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Introducere 
 

Parteneriatul public-privat (în continuare PPP) reprezintă o formă de cooperare între 

autoritățile publice și mediul de afaceri ce se instituie în scopul atragerii de investiţii 

private pentru realizarea proiectelor de interes public, creşterii eficienţei şi calităţii 

serviciilor, lucrărilor publice şi altor activităţi de interes public şi utilizării eficiente a 

patrimoniului public. 

PPP reprezintă un instrument pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a 

infrastructurii şi a serviciilor publice, îmbinând avantajele sectorului privat şi ale 

sectorului public. 

Creşterea calităţii actului de administrare publică reprezintă un obiectiv major al 

autorităţilor publice antrenate în realizarea interesului general al cetăţenilor, atât la 

nivel central, cât şi la nivel local. Din această perspectivă, este necesară identificarea 

şi introducerea în practica curentă a unor metode, tehnici şi instrumente avansate de 

lucru care vor înlătura subiectivismul şi vor asigura folosirea eficientă a resurselor. 

Un astfel de instrument este PPP care se materializează într-o modalitate de 

cooperare între sectorul public şi sectorul privat, respectiv organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori companii private, constituite 

pe cunoştinţele şi capacităţile fiecărui partener, care poate realiza cel mai bine 

(eficient)  necesităţile publice clar definite în care riscurile, costurile şi beneficiile 

sunt repartizate  între parteneri. 

Printre avantajele proiectelor de parteneriat public-privat (în continuare proiecte PPP) 

pot fi menţionate următoarele: 

a) optimizarea calităţii serviciilor publice, prin stabilirea unor cerințe față de 

partenerii privaţi de a veni cu soluţii noi la preţuri reduse; 

b) absolvirea bugetelor publice de unele cheltuieli generate de asigurarea unor 

servicii, prin transferul acestora către sectorul privat, care are potențial de aplicare a 

unor soluţii inovatoare; 

c) compensarea lipsei strategiilor şi inovaţiilor specifice anumitor sectoare publice; 

d) crearea oportunităţilor de afaceri pentru sectorul privat, implicit în perioada de 

crize economice și a. 

Astfel, PPP poate fi considerat ca un instrument esenţial pentru atragerea investiţiilor 

private în sectorul public.  

Avantajul proiectelor PPP constă şi în faptul că, utilizarea lor transferă anumite 

cheltuieli către partenerii privaţi care ar fi fost efectuate din bugetul public, mai cu 

seamă la nivelul colectivităţilor locale. 
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Se consideră că PPP reprezintă o relaţie contractuală, din care ambii parteneri obţin 

beneficii. În ceea ce priveşte valorificarea fondurilor publice, există opinii potrivit 

cărora, PPP asigură cea mai bună gestionare întrucât: 

a) riscul activităţilor derulate este transferat către partea contractantă care îl poate 

gestiona cel mai bine; 

b) plăţile efectuate se bazează pe criterii de performanţă; 

c) capacităţile sectorului public de a gestiona anumite probleme de interes 

comunitar sunt dezvoltate prin studii comerciale şi de management al sectorului 

privat, implicându-l în proiecte comune; 

d) utilizarea contractelor pe termen lung, obligă ofertanţii să se concentreze asupra 

costurilor totale aferente implementării întregului proiect şi nu doar la finanțări 

inițiale, lucru care poate genera mai multe propuneri sau modele inovatoare cu costuri 

mai mici de implementare, dar cu standarde operaţionale ridicate; 

e) se micşorează termenul de livrare/finalizare a unor bunuri/servicii de interes 

public. 

Între principalele beneficii ale proiectelor PPP pot fi menţionate următoarele: 

a) servicii de calitate pentru utilizatori la cele mai mici costuri dat fiind că PPP nu 

se bazează doar pe minimizarea capitalului investit, ci şi pe experienţa managerială a 

sectorului privat, bazată pe reducerea costurilor de operare şi întreţinere şi 

maximizarea beneficiilor şi profitului afacerii pe toată durata de viaţă a investiţiei; 

b) beneficii financiare pentru autoritatea publică implicată, prin  atragerea 

partenerilor privaţi în proiecte profitabile şi astfel, conservarea resurselor bugetare, în 

acelaşi timp investiţia este capabilă să genereze resurse financiare, prin distribuirea 

profiturilor, resurse ce astfel devin disponibile pentru îndeplinirea altor obiective 

sociale, educaţionale etc.; 

c) alocarea și partajarea optimă a riscurilor între parteneri, astfel un proiect major 

implică riscuri considerabile nu doar prin prisma creșterii resurselor financiare 

implicate, dar şi cu privire la costurile de operare şi incertitudinile veniturilor 

rezultate din exploatarea unui obiectiv de investiţii. PPP transferă riscurile proprii 

unei afaceri sectorului privat, sectorul public asumându-şi doar acele riscuri care nu 

pot fi aplicabile sectorului privat (risc politic, legal, de existenţă a cadrului propice 

afacerilor, etc.); 

d) beneficii economice şi sociale generate de faptul că în timp ce majoritatea 

capitalului provine de la partenerii privaţi, autoritatea publică, fără a fi constrânsă de 

investiţii directe, rămâne responsabilă doar de calitatea serviciilor către beneficiari, 

