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Cu privire la transmiterea unei sonde arteziene 

------------------------------------------------------------ 

 
În temeiul art. 5 alin. (5) și art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 29/2018 privind 

delimitarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr. 142-148, art. 279), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Se transmite, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne, gestiunea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în administrarea 

Administraţiei Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de producţie „Valkaneş” 

sonda arteziană cu numărul 1652, amplasată pe terenul cu numărul cadastral 

9603300003, aflat în componența Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de 

producţie „Valkaneş”, orașul Vulcănești, strada Korolenko, nr. 6. 

 
2. Administraţia Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de producţie 

„Valkaneş” va asigura livrarea fără întrerupere și pe termen nelimitat a volumului 

necesar de apă potabilă, cu titlu gratuit, Sectorului Poliției de Frontieră 

„Vulcănești” din cadrul Direcției regionale Sud a Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră. 

 
3.  Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Administraţia Zonei 

Antreprenoriatului Liber – Parcul de producţie „Valkaneş” vor institui comisia de 

transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea sondei arteziene în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.  

 
4. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 995/2004 cu privire la transmiterea 

unei sonde arteziene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171-174, 

art. 1177).  
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5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

  



 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unei sonde arteziene 

 

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

       Ministerul Economiei și Infrastructurii 

II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite 

       Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unei sonde arteziene a fost elaborat reieşind 

din situația precară cu care se confruntă, la moment, Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de 

producţie „Valkaneş”, subzona Vulcănești, privind lipsa accesului la apă potabilă și sanitară a 

administrației zonei libere și a cel puțin alți 4 rezidenți ai zonei libere, cu numărul total de 230 angajați. 

Unul din rezidenții zonei libere, compania „Simart Company” SRL nu poate începe activitatea de 

producere a uleiurilor vegetale, aceasta fiind imposibilă fără asigurarea condițiilor sanitare necesare 

procesului de producere a alimentelor. 

       Este important de menționat faptul că, zonele libere au drept scop accelerarea dezvoltării social-

economice a anumitor teritorii și a țării în ansamblu și constituie un instrument eficient al politicii 

statului pentru atragerea investițiilor autohtone și străine, dezvoltarea producției orientate spre export 

și crearea locurilor noi de muncă, iar existența infrastructurii/serviciilor de primă necesitate 

(aprovizionarea cu apă, electricitate, gaz, ș.a.) pe teritoriul zonelor libere constituie un avantaj în 

procesul de atragere a investițiilor.  

       În acest sens, menționăm că, pe teritoriul subzonei Vulcănești se află o sondă arteziană, care prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 995/2004 cu privire la transmiterea unei sonde arteziene, a fost transmisă, cu 

titlu gratuit, de la balanța administraţiei Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de producţie 

„Valkaneş” la balanţa Departamentului Trupelor de Grăniceri (reorganizat în Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră) în scopul asigurării cu apă potabilă a pichetului de grăniceri Vulcănești 

(reorganizat în Sectorul Poliției de Frontieră „Vulcănești” din cadrul Direcției regionale SUD a 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră). 

       La momentul actual nu există alte posibilități de a asigura cu apă potabilă şi pentru nevoi sanitare 

administraţia zonei libere şi rezidenții care se află în apropiere, iar proiectarea, forarea și construcția 

unei sonde arteziene noi presupune cheltuieli considerabile, estimate la cca 500-600 mii lei. Drept 

consecință, lipsa accesului la apă potabilă și sanitară pe teritoriul zonei libere poate fi considerat un 

catalizator în încetinirea procesului de atragere a investițiilor, or, în acest caz nu putem crede în 

aplicarea experienței avansate din domeniul producției şi a managementului, dezvoltarea producției și 

orientarea spre export și crearea de noi locuri de muncă.  

       Prin urmare, reieşind din faptul că, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră se află în 

imposibilitatea de a întreține sonda şi pentru că consumul de apă de către Sectorul Poliției de Frontieră 

„Vulcănești” din cadrul Direcției regionale SUD a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră este 

unul foarte mic, considerăm judicios transmiterea sondei arteziene din gestiunea Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră înapoi în gestiunea administrației Zonei Antreprenoriatului Liber – 

Parcul de producţie „Valkaneş”. Datorită consumului redus de apă, sonda arteziană este colmatată cu 

nămol și are nevoie de curățare și întreținere periodică. 

