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Aprobat  

prin Ordinul nr.81 din 14.11.2017 

 

Regulamentul 

privind monitorizarea contractelor de parteneriat 

public-privat și concesiuni  

 

I. Dispoziții generale 

1. Regulamentul privind monitorizarea contractelor de parteneriat public-privat și 

concesiuni este elaborat în temeiul Legii nr. 179-XVI din 10.07.2008 cu privire la 

parteneriatul public-privat, Legii nr. 534 din 13.07.1995 cu privire la concesiuni și 

Hotărârii Guvernului nr. 476 din 02 iulie 2012 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a 

partenerului privat”. 

2. Regulamentul privind monitorizarea contractelor de parteneriat public-privat și 

concesiune (în continuare Regulament) are drept scop stabilirea modului de 

monitorizare a contractelor de parteneriat public-privat și concesiuni (în continuare - 

Contracte PPP) semnate de autoritățile administrației publice în condițiile Legii nr. 

179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat.  

3. Cheltuielile aferente acțiunilor de monitorizare a Contractelor PPP sunt finanţate 

din bugetul partenerului public, care se planifică, se execută şi se raportează ca parte a 

procesului bugetar, cu respectarea procedurilor bugetare stabilite de legislaţia în 

domeniul finanţelor publice pentru anul respectiv. 

 

II. Comisia de monitorizare a Contractelor PPP 

 

4. Monitorizarea Contractelor PPP este asigurată de Comisia de monitorizare, 

instituită prin Ordinul partenerului public care a semnat Contractul PPP în 

corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 476/2012,  formată dintr-un 

număr impar de membri persoane fizice, nu mai mic de 5, care trebuie să includă  cel 

puţin un specialist în economie, un specialist în jurisprudenţă şi un specialist în 

domeniul în care a fost creat parteneriatul public-privat. La solicitarea partenerului 

public, în componența Comisiei de monitorizare poate fi inclus un reprezentant al 

Agenției Proprietății Publice, precum și reprezentanți ai instituțiilor interesate. 

5. Președintele și secretarul Comisiei de monitorizare sunt reprezentanți ai 

partenerului public. În calitate de Președinte al Comisiei de monitorizare va fi numită 

o persoană cu funcții de conducere din cadrul partenerului public.  
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6. Comisia de monitorizare are următoarele competențe de bază: 

a) monitorizarea îndeplinirii de către partenerul privat a obligațiilor stabilite în 

Contractul PPP; 

b) verificarea (cel puțin odată pe an) executării programelor/etapelor de implementare 

a obligațiilor contractuale, investiționale, și a volumului lucrărilor executate conform 

Contractului PPP; 

c) determinarea nivelului de executare a obligațiilor contractuale; 

d) verificarea cifrei de afaceri raportate în situațiile financiare a partenerului privat ca 

rezultat a executării Contractului PPP; 

e) determinarea oportunității extinderii etapei Contractului PPP și înaintarea 

recomandărilor către partenerul public (cu excepția extinderii termenului final de 

realizare a Contractului PPP, care poate fi determinată doar în cazul apariției unor 

circumstanțe de forță majoră); 

f) examinarea situațiilor privind necesitatea operării unor modificări în Contractul 

PPP și înaintarea  partenerului public a recomandărilor în acest sens; 

g) alte competențe neinterzise de legislație. 

7. Anual, la solicitarea partenerului public este efectuată auditarea tematică a realizării 

Contractului PPP. Raportul de audit tematic include copia situațiilor financiare ale 

partenerului privat auditate pentru anul de raportare, cifra de afaceri înregistrată în 

situațiile financiare ca rezultat a executării Contractului PPP, precum și alte informații 

ce țin de executarea Contractului PPP. Partenerul privat poartă răspundere pentru 

veridicitatea informațiilor furnizate. 

8. Raportul de audit tematic se prezintă Comisiei de monitorizare pentru examinare și 

adoptarea deciziilor corespunzătoare.  

9. În cadrul ședințelor, membrii Comisiei de monitorizare se vor expune asupra 

chestiunilor examinate conform domeniilor de competențe reieșind din prevederile 

legislației și stabilite în prezentul Regulament, iar deciziile Comisiei se vor consemna 

în procese-verbale. 

 

III. Organizarea activităților Comisiei de monitorizare 

 

10. Activitatea Comisiei de monitorizare este coordonată de partenerul public care a 

încheiat Contractul PPP.  

11. Pentru situațiile în care survine necesitatea atragerii unor specialiști din domeniul 

de implementare a Contractului PPP sau pe domenii specifice implementării 

Contractului PPP, la solicitarea Comisiei, pot fi atrași consultanți independenți și 

specialiști în scopul expunerii/constatării asupra implementării conforme a 
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contractului. Consultanții independenți și specialiștii cooptați de Comisie vor prezenta 

concluzii / rapoarte pe domenii de competență. În cazul constatării unor 

neconformități în procesul de implementare a Contractului PPP, raportul va conține 

soluții de depășire a situațiilor date.  

12. Ședințele Comisiei de monitorizare se vor convoca cel puțin odată pe an, iar la 

solicitarea partenerului public sau partenerului privat, Comisia de monitorizare se 

întruni în ședințe extraordinare. 