prin controlul şi monitorizarea implementării şi utilizării proiectelor conform unor 

clauze contractuale concrete; 

e) facilitarea accesului la pieţele financiare internaţionale şi dezvoltarea pieţelor 

financiare interne datorită iniţiativei sectorului privat care duce la atragerea 

capitalului străin, îmbunătăţirea imaginii ţării pe pieţele de capital externe şi, pe 

termen lung, dezvoltarea pieţei financiare interne; 
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f) beneficii sociale - datorită reevaluării potențialului financiar, autoritatea publică 

dispune de resurse financiare suplimentare ce pot fi alocate unor proiecte sociale, în 

domeniul sănătăţii sau educaţiei care în esența lor nu sunt profitabile în sine; 

g) beneficii în domeniul mediului prin includerea unor standarde ecologice ca 

cerinţe obligatorii în cadrul proiectelor, folosirii experienţei private şi accesul la cele 

mai noi tehnologii.  

Ghidul privind inițierea și implementarea proiectelor de parteneriat public-privat și 

concesiuni este dedicat tuturor părților interesate participante la procesul de inițiere și 

atribuire a contractelor de parteneriat public-privat (în continuare contracte PPP) și 

concesiuni. Ghidul are la bază legislația națională cu privire la parteneriatul public-

privat și conține informații privind pregătirea, modelarea economică și financiară, 

precum și atribuirea unui contract PPP și concesiuni și are caracter de recomandare. 

În prezentul Ghid este abordat conceptul, cadrul legal şi instituţional, etapele şi 

condiţiile de realizare a proiectelor PPP și concesiuni. 
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CAPITOLUL I.  Dispoziții generale privind parteneriatul public-

privat 

 
1.1. Noțiuni principale 

În sensul prezentului Ghid privind inițierea și implementarea proiectelor de 

parteneriat public-privat și concesiuni, următoarele noţiuni principale semnifică:  

partener public – persoană juridică de drept public sau asociaţie a acestei persoane 

care stabileşte un raport PPP;  

partener privat – persoană juridică de drept privat sau persoană fizică şi/sau asociaţie 

a acestora, care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un PPP;  

parteneriat public-privat – contract de lungă durată, încheiat între partenerul public şi 

partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, fondat pe 

capacităţile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi 

beneficiile;  

interes public – orice beneficiu a cărui formă şi valoare se determină prin decizie a 

partenerului public, obţinut în folosul partenerului public, al persoanelor care locuiesc 

şi/sau activează pe teritoriul Republicii Moldova;  

ofertant – persoană juridică de drept privat sau persoană fizică şi/sau asociaţie a 

acestora care înaintează ofertă în vederea stabilirii unui PPP;  

ofertă – propunere scrisă înaintată de ofertant partenerului public în vederea iniţierii 

sau stabilirii unui PPP; 

comunicatul informativ – document/anunț publicat de partenerul public în vederea 

demarării procedurii de realizare a unui proiect de PPP;  

confidenţialitate – păstrarea în secret a informaţiei din documentele de proiect 

capabile sa faciliteze unul sau mai mulţi participanţi la concursul de atribuire a 

contractului şi ulterior negocierii acestuia;  

obiect al parteneriatului public-privat – bunuri proprietate a statului sau a unităţii 

administrativ-teritoriale, inclusiv bunuri ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, 

lucrările şi serviciile publice de interes naţional şi local care se propun pentru PPP;  

obiectivele proiectelor de parteneriat public-privat – sarcini generale şi specifice care 

urmează a fi realizate în cadrul PPP;  

proiect de parteneriat public-privat – ansamblu de activităţi care se realizează în 

întregime sau parţial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, în 

baza unui model PPP din realizarea căruia va rezulta un bun sau un serviciu public de 

interes naţional sau local;  

comparatorul sectorului public – valoare de referinţă prin care poate fi măsurat 

avantajul economic (sau dezavantajul) fiecărei opţiuni de realizare a unui proiect 

investiţional (prin PPP sau achiziţii publice); 

studiu de fezabilitate – analiza viabilităţii unui proiect PPP care conţine principalele 

caracteristici ale obiectului PPP, în baza analizei tehnice, economice şi financiare a 

investiţiei planificate;  
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ofertă financiară – document din ofertă ce cuprinde informaţii cu privire la preţ, 

tarife, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor 

solicitate prin documentaţia de atribuire;  

ofertă tehnică – document din oferta elaborată în baza cerinţelor caietului de sarcini 

sau, după caz, din documentaţia descriptivă stabilite de partenerul public;  

documentaţie standard – documentaţie pentru atribuirea contractului PPP, care 

conține informaţiile legate de obiectul contractului PPP şi de procedura de atribuire a 

acestuia, inclusiv studiul de fezabilitate, comunicatul informativ, caietul de sarcini, 

structura cadru a contractului PPP şi alte documente relevante obiectului proiectului 

PPP;  

caiet de sarcini – documentaţie în care sunt înscrise cerinţele faţă de oferta tehnică şi 

financiară aferente bunului/serviciului/lucrării care răspunde necesităţilor 

partenerului public în raport cu obiectul contractului PPP ce urmează a fi atribuit; 

ofertă – document prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja 

din punct de vedere juridic într-un contract PPP. 

