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Centrul de Investiga{ii Jurnalistice

Ministerul Mediului a examinat, conform competenlelor, adresarea Centrului de

Investigalii Jumalistice remisd Prim-ministrului Republicii Moldova qi Ministerului

Mediului cu privire la procedura de concesionare a lucrdrilor de explorare geologicd a

hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova gi comunicS urmdtoarele:

La intrebirile L la 3 - Comunicatul informativ privind concesionarea lucrdrilor

de explorare geolo gicd ahidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara

lor explo atare (copia se anexeazd) a fost publicat in Monitorul oficial in data de

05 august 2016 nr.247-255(5680-5688) (pag. 277). De asemenea, Agenlia pentru

Geologie gi Resurse Minerale (irr coittinuare Agenfia) a asigurat publicarea

comunicatului informativ pe urmdtoarele platforme informative :

Paginile web a:

- Agenliei Proprietdlii Publice (http://www.app.gov.md/rolcontent/comunicat-

informativ-cu-privire-la-concesionarea-lucrarilor-de-explorare-geologica-0);

- Ministerului Mediului (http : I I mediu. gov.md/index.php/men-anunturi/anunturi) ;

- Agenliei pentru Geologie gi Resurse Minerale (hnp://agrm.gov.md/ro/9-

noutati/86-anunt-sedinta-de-deschidere-a-ofertelor-depuse-pentru-participarea-

la-concursul-de-selectare-a-concesionarului-lucrarilor-de-explorare-geologica-
a-hidrocarburilor-pe-teritoriul-republicii-moldova-cu-ulterioara-lor-
exploatare);

- Naliunile unite, portalul dedicat anunlurilor de afaceri

(htips : //www. devbus ines s. c om/Proj ectView er. aspx? P roj ectlD : 6 5 B 9 2 &Proi ectTyp

": 
I);

La fel, comunicatul informativ a fost remis cdtre Ministerul Afacerilor Externe gi

Integrdrii Europene al Republicii Moldova pentru diseminarea informaliei privind

condiliile de participare Ia concurs prin intermediul misiunilor diplomatice ale

Republicii Moldova.

La intreb area nr.4 comunicdm c6, in conformitate cu prevederile pct. i) al

Comunicatului Informativ privind concesionarea lucrdrilor de explorare geologicd a



hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare data

limiti de prezentare a ofertelor a fost stabiliti data de 05 octombrie 2016, ora 17:00.

La intrebarea nr. 5 - in data de 2I octombrie 2016 a fost organizatd $edinla
Comisiei de concurs pentru deschiderea ofertelor depuse pentru participarea la

concursul de selectare a concesionarului lucrdrilor de explorare geologici a

hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare.

Comunicatul informativ privind data de organizare a gedinlei de deschidere a ofertelor

a fost publicat pe pagina web a Ministerului Mediului gi pe pagina web a Agenliei.

Dosarele au fost examinate de cdtre membrii Comisiei de concurs pdni in data de 0l

noiembrie 2016. in urrna examindrii dosarelor, in data de 01 noiembrie 2016,

Compania "Frontera Resources International" LLC a fost desemnatd ca cdqtigdtor al

concursului de selectare a concesionarului lucrdrilor de explorare geologicd a

hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare.

La intrebarea nr. 6 informdm c6, Comisia de concurs a fost instituitd in baza

scrisorilor de nominalizare prin Ordinul ministrului mediului nr. 102 din29 iulie 2016

in urmStoarea componenld:

Valeriu Munteanu - ministrul mediului, pregedintele Comisiei de concurs,

Membrii Comisiei de concurs:

Mihaela Martinov - asistent, cabinetul ministrului, Ministerul Justiliei;

Iurie Nastas - Sef Seclie finanlele economiei nalionale, Ministerul Finanlelor;

Maria $endilS - gef Direclie parteneriat public-privat, Agenfia Proprietdlii Publice,

Ministerul Economiei;

Valerian Ciobotaru - societatea civil6:

Andrei Juraveli - director Agenlia pentru Geologie gi Resurse Minerale;

Vladislav Stropqa - qef Direclie geologicd, Agenlia pentru Geologie gi Resurse

Minerale, secretar al Comisiei de concurs, delegali de cdtre instituliile vizate, in baza

scrisorilor de nomi nalizare.

La intrebare nr.7 - selectarea membrilor comisiei de concurs s-a petrecut in
baza prevederilor art. 27 al Legii nr. 179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul

public-privat; art.12 all,egii nr.534 din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni.

La intrebarea nr. 8 - membrul comisiei de concurs din partea societdlii civile a

fost selectat in baza prevederilor pct. 2 din Condiliile de organizare qi desf6gurare a

concursului de selectare a concesionarului, Anexa nr.2 aHotdr6rii Guvernului nr. 895

din 20 iulie 2016 cu privire la concesionarea lucrdrilor de explorare geologicd a

hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare.

La intreblrile nr. 9 qi 10 comunicdm cd, pdnd in data de 05 octombrie 2076 au

fost depuse doud oferte de participare. Ofertele au fost depuse de cdtre:

- Compania "Overseas Minerals Corporation", ofertd inregistratd in anticamera

Agenliei cu m. 1299 din 05 octombrie 2016 (copia se anexeazd);



- "Frontera Resources Internafional" LLC, ofertd inregistratd in anticamera
Agenliei cu ff. 1301 din 05 octombrie 2076 (copia se anexeazd).