13. Membrii Comisiei de monitorizare vor fi informați despre convocarea ședinței cu 

cel puțin 3 zile lucrătoare înainte. 

14. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței va constitui nu mai puțin de 2/3 din 

membrii desemnați în componența Comisiei de monitorizare. 

15. Deciziile Comisiei de monitorizare se iau cu votul majorității membrilor prezenți 

la ședință. În cazul parității de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv. 

16. Membrii Comisiei de monitorizare au obligativitatea să participe la ședințele 

Comisiei și să asigure continuitatea activității acesteia. 

17. În caz de indisponibilitate motivată a unui membru al Comisiei de monitorizare, 

acesta nu poate desemna o altă persoană să participe la ședință. 

18. Președintele Comisiei de monitorizare: 

- asigură respectarea deciziilor Comisiei de monitorizare și a termenelor de executare 

a acestora şi întreprinde măsuri corespunzătoare pentru respectarea lor; 

- propune subiecte pentru ordinea de zi a ședințelor, aprobă proiectul ordinii de zi şi 

conduce discuţiile în cadrul şedinţelor; 

- decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor specialiști/experți, în caz 

când survine necesitatea clarificării şi soluționării unor situații specifice. 

19. Secretarul Comisiei de monitorizare: 

- întocmește proiectul ordinii de zi a ședințelor Comisiei și, cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței, îl aduce la cunoștință membrilor 

Comisiei, însoțit de documentele aferente chestiunilor incluse în Ordinea de zi; 

- întocmește, în termen de până la10 zile calendaristice de la data desfășurării ședinței, 

procesul-verbal  și asigură semnarea lui de către membrii Comisiei de monitorizare 

prezenți la ședință; 

- asigură păstrarea și arhivarea proceselor-verbale și ale documentelor aferente 

ședințelor Comisiei de monitorizare (în original), conform prevederilor legale. 

20. Procesul verbal a ședinței Comisiei de monitorizare este semnat de toți membrii 

prezenți la ședință. 
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IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

21. Comisia de monitorizare va fi înfiinţată şi menţinută pe întreaga durată a 

Contractului PPP. 

22. În cazul reorganizării autorității administrației publice care a încheiat contractul 

PPP, autoritatea/instituția publică care îi va prelua funcțiile și competențele, va 

asigura organizarea activității Comisiei de monitorizare.   

23. Calitatea de membru al Comisiei de monitorizare încetează în următoarele situaţii:  

a) încetarea raporturilor de muncă în condițiile legii;  

b) substituirea/revocarea, prin Ordinul/Dispoziția partenerului public, la solicitarea 

instituției care l-a delegat în calitate de reprezentant în Comisiei de monitorizare. 

24. Modificarea componenței Comisiei de monitorizare se efectuează prin Ordinul 

partenerului public. 

25. Orice revizuire, modificare sau completare la prezentul Regulament se efectuează 

prin Ordinul Agenției Proprietății Publice,  în condițiile legislației din domeniul 

parteneriatului public-privat și concesiuni. 

26. Activitatea Comisiei de monitorizare încetează la expirarea a 6 luni de la expirarea 

termenului Contractului PPP. 

27. Partenerul public conform art. 14 lit.(d) al Legii nr. 179-XVI din 10.07.2008 cu 

privire la parteneriatul public-privat, prezintă anual Agenției Proprietății Publice 

informații privind monitorizarea contractelor PPP, conform formularului anexat la 

prezentul Regulament. 

28. Informațiile din formular se includ în Registrul intern de evidență a proiectelor de 

parteneriat public-privat și concesiuni, ținut de Direcția parteneriat public-privat din 

cadrul Agenției Proprietății Publice. 
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                                                                                                                      Anexă                                                                                                                       

 la Regulamentul privind monitorizarea 

contractelor de parteneriat public-privat și 

concesiuni 
 

Nr. 

d/o 
 Descriere 

1.  
Denumirea/domeniul de implementare 

a proiectului 
 

2.  Scopul, obiectivul și obiectul proiectului  

3.  Partenerul privat  

4.  
Data semnării /termenul de realizare a 

contractului 
 

5.  

Decizia Autorității publice locale 

privind inițierea proiectului/aprobarea 

obiectivelor, cerințelor și condițiilor de 

selectare a partenerului privat 

 

6.  
Valoarea totală a investițiilor conform 

contractului 
 

7.  
Valoarea investițiilor efectuate, după 

caz, anual 
 

8.  

Forma contractuală (antrepriză, 

prestări servicii, locațiune, arendă, 

concesiune, societate comercială sau 

societate civilă și altele) modalitatea de 

realizare (proiectare-construcție-

operare-transfer, construcție-operare-

transfer,  reabilitare-operare-transfer, 

ș.a.) 

 

9.  
Denumirea și adresa bunului public 

(bunurilor accesorii), după caz 
 

10.  

Denumirea, adresa întreprinderii 

concesionale (dacă este prevăzut în 

contract / valoarea capitalului social) 

 

11.  

Valoarea contribuției în favoarea 

partenerului public (redevența) totale, 

după caz, anual 

 

12.  Descrierea generală a proiectului  

13.  
Lucrările executate la situația din 31 

decembrie a fiecărui an de gestiune 
 

14.  
Deciziile/concluziile Comisiei de 

monitorizare a Contractului 
 

 

 