 

1.2.  Cadrul legal și instituțional aplicabil parteneriatului public-privat  

 

Legea cu privire la parteneriatul public-privat  nr. 179-XVI din 10.07.2008 (în 

continuare Legea nr. 179/2008) a fost adoptată în scopul contribuirii la atragerea de 

investiţii private pentru realizarea proiectelor de interes public, creşterii eficienţei şi 

calităţii serviciilor, lucrărilor publice şi altor activităţi de interes public şi utilizării 

eficiente a patrimoniului public şi a banilor publici.  Principiile de bază ale legii sunt 

egalitatea de tratament, imparțialitatea, nediscriminarea, transparența și 

proporționalitatea. Legea stabilește  obligația ca drepturile, taxele, riscurile și 

beneficiile care decurg din implementarea oricărui PPP să fie echilibrate între 

sectorul public și partenerul privat, precum și prezumă că selectarea partenerului 

privat și atribuirea contractelor a avut loc în rezultatul unei proceduri competitive 

echitabile între ofertanți.  

Legea nr. 179/2008 determină următoarere forme de realizare a contractelor PPP:  

 contract de antrepriză și prestări servicii; 

 contract de administrare fiduciară; 

 contract de locațiune / arendă; 

 contract de concesiune; 

 contract de societate comercială sau civilă. 

Legea cu privire la concesiuni nr. 534 din 13.07.1995 este actul legislativ special în 

domeniul concesiunilor care stabilește drepturile și obligațiile principale, clauzele 

obligatorii, condițiile și mecanismul concesionării bunurilor, lucrărilor și serviciilor 

publice.   

Concesiunile reprezintă o opțiune specifică de PPP, care se materializează într-un 

contract prin care statul cesionează (transmite) unui investitor (persoană fizică sau 
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juridică) în schimbul unei redevențe, dreptul de a desfășura activitatea de prospectare, 

explorare, valorificare sau restabilire a resurselor naturale pe teritoriul Republicii 

Moldova, de a presta servicii publice, de a exploata obiecte proprietate a statului, care 

conform legislației sunt scoase integral sau parțial din circuitul civil, precum și 

dreptul de a desfășura anumite genuri de activitate, inclusiv cele care constituie 

monopol de stat, preluînd gestiunea obiectului concesiunii, riscul prezumtiv și 

răspunderea patrimonială.  

 

Implementarea prevederilor Legii nr.179/2008 este reglementată de mai multe acte 

normative, precum:  

1. Hotărîrea Guvernului nr. 245  din  19.04.2012 cu privire la Consiliul Naţional 

pentru parteneriatul public-privat;  

2. Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18.06.2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor 

proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional 

propuse parteneriatului public-privat; 

3. Hotărîrea Guvernului nr.476 din 04.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat; 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 255 din din  11.04.2013 privind instituirea Reţelei 

interministeriale de parteneriat public-privat; 

5. Ordinul nr. 143 al Ministerului Economiei din 02.08.2013 cu privire la aprobarea 

Matricei preliminare de repartiție a riscurilor de proiect.  

 

Parteneriatul public-privat este instuționalizat prin determinarea autorităţilor 

publice competente să asigure inițierea și implementarea PPP și stabilește atribuții și 

responsabilități concrete pentru autorităţile desemnate.  

Astfel Guvernul aprobă documentele de politici în domeniul PPP, ministerele şi alte 

autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate sunt responsabile de 

identificarea, consolidarea, promovarea sau realizarea PPP la nivel central, iar 

autorităţile publice locale sunt responsabile de implementarea PPP la nivel local.  

Legea nr.179/2008 /Capitolul III/ identifică autorităţile publice responsabile de 

definirea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul PPP, care sunt: 

 Guvernul Republicii Moldova; 

 Ministerul Economiei și Infrastructurii;  

 Ministerul Finanţelor; 

 Agenţia Proprietăţii Publice;  

 Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat; 

 Rețeaua Interministerială de parteneriat public privat;  

 Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi şi doi. 

 

De competenţa Guvernului ţine:  
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a) aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor 

de interes public naţional propuse PPP;  

b) aprobarea obiectivelor proiectelor PPP de interes naţional, a cerinţelor generale 

privind selectarea partenerului privat şi a condiţiilor PPP;  

c) aprobarea documentelor de politici privind dezvoltarea PPP;  

d) aprobarea conținutului documentelor standard (modele de cereri,comunicate 

informative, conținutul standard al ofertelor, formulare, conținutul cadru al studiului 

de fezabilitate, etc.), precum şi a procedurilor standard pentru asigurarea funcţionării 

PPP; 

e) desemnarea autorităţii publice care va încheia contractele cu partenerii privaţi în 

cazul PPP iniţiate de autoritățile administrației publice centrale, ș. a.  

 

De competenţa Ministerului Economiei și Infrastructurii ţine:  

a) elaborarea documentelor de politici privind dezvoltarea PPP;  

b) elaborarea propunerilor de modificare şi completare a actelor legislative şi 

regulatorii privind PPP, ș.a. 

 

De competenţa  Ministerului Finanţelor ține: 

a) examinarea propunerilor privind participarea bugetului de stat la realizarea 

proiectelor PPP iniţiate de APC, precum şi monitorizarea procesului efectuării de 

către partenerul public a cheltuielilor de la bugetul de stat pentru realizarea 

proiectelor de PPP de interes naţional; 

b) examinarea propunerilor care implică participarea bugetului de stat în 

realizarea proiectelor PPP deja aprobate și monitorizarea utilizării fondurilor aferente 

PPP de către partenerii publici. 

 

De competenţa Agenţiei Proprietăţii Publice ține: 

a) implementarea politicilor în domeniul PPP; 

b) coordonarea iniţierii proiectelor PPP la nivel naţional; 

c) avizarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele PPP; 

d) identificarea proiectelor PPP de interes naţional, elaborarea cerinţelor generale 

privind selectarea partenerului privat şi a condiţiilor PPP, cu prezentarea spre 

aprobare Guvernului; 

e) elaborarea şi înaintarea spre aprobare Guvernului a listei bunurilor proprietate 

publică şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse pentru 

PPP; 

f) colaborarea şi acordarea asistenţei autorităţilor administraţiei publice locale în 

vederea implementării PPP; 

g) prezentarea rapoartelor anuale Guvernului, publicarea analizelor statistice 

privind proiectele PPP;  

h) asistarea Consiliului Naţional pentru Parteneriatul Public-Privat şi exercitarea 

funcţiei de secretariat; 

i) coordonarea activitatății Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat. 



9 
 

În coordonarea inițierii proiectelor PPP în Republica Moldova, un rol cheie este 

atribuit Agenției Proprietății Publice, repectiv și Direcției PPP din cadrul Agenției. 

Ca o autoritate responsabilă de implementare, Agenției Proprietății Publice este 

primul pilon de consultare a partenerilor publici și privați în aspectele legate de PPP 

și oferă asistență consultativă pentru autorități publice implicate în identificarea și 

managementul proiectelor PPP. În atribuțiile sale, în calitate de autoritate publică 

centrală ține avizarea proiectelor Hotărârilor de Guvern privind aprobarea 

obiectivelor proiectelor PPP, procedurilor de selectare și condițiilor generale în 

domeniul de aplicare al PPP. De asemenea, APP asigură coordonarea generală a 

tuturor activităților PPP la nivel național. 

De competenţa autorităților administrației publice locale ține: 

a) aprobarea listei bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, a 

listei lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru PPP;  

b) aprobarea obiectivelor şi condiţiilor PPP, cerinţelor generale privind selectarea 

partenerului privat;  

c) aprobarea tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală în condiţiile 

legislaţiei; 

d) elaborarea și aprobarea documentației standard pentru proiectele inițiate la 

nivel local; 

e) desemnarea comisiilor de selectare a partenerilor privați;  

f) asigurarea publicării comunicatelor informative; 

g) aprobarea proiectelor contractelor PPP în forma negociată, ș.a. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt autorităţile responsabile de 

implementarea politicilor în domeniul PPP la nivel local, precum şi de iniţierea, 

dezvoltarea, semnarea şi monitorizarea contractelor PPP inițiate la decizia acestora. 

Nemijlocit, de competenţa primarului sau a preşedintelui raionului, după caz, ţine 

semnarea contractelor PPP şi prezentarea în adresa Agenţiei a copiilor acestora pentru  

ținerea evidenţei şi asigurarea monitorizării şi controlului realizării proiectelor PPP.  

 

De competența Consiliului Naţional pentru Parteneriatul public-privat ține 

evaluarea politicii statului pentru definirea priorităţilor şi strategiilor de implementare 

a PPP în Republica Moldova şi monitorizarea PPP la nivel naţional. Consiliul este 

organ consultativ, fără personalitate juridică, instituit pentru consolidarea eforturilor 

în organizarea eficientă a PPP, precum şi pentru definirea priorităţilor şi strategiilor 

de implementare a PPP.  

Consiliul are dreptul de a sugera crearea unor grupuri de lucru speciale și de a 

desemna experți responsabili de pregătirea rapoartelor privind aspecte specifice. 

De compentența Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat ține 
crearea și asigurarea fluxului de informaţie continuu, comunicare şi consolidare a 

capacităţilor instituționale ale autorităților administraţiei publice centrale prin 
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intermediul programelor de instruire având la bază bunele practici internaţionale în 

domeniul PPP.  

Rețeaua interministerială de parteneriat public-privat este o structură consultativă de 

competenţă generală, fără personalitate juridică, ce presupune reprezentarea fiecărei 

autorităţi a administrației publice centrale în cadrul Reţelei de către doi reprezentanţi. 

În componenţa Rețelei sunt incluşi specialişti din fiecare sector al economiei 

naţionale pentru implementarea proiectelor de interes public naţional.  

Coordonarea ședințelor Rețelei interministeriale de parteneriat public-privat și 

formarea/instruirea membrilor săi este atribuită Agenției Proprietății Publice prin 

intermediul Direcției PPP. 
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CAPITOLUL II. Etapele de realizare a parteneriatului public-privat 

 

2.1. Identificarea obiectului parteneriatului public-privat 

Articolul 17 al Legii nr.179/2008, stabilește că obiect al PPP poate fi orice bun, 

lucrare, serviciu public sau funcție exercitată de partenerul public, cu excepția celor 

interzise expres de lege. De asemenea, PPP  poate fi constituit avînd ca obiect  

elemente ale infrastructurii și/sau servicii de utilitate publică existente sau crearea 

acestora.  