De asemenea, au fost solicitdri din partea unor companii din Ucraina, Azerbaidjan,
Olanda, dar nu au inaintat oferte de participare.

La intrebarea nr. 11 - dosarele de participare (ofertele) au fost completate in
conformitate cu cerinlele capitolului nr. III gi nr. IV din anexa nr. 3 la Hotdrdrea de

Guvern nr. 476 din 04 iulie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile
standard gi condiliile generale de selectare a parteneriatului privat.

La intrebdrea nr. 12 - criteriile de selectare a concesionarului au fost stabilite de

Guvern, specificate in anexa nr. I la Hotdr6rea de Guvern nr. 895 din20 iulie 2016 cu
privire la concesionarea lucririlor de explorare geolo gicd, a hidrocarburilor pe teritoriul
Republicii Moldova) crr ulterioara lor exploatare.

La intrebarea nr. 13 - "Frontera Resources Internafional" LLC a fost selectatd ca
cAgtigdtor aI concursului, deoarece a corespuns criteriilor de selectare a

concesionarului (Tabelul privind corespunderea conlinutului informaliei prezentate in
oferte cu criteriile de selectare se anexeazd).

La intrebarea nr. 14 - din motivul cd oferta si documentele insofitoare, depuse
de "Frontera Resources Internafional" LLC sunt voluminoase, nu e posibil de fdcut
copii. Astfel, propunem sd vd prezentali pentru examinarea dosarului la Agenlia pentru
Geologie gi Resurse Minerale, str. Mitropolit Dosoftei, 156.

La intrebarea nr. 15 comunicbm cd, conform datelor prezentate de companie in
ofertd este indicatd experienld de cercetare geologicd in urmdtoarele !iri: Georgia
1997-prezent, (Jcraina2015 - prezent, Azerbaidjan 1996-2001, Bolivia 1996-1998.

La intrebarea nr. 16 - Contractul a fost negociat conform prevederilor pct. 11-
13 din Anexa rrr.2laHotdrdrea Guvernului nr. 895 din 20 iulie 2016.

La intrebarea nr. 17 specificdm cd, Contractul de concesiune prevede
transmiterea dreptului exclusiv a lucrdrilor de cercetare a hidrocarburilor gi nu de
concesionare/transmitere a terenurilor. in conformitate cu prevederile pct. 5.2 drn
Contractul de concesiune cercetdrile se vor efectua pe o suprafald de 12125 kmz
Iocalizatd"in partea sudicd a Republicii Moldova, limitatd in direcfie de sud-vest gi sud-
sud-est de frontiera de stat, iar in direcfie nordicd qi nord-est de linia convenfionald
Ungheni-Basarabeasca conturatd de punctele unghiulare, confonn anexei nr. 1 de la
Contractul menlionat (copia se anexeazd).

Ca rdspuns la intrebarea nr. 18, anexdm copia Raportului de expertizd
anticoruplie asupra nivelului coruptibilitdlii proiectului HotdrArii Guvernului cu privire
la concesionarea lucrdrilor de explorare geologicd a hidrocarburilor pe teritoriul
Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare.



La intrebarea nr.19 comunicdm c5, declara{ia nu produce efecte juridice intre

pe4i, insd pentru clarificdri suplimentare propunem sd inaintali o solicitare prim-

ministrului Republicii Moldova.

Totodatd, menlionEm c5, concesionarea nu s-a ficut pentru exploatare, ci doar a

fost prevSzuti posibilitatea ulterioarei exploatdri, in eventualele explordri.

La intrebarea nr. 20 informdm c6, in anul 1995 a fost incheiat un acord de

concesiune intre Guvernul Republicii Moldova gi Compania ,,Redeco-LTD", in

vederea cercetdrii gi exploatdrii resurselor de 1i1ei Si gaze in Republica Moldova.

Potrivit Acordului de concesiune, Compania ,,Redeco" LTD avea drept exclusiv de

prospecliune a petrotutui qi gazelor timp de 10 ani pdnd in anul 2005, care putea fi
prelungit cu acordul pdrfilor incd pe 10 ani. Dreptul exclusiv de cercetare se rSsfrdngea

asupra intregului teritoriu al Republicii Moldova qi a incetat la finele anului 2015. in
acest sens a fost organizat concursul de selectaref a unui partener privat pentru

explorarea geologicd a hidrocarburilor cdqtigbtor al cdruia a devenit compania

"Frontera Resources Internafional" LLC. Lucrdri suplimentare de cercetare geologicd a

hidrocarburilor, executate de alte companii, in perioada anilor 1995-2015 pe teritoriul

Republicii Moldova nu au fost efectuate. Legislalia Republicii Moldova in domeniu

stipuleazd la alin. (3) art. 22 din Codul subsolului nr. 3-XVI din 02 februarie 2009 cd,

in limitele perimetrului geologic pot concomitent efectua lucrdri mai mulli beneficiari

ai subsolului, cu condilia cercet6rii geologice a diverse tipuri de substanle minerale

utile.

Anexi pe 10 file.
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