       Drept rezultat, administraţia zonei libere se obligă să asigure curățirea, repararea şi întreținerea 

tehnică a acestei sonde și să permită utilizarea gratuită a apei din această sondă de către Sectorul 

Poliției de Frontieră „Vulcănești” din cadrul Direcției regionale SUD a Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră. Astfel, din debitul de 6 m3 pe oră la această sondă, se va asigura debitul necesar 

minim pentru nevoile Sectorului Poliției de Frontieră „Vulcănești” din cadrul Direcției regionale SUD 

a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, care se află în apropiere de Zona Antreprenoriatului 

Liber – Parcul de producţie „Valkaneş”. 

       Menționăm că, sonda arteziană reprezintă obiect de infrastructură tehnico-edilitară, iar potrivit 

art. 9 alin. (2) lit.e) al Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice, obiectele de 

infrastructură tehnico-edilitară aparțin domeniului public al statului. Actualmente, sonda arteziană se 

află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, gestiunea Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră. 



 

       În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) al Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății 

publice, transmiterea în administrare/gestiune a bunurilor domeniului public se efectuează prin 

hotărîre de Guvern sau printr-o decizie a consiliului local/a Adunării Populare a unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia. 

III. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

       Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene și nu presupune 

armonizarea legislației. 

IV. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

       Proiectul prevede transmiterea, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, 

gestiunea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în administrarea Administraţiei Zonei 

Antreprenoriatului Liber – Parcul de producţie „Valkaneş” sonda arteziană cu nr. 1652, amplasată pe 

terenul cu numărul cadastral 9603300003, aflat în componența Zonei Antreprenoriatului Liber – 

Parcul de producţie „Valkaneş”, orașul Vulcănești, strada Korolenko, nr. 6.  

       În consecință, administraţia Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de producţie „Valkaneş” se 

obligă să asigure cu apă potabilă, cu titlu gratuit, Sectorul Poliției de Frontieră „Vulcănești” din cadrul 

Direcției regionale SUD a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. 

       Ministerul Afacerilor Interne în comun cu administraţia Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul 

de producţie „Valkaneş” vor institui comisia de transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile, 

transmiterea sondei arteziene, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015. 

V. Fundamentarea economico-financiară 

       Implementarea proiectului de hotărâre de Guvern nu va necesita cheltuieli suplimentare de la 

bugetul de stat. 

VI. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

       Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de hotărîre a Guvernului nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

       Reieșind din circumstanțe obiective, și anume faptul că amînarea intrării în vigoare a proiectului 

hotărîrii de Guvern va duce la tergiversarea procesului de aprovizionare cu apă potabilă și sanitară a 

administrației Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de producţie „Valkaneş” și a cel puțin alți 4 

rezidenți ai zonei libere, cu numărul total de 230 angajați, se consideră oportună intrarea in vigoare a 

hotărîrii Guvernului la momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Mai mult ca 

atît, normele propuse nu presupun modificarea altor acte normative. 

VII. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii (www.mei.gov.md), 

la compartimentul „Transparență”, subcompartimentul „Transparența decizională”, rubrica 

„Anunțuri privind consultările publice”. 

VIII. Constatările expertizei anticorupție  

       Proiectul va fi supus expertizei anticorupție conform art.35 din Legea nr.100/2017. 

IX. Constatările expertizei de compatibilitate  

       Prezentul proiect nu necesită efectuarea expertizei de compatibilitate conform art.35 din Legea 

nr.100/2017. 

X. Constatările expertizei juridice  

       Proiectul va fi supus expertizei juridice conform art.37 din Legea nr.100/2017, fiind solicitată 

efectuarea expertizei de către Ministerul Justiției. 

 

 

Ministru                       /semnat electronic/                Serghei RAILEAN   
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