Realizarea PPP include o serie de etape consecvente, reglementate prin lege, în care 

partenerul public şi partenerul privat apar ca deținători de drepturi şi obligaţii. Etape 

consecutive de realizare a PPP pot fi grupate în câteva faze, cum ar fi:  

a) proceduri de inițiere a PPP și selectare a partenerului privat (pregătirea pentru un 

PPP);  

b) instituirea Comisiei de selectare a partenerului privat și încheierea contractului 

PPP într-o formă stabilită prin lege;  

c) evidenţa, monitorizarea și controlul PPP.   

  

2.2.  Proceduri de iniţiere a parteneriatului public-privat și de selectare a 

partenerului privat 

Această fază poate fi considerată ca una de pre-parteneriat care se realizează în mai 

multe etape, dar totodată are şi un caracter determinant în constituirea PPP. 

Autoritățile publice conturează numeroase idei de proiecte PPP și, prin urmare, este 

important de a avea un proces de filtrare strategică, astfel încât doar proiectele care 

sunt în măsură să răspundă necesităților colectivității să fie luate în considerare. 

Pentru a înțelege mediul concurențial pentru proiect, se efectuează o evaluare de piață 

pentru a percepe interesul și capacitatea pieței care ar putea furniza bunurile necesare, 

serviciile și capitalul. 

Evaluarea succesului unui astfel de proiect ar trebui să fie relevantă pentru 

obiectivele proiectului, asigurându-se în permanență că acestea sunt exprimate în 

termeni de rezultat. 

De rând cu alte proiecte de investiții publice, proiectele PPP ar trebui să fie selectate 

numai după efectuarea analizei complete Cost-Beneficiu (ACB), care poate 

demonstra că proiectul are o valoare actualizată netă pozitivă (VAN). 

Analiza economică este folosită ca un instrument de sprijin a procesului de luare a 

deciziilor. Acesta ar trebui să ajute la identificarea celei mai bune opțiuni economice 

în ceea ce privește punerea în aplicare a unui PPP. 

Procedura de iniţiere a PPP-ului include următoarele etape:  

a) identificarea de către partenerul public a obiectului şi a obiectivului PPP; 

b) elaborarea, de către partenerul public, grupul de experţi sau de către persoana 

desemnată de aceştia, a unui Studiu de fezabilitate care să demonstreze oportunitatea 



12 
 

iniţierii PPP,  justificarea tehnică şi economică a proiectului PPP, caracteristicile 

principale, indicatorii tehnico-economici ai PPP, identificarea şi analiza riscurilor 

(riscul politic, legislativ, financiar şi economic, riscul de piață și de cerere, riscul de 

executare, de mediu, ș.a.);  

c) avizarea Studiului de fezabilitate de către Agenţia Proprietății Publice;  

d) elaborarea şi aprobarea de către partenerul public a documentaţiei standard 

necesare lansării concursului de selectare a partenerului privat, care include:  

- descrierea obiectului PPP;  

- condiţiile realizării PPP; 

- cerințele față de ofertă; 

- caietul de sarcini;  

- proiectul contractului PPP și alte elemente specifice; 

e)  desemnarea de către partenerul public a membrilor Comisiei de selectare a 

partenerului privat; 

f) publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Agenţiei a 

unui comunicat informativ privind organizarea și desfăşurarea concursului de selectare 

a partenerului privat.  

 

2.3. Studiul de fezabilitate 

Autoritățile administrației publice care au decis să pună în aplicare un proiect printr-o 

formă PPP urmează să elaboreze un document (în legislație numit Studiu de 

fezabilitate), care analizează parametrii de bază ai proiectului propus. 

Analiza economico-financiară, care este parte componentă a Studiului de fezabilitate, 

trebuie să fie calculată detaliat și să ofere o comparație între realizarea proiectului de 

către autoritatea publică prin PPP sau procedura de achiziții publice. În acest caz, 

autoritatea publică desemnată efectuează un comparator al sectorului public (CSP), în 

ceea ce privește avantajul economic (sau dezavantajul) fiecărei opțiuni. 

În unele cazuri, anticipat elaborării Studiului de fezabilitate, în scopul argumentării 

necesității inițierii unui proiect PPP, autoritatea publică responsabilă poate să 

elaboreze un Studiu de prefezabilitate. 

Studiul de fezabilitate conține o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în 

termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luînd totodată în considerare, şi 

variantele identificate de partajare a riscurilor între parteneri. În acest scop, partenerul 

public poate să utilizeze, ca model, Matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de 

proiect, aprobată de Ministerul Economiei prin Ordinul nr.143 din 02.08.2013.  

Studiul de fezabilitate pentru proiectele de interes naţional, precum şi de interes local 

este înaintat de către partenerul public, spre avizare Agenţiei Proprietăţii Publice.  

 La avizarea Studiului, Agenţia Proprietăţii Publice va urmări ca structura acestuia să 

corespundă conținutului cadru al Studiului de fezabilitate prevăzut în Anexa nr. 1 la 
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Regulamentul privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a 

partenerului privat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 476 din 04.07.2012. 

