţarea concesionarului  
Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul dispariţiei obiectului concesiunii sau al 

imposibilităţii de a-l exploata din motive independente de el.  
În această situaţie, temeinicia motivelor invocate de concesionar va fi verificată de o comisie 

instituită de Guvern din reprezentanţi ai autorităţilor publice interesate. În baza concluziilor 
comisiei se va conveni asupra continuării sau încetării contractului.  

6.4. Temeiuri de încetare a concesiunii servesc: 
a) dispariţiei necesităţii de folosire a sectorului de subsol prin acord reciproc dintre 

beneficiarul subsolului şi autoritatea care a acordat dreptul de folosinţă a sectorului de subsol;  
b) apariţiei unui pericol direct pentru viaţa şi sănătatea oamenilor ce activează sau locuiesc în 

zona de influenţă a lucrărilor legate de folosirea subsolului;  
c) imposibilităţii folosirii sectoarelor de subsol ca urmare a calamităţilor naturale sau apariţiei 

altor situaţii excepţionale;  
d) apariţiei necesităţii de retragere a sectorului de subsol atribuit în folosinţă în alte scopuri 

publice, cu compensarea cheltuielilor efectuate;  
e) încălcării considerabile a clauzelor contractului de concesiune 
f) neachitării plăţilor pentru folosirea subsolului în termenul stabilit de legislaţia fiscală;  
g) nefolosirii sectorului de subsol conform destinaţiei de către beneficiarul lui fără motive 

întemeiate pe parcursul a doi ani;  
h) folosirii sectorului de subsol necorespunzătoare destinaţiei, abaterii de la proiectele tehnice 

(tehnologice) şi de la planurile de dezvoltare a lucrărilor miniere;  
7. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante  
7.1. Concesionarul nu este în drept să înstrăineze, să greveze cu orice fel de drepturi sau 

sarcini, ori să dispună în alt mod de obiectul concesiunii fără acordul scris al concedentului.  
7.2. La încetarea concesiunii în oricare dintre situaţiile indicate, concesionarul este obligat să 

transmită concedentului toată documentaţia tehnică, de proiect şi de alt gen referitoare la obiectul 
concesiunii, registrele de producţie şi de personal, precum şi alte acte ce ţin de exploatarea 
obiectului concesiunii.  

7.3. Concesionarul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de acordarea 
concesiunii.  

7.4. Concesionarul va suporta toate cheltuielile ce ţin de activităţile de proiectare, elaborarea 
documentașiei tehnice de proiect și lucrărilor de forare a sondei arteziene necesare pentru captarea 
apelor subterane atribuite zăcămîntului de apă minerală naturală ”Cahul”. precum şi cele ce ţin de 
riscuri şi venituri. 

7.5. Concedentul va asigura transmiterea către concesionar a Raportului cu rezultatele 
lucrărilor de cercetare hidrogeologică, Procesul Verbal al Comisiei de stat al rezervelor de 
substanșe minerale utile. 

8. Clauze referitoare la personalul întreprinderii concesionale  
8.1. Concesionarul este obligat să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldova ce 

reglementează relaţiile de muncă la întreprinderea concesională.  
8.2. Asigurarea socială a angajaţilor întreprinderii concesionale se reglementează de legislaţia 

Republicii Moldova – pentru angajaţii autohtoni şi de contractele individuale de muncă – pentru 
angajaţii străini. Numărul angajaţilor autohtoni trebuie să constituie cel puţin 60 la sută din numărul 
total al persoanelor care lucrează pentru întreprinderea concesională, inclusiv prin contract.  

9. Controlul  
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9.1. Concesionarul prezintă concedentului anual, în termen de pînă la  15 februarie, darea de 
seamă pentru anul precedent privind volumul apelor minerale naturale extrase și survenirea a 
careva fluctuașii a  debitului sondei, calitășii și proprietășilor fizice a apei.  

9.2. Concedentul este în drept să efectueze, independent sau împreună cu alte autorităţi 
publice interesate, controlul îndeplinirii condiţiilor contractului de concesiune, dar nu mai rar de o 
dată pe an 

9.3. Controlul întreprinderii concesionale poate fi efectuat şi de către organele de control, în 
limitele competenţei lor, conform planului anual aprobat în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

10. Dispoziţii finale  
Litigiile apărute între părţile contractante pe parcursul derulării contractului de concesiune vor 

fi examinate de instanţele judecătoreşti competente ale Republicii Moldova. 
   

 
 
 


