
Aprobat  

prin Ordinul Nr.82 din 14.11.2017 

 

Regulament 

 cu privire la ținerea Registrului intern de evidență a proiectelor de 

parteneriat public-privat și concesiuni  

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire ținerea Registrului intern de evidență a proiectelor de 

parteneriat public-privat și concesiuni (în continuare – Regulament) este elaborat 

în temeiul art. 32 din Legea nr. 179-XVI din 10.07.2008 ,,Cu privire la 

parteneriatul public-privat” și reglementează procedura ținerii evidenței proiectelor 

de parteneriat public-privat și concesiuni de către Direcția parteneriat public-privat. 

2. Regulamentul stabilește modul de instituire, ținere, înregistrare, păstrare și arhivare 

a informației cu privire la proiectele de parteneriat public-privat, inclusiv 

concesiuni (în continuare proiecte PPP). 

3. Registrul intern de evidență a proiectelor PPP (în continuare Registru) reprezintă 

un sistem informațional electronic (o bază de date) privind proiectele PPP și este 

structurat în următoarele compartimente: 

a) proiecte inițiate - se înscriu proiectele PPP a căror studii de fezabilitate au fost 

avizate de Agenția Proprietății Publice. Înscrierile din compartimentul dat se 

hașurează în culoare galbenă; 

b) proiecte în derulare - se înscriu proiectele PPP ale căror contracte au fost încheiate 

și sunt în derulare. Înscrierile din compartimentul dat se hașurează în culoare 

verde;  

c) proiecte implementate/anulate - se înscriu contractele executate integral a căror 

durată de implementare prevăzută în contract a expirat și proiectele PPP care au 

fost anulate, reziliate, suspendate. Înscrierile din compartimentul dat se hașurează 

în culoare albastră.  

4. Registrul are destinația înregistrării și ținerii informației cu privire la proiectele 

PPP, sistematizat și completat astfel încât să permită în orice moment identificarea 

și controlul operațiunilor. 

5. În Registru se includ informații succinte din studiul de fezabilitate, date despre 

obiectul contractului şi durata realizării, după caz, termenele de efectuare a 

investiţiilor şi de plată a redevenţei, alte informaţii ce ţin de inițierea și realizarea 

proiectelor PPP.  

  



II. PREZENTAREA INFORMAȚIEI AFERENTE PROIECTELOR DE 

PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT  

 

6. Pentru asigurarea evidenței proiectelor PPP inițiate, autoritățile administrației 

publice, conform art.14, lit. b
1
) din Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la 

parteneriatul public-privat, prezintă spre avizare Agenției Proprietății Publice 

studiul de fezabilitate. Datele din studiul de fezabilitate se înscriu în 

compartimentul indicat la punctul 3 lit. a) din prezentul Regulament.  

7. Autoritățile administrației publice, anual, prezintă Agenției Proprietății Publice, 

dările de seamă (raportări) privind patrimoniul public în baza căruia au fost 

instituite parteneriate public-private și informații privind procesul implementării 

contractelor PPP, potrivit situației de la 1 ianuarie a fiecărui an. Datele din 

raportări se înscriu, după caz, în compartimentul indicat la punctul 3 b) sau 3 c). 

8. Dările de seamă (raportările) se prezintă prin scrisoare oficială pe antetul 

partenerului public. Documentele în baza cărora se fac înscrierile în Registru se 

semnează şi legalizează cu ştampila autorităţii ce prezintă informaţia. În cazul în 

care informaţia prezentată ocupă mai multe file, acestea vor fi cusute, iar pe verso 

ultimei file – semnat şi legalizat cu ştampila autorităţii respective. Dările de seamă 

prezentate în mod necorespunzător se califică ca neprezentate. 

9. În scopul asigurării evidenței bunurilor proprietate publică, lucrărilor și serviciilor 

în baza cărora s-au instituit parteneriate public-private, partenerii publici prezintă 

Agenției Proprietății Publice copii de pe contractele încheiate cu partenerii privați 

pentru înscriere în Registru la compartimentul indicat la punctul 3 b) din prezentul 

Regulament. 

10.  Direcția parteneriat public-privat asigură prelucrarea informației din dările de 

seamă prezentate și efectuează înscrierile corespunzătoare în Registru conform 

prezentului Regulament. 

 

III. ȚINEREA REGISTRULUI 

 

11.  Registrul se ține în format electronic, în limba de stat. 

12.  Direcția parteneriat public-privat asigură colectarea, prelucrarea, evidenţa, 

păstrarea şi arhivarea informaţiei din domeniul parteneriatului public-privat. 

Ținerea Registrului este asigurată de un colaborator din cadrul Direcției, conform 

fișei postului. 

 

13.  Înscrierile în Registru se fac în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

primirii de Agenţia Proprietății Publice a dărilor de seamă prezentate de autorităţile 

publice şi altor documente prevăzute de actele normative. 



14.  În Registru se înscriu următoarele date: 

a) denumirea/domeniul de implementare; 

b) partenerul public; 

c) partenerul privat; 

d) termenul de realizare a contractului/data semnării; 

e) studiul de fezabilitate (data remiterii studiului de fezabilitate și numărul 

scrisorii/ data avizării studiului de fezabilitate și numărul scrisorii); 

f) reprezentantul Agenției Proprietății Publice în cadrul Comisiei de selectare a 

partenerului privat; 

g) Decizieia / Hotărârea Guvernului prin s-a aprobat inițierea proiectului PPP, 

Decizia / Hotărârea Guvernului prin care s-au aprobat obiectivele, cerințele și 

condițiile de selectare a partenerului privat; 

h) valoarea totală a investițiilor conform contractului; 

i) valoarea investițiilor efectuate, după caz, anual; 

j) forma contractuală (antrepriză, prestări servicii, locațiune, arendă, concesiune, 

societate comercială sau societate civilă și altele) modalitatea de realizare 

(proiectare-construcție-operare, construcție-operare-reînnoire, construcție-

operare-transfer, construcție-transfer-operare, locațiune-dezvoltare-operare, 

reabilitare-operare-transfer) ; 

k) denumirea și adresa bunului public (bunurilor accesorii), după caz; 

l) denumirea, adresa întreprinderii concesionale (dacă este prevăzut în contract / 

valoarea capitalului social); 

m) valoarea contribuției în favoarea partenerului public (redevența) totale, după 

caz, anual; 

n) descrierea generală a proiectului; 

o) Decizia / Hotărârea Guvernului prin care a fost reziliat / anulat contractul PPP, 

alte date. 

 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

 

15.  Direcția parteneriat public-privat întocmește și actualizează permanent datele 

din Registru. 

16. Partenerii publici, conform art. 14 lit.d) al Legii nr. 179-XVI din 10.07.2008 cu 

privire la parteneriatul public-privat, prezintă Agenției Proprietății Publice 

anual, informații privind monitorizarea contractelor PPP, conform formularului 

anexat la Regulamentul privind monitorizarea contractului de parteneriat 

public-privat și concesiuni, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice 

nr.81 din 14.11.2017. Informațiile din dările de seamă (raportări) se includ în 

Registru. 