Agenţia Proprietăţii Publice va examina dacă rezultatele Studiului de fezabilitate 

justifică necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului PPP şi demonstrează că: 

a) proiectul este fezabil şi realizabil comercial; 

b) proiectul corespunde cerinţelor şi politicilor partenerului public;  

c) au fost luate în considerare alternative de realizare a proiectului;  

d) forma de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract PPP este mai 

avantajoasă în raport cu alte forme;  

e) proiectul este avantajos din punct de vedere financiar.  

În cazul proiectelor PPP iniţiate de autorităţile publice centrale, la realizarea cărora se 

prevede participarea bugetului de stat, studiul de fezabilitate va fi remis Ministerului 

Finanţelor pentru examinarea sustenabilităţii proiectului.  

Pentru proiectele PPP, pentru care Studiul de fezabilitate elaborat demonstrează 

viabilitatea acestuia, partenerul public desemnat elaborează şi înaintează spre 

aprobare Guvernului cerinţele generale privind selectarea partenerului privat, 

obiectivele specifice, procedura de desfășurare a concursului de selectare a 

partenerului privat şi condiţiile PPP.  

Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a 

partenerului privat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2012 stabileşte 3 forme 

de selectare a partenerului privat în dependenţă de complexitatea PPP. 

Concursul de selectare a partenerului privat într-o singură etapă reprezintă 

procedura de atribuire a contractului PPP la care orice operator economic interesat 

are dreptul sa depună o ofertă. Concursul de selectare a partenerului privat prin 

aplicarea procedurii cu o singură etapă, de regulă, se practică atunci când proiectul 

este de o complexitate redusă și partenerul public poate stabili structura legală/ 

tehnică a proiectului. 

Concursul de selectare a partenerului privat cu precalificare reprezintă procedura 

la care orice operator economic are dreptul să îşi depună candidatura de a participa la 

concurs, însă numai candidații selectați pot depune oferte. Partenerul public va opta 

pentru concurs de selectare a partenerului privat cu precalificare în cazul în care 

proiectul este unul complex, iar partenerul public doreşte stabilirea unor criterii de 

precalificare şi ulterior atribuirea contractului PPP. 

Procedura de concurs cu precalificare se desfăşoară în două etape: 

a) etapa de selectare a participanţilor la precalificare, prin aplicarea criteriilor de   

precalificare; 

b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de participanţii la precalificare selectaţi, prin 

aplicarea criteriului de atribuire. 
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Etapa de precalificare presupune calificarea şi ierarhizarea operatorilor economici în 

baza criteriilor de precalificare prevăzute în documentaţia de precalificare, cu scopul 

limitării numărului de participanţi care vor depune o ofertă în etapa a doua a 

concursului cu precalificare. 

Concursul de selectare a partenerului privat prin dialog competitiv este 

procedura la care orice operator economic are dreptul să-și depună candidatura și prin 

care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidații admiși, în scopul 

identificării uneia sau mai multor soluții capabile să răspundă necesitaților sale, 

urmând ca  pe baza soluției identificate candidații selectați să elaboreze oferta finală. 

Partenerul public poate să aplice procedura de dialog competitiv pentru atribuirea 

unui contract PPP, în cazul în care proiectul PPP este considerat a fi de o 

complexitate deosebită şi aplicarea procedurii de concurs cu precalificare nu ar 

conduce la atribuirea contractului PPP. Proiectul PPP este considerat de o 

complexitate deosebită când partenerul public nu este în măsură să definească 

specificaţiile tehnice capabile să-i  satisfacă cerinţele şi exigenţele, de asemenea este 

dificil pentru partenerul public să stabilească volumul investiţiilor şi/sau cadrul 

juridic de implementare a proiectului. 

Partenerul public are dreptul de a aplica procedura de atribuire a contractului PPP 

prin dialog competitiv şi în cazul în care nu a fost depusă nici o ofertă pentru 

procedura de atribuire prin concurs sau concurs cu precalificare, sau nici una din 

ofertele propuse nu a fost considerată admisibilă. 

După aprobarea cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat şi a 

condiţiilor PPP, partenerul public elaborează documentaţia necesară organizării 

concursului de selectare a partenerului privat,  care include: 

 comunicatul informativ;  

 documentaţia standard care se elaborează conform instrucţiunilor privind 

derularea procedurilor de atribuire a contractelor PPP, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 476 din 04.07.2012 (anexa nr. 3 şi nr. 4). 

 caietul de sarcini;  

 proiectul contractului.  
 

Comunicatul informativ este valabil 60 de zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova (art. 26 alin. (1) din Legea nr. 179/2008). 
 

Ulterior publicării comunicatului informativ de iniţiere a concursului de selectare a 

partenerului privat, Comisia de selectare a partenerului privat desfăşoară procedura 

de selectare a partenerului privat şi, respectiv, atribuie contractul în conformitate cu 

Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a 

partenerului privat, aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 04.07.2012. 
 

2.4. Comisia de selectare a partenerului privat 
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După aprobarea cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat şi a 

condiţiilor PPP pentru desfăşurarea procedurii de selectare a partenerului privat, 

partenerul public instituie Comisia de selectare a partenerului privat.  

Conform art. 27 alin. (1) din Legea nr. 179/2008, Comisia de selectare a partenerului 

privat va fi 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 jurist, un 

reprezentant al Agenţiei Proprietăţii Publice şi un specialist în domeniul în care se 

iniţiază PPP. 

Membrii Comisiei de selectare a partenerului privat, precum şi alţi specialişti 

cooptaţi, au obligaţia să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor şi 

conţinutului documentelor puse la dispoziţie de partenerul privat care, conform legii, 

constituie secret comercial. Faţă de membrii Comisiei de selectare a partenerului 

privat, precum şi alţi specialişti cooptaţi se aplică prevederile Legii privind 

declaraerea averii și intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016. Comisia de 

selectare a partenerului privat, precum şi alţi specialişti cooptaţi, au obligaţia de a 

semna, pe propria răspundere, înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul 

procesului de evaluare, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care 

confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese. 

Nu pot fi membri ai Comisiei de selectare a partenerului privat participanţii la 

concurs, persoanele care fac parte din conducerea persoanei juridice care a depus 

cerere de participare la concurs şi nici persoanele afiliate acesteia.  

 

Competențele Comisiei de selectare a partenerului privat sunt prevăzute în art. 27 

alin. (3) din Legea nr.179/2008 și în pct. 12 din Regulamentul privind procedurile 

standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 04.07.2012.  

Comisia de selectare a partenerului privat are următoarele funcții de bază:  

1) defineşte criteriile de selectare a partenerului privat şi verifică respectarea lor; 

2) asigură, după caz, participanţilor la concurs accesul pentru examinarea prealabilă a 

obiectului propus pentru PPP şi a documentaţiei standard, oferă explicaţiile necesare; 

3) pune la dispoziţia participanţilor la concurs documentaţia standard şi explică 

modul de completare; 

4) înregistrează ofertele prezentate de ofertanţi obligatoriu în limba de stat sau, după 

caz, în altă limbă, şi verifică în şedinţă publică integritatea, precum şi componenţa 

ofertelor; 

5) asigură păstrarea ofertelor în safeu securizat; 

6) examinează şi evaluează ofertele; 

7) desfăşoară concursul public, desemnează învingătorul concursului şi negociază cu 

acesta contractul PPP; 
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8) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina 

web a Agenţiei Proprietăţii Publice informaţia despre rezultatele procedurii de 

selectare a partenerului privat, ș.a. 

Şedinţa Comisiei de selectare a partenerului privat este condusă de preşedintele 

Comisiei şi este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din membri, iar 

deciziile ei se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi din numărul 

total al membrilor desemnaţi. Fiecare membru al Comisiei are dreptul la un singur 

vot. Lucrările şi deciziile fiecărei şedinţe a Comisiei de selectare a partenerului privat 

se consemnează în proces-verbal, întocmit de secretarul Comisiei în termen de 5 zile 

din data desfăşurării şedinţei, semnat de toţi membrii Comisiei de selectare a 

partenerului privat prezenţi la şedinţă. În cazul în care unul din membrii Comisiei de 

selectare a partenerului privat refuză să semneze procesul-verbal, acesta este obligat 

de a-şi prezenta opinia separată în scris, elaborând în acest sens o opinie separată, 

semnată, care se ataşează la procesul-verbal al şedinţei respective. 

 

2.5. Evaluarea ofertelor   

Comisia de selectare a partenerului privat, se întrunește în ședință de deschidere a 

ofertelor la data stabilită în Comunicatul informativ.  

Comisia, în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, examinează conţinutul plicului 

exterior, constatând dacă oferta este completă și corespunderea acesteia cerințelor 

stabilite în documentația standard.  

Ulterior, Comisia ori de cîte ori este necesar, se va întruni în ședințe de lucru pentru a 

evalua ofertele corespunzătoare și desemnarea ofertei cîștigătoare.  

Procedura de examinare a ofertelor este următoarea: 

a) Comisia va examina dacă setul ”Documente de participare la concurs”    

conține documentele solicitate și corespund documentației standard. În cazul, în care 

documentele sunt conforme, Comisia va proceda la examinarea setului ”Documente 

ce atestă eligibilitatea ofertantului”.  

În cazul, în care documentele din setul ”Documente de participare la concurs” nu sunt 

conforme documentației standard, oferta va fi declarată ca necorespunzătoare și va fi 

respinsă de Comisie, fără a fi examinat setul ”Documente ce atestă eligibilitatea 

ofertantului” și fără a fi deschise plicurile sigilate cu Oferta tehnică și Oferta 

financiară. 

b) Comisia va examina dacă setul ”Documente ce atestă eligibilitatea ofertantului” 

conține documentele confirmative solicitate. Comisia se va expune dacă ofertantul se 

încadrează în condițiile de eligibilitate și dacă documentele prezentate confirmă 

eligibilitatea ofertantului. În cazul, în care Comisia va stabili că ofertantul nu se 

încadrează în condițiile de eligibilitate, oferta va fi declarată ca necorespunzătoare și 

va fi respinsă de Comisie, fără a fi deschise plicurile sigilate cu Oferta tehnică și 

Oferta financiară. 
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c) După confirmarea eligibilității ofertantului, Comisia va deschide Oferta tehnică 

și Oferta financiară și va proceda la evaluarea ofertei, conform grilei de evaluare 

indicate în documentația standard. 

 

O ofertă corespunzătoare este oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi 

specificaţiilor documentației standard, fără abateri sau condiţionări semnificative. O 

abatere sau condiţionare semnificativă reprezintă cea: 

a) care afectează domeniul de aplicare, calitatea și/sau executarea contractului 

PPP; 

b) care limitează drepturile Comisiei sau obligaţiile ofertantului stabilite în 

proiectul contractului PPP conform documentației standard;  

c) rectificarea căreia, ar afecta în mod nedrept poziţia concurenţială a ofertanţilor 

care prezintă alte oferte. 

Comisia va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: 

a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia standard; 

b) ofertantul nu corespunde criteriilor de eligibilitate stabilite în documentația 

standard; 

c) ofertantul nu transmite în perioada stabilită de  Comisie clarificările solicitate; 

d) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii 

tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este 

determinată de corectarea erorilor aritmetice; 

e) explicaţiile solicitate nu sânt concludente şi/sau nu sânt susţinute de 

documentele justificative cerute de Comisie; 

f) dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor 

prestabilite în documentația standard sau aceasta nu este completată, semnată şi 

ştampilată în modul corespunzător. 

Evaluarea ofertelor şi stabilirea ofertei cîştigătoare se realizează de Comisie, avîndu-

se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum şi cerinţelor 

specificate în documentație standard şi Comunicatul informativ. 

În cazul în care atribuirea contractului PPP se face în baza criteriului “cel mai mic 

preţ”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi 

prin întocmirea, în ordinea descrescîndă a preţurilor respective şi a clasamentului în 

baza căruia, după acordarea marjei de preferinţă internă, se stabileşte oferta 

cîştigătoare.  

În cazul, în care atribuirea contractului PPP se face în baza criteriului “oferta cea mai 

avantajoasă economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare 

ofertă a unui punctaj. Partenerul public trebuie să întocmească, în ordinea 

descrescîndă punctajul acordat şi clasamentul în  baza căruia, după acordarea marjei 

de preferinţă, se stabileşte oferta cîştigătoare.  
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Preţurile care se compară, în scopul întocmirii clasamentului, sînt preţurile totale 

ofertate pentru execuţia lucrării/prestarea serviciilor, fără TVA. 

În cazul în care preţurile ofertate sânt egale, Comisia va atribui contractul PPP 

ofertantului care a oferit preţul cel mai mic şi întrunește criteriile minime de 

calificare.  

În situaţia în care criteriul de evaluare este „oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic” elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în 

corelaţie cu factorii de evaluare descrişi prin algoritmul de calcul. 

Comisia va evalua şi compara doar ofertele determinate ca fiind corespunzătoare, 

ţinînd cont de factorii de evaluare specificaţi în documentația standard. 

Comisia va stabili ofertantul cu cea mai avantajoasă ofertă şi care, în urma evaluării a 

demonstrat că este capabil să îndeplinească corespunzător cerinţele stabilite în caietul 

de sarcini. Determinarea va fi bazată pe examinarea documentelor justificative cu 

privire la calificările ofertantului, prezentate de acesta în oferta sa, precum şi alte 

informaţii, cum ar fi planul ofertantului de producere, instrucţiuni de deservire 

tehnică şi exploatare etc., dacă Comisia le consideră necesare şi adecvate. 

Oferta stabilită câștigătoare, este oferta care întrunește cel mai mare punctaj total 

rezultat prin aplicarea algoritmului stabilit în documentația standard. 

Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, partenerul public va informa 

ofertantul declarat câștigător prin scrisoare de notificare că oferta sa a fost declarată 

câștigătoare. 

Notificarea cu privire la desemnarea câștigătorului va constitui temei pentru 

negocierea şi semnarea ulterioară a contractului PPP. 

Partenerul public va comunica tuturor ofertanţilor rezultatele procedurii de selectare 

în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal al ședinței 

Comisiei. Partenerul public are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoar la 

atribuirea contractului PPP care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe 

care partenerul public trebuie să le furnizeze şi anume în situaţia în care această 

furnizare ar prejudicia: 

a) interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui 

ofertă a fost declarată câștigătoare;  

b) concurenţa loială între ofertanţi. 

 2.6. Negocierea și semnarea contractului de parteneriat public-privat 

Partenerul public are obligaţia de a încheia contractul PPP cu ofertantul a cărui ofertă 

a fost determinată de Comisie ca fiind câștigătoare. 

Contractul se negociază în cel mult treizeci (30) zile calendaristice din data primirii 

proiectului de către ofertantul desemnat câștigător. La negocierea clauzelor 
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contractuale, în contract pot fi introduse, cu acordul reciproc al părţilor, condiţii 

suplimentare, care însă nu vor schimba esenţial condiţiile prevăzute în documentația 

standard şi oferta câștigătorului. 

În situația în care partenerul public nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a 

cărui ofertă a fost determinată ca fiind câștigătoare, aceasta este în drept să invite 

ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii contractului sau 

să anuleze procedura de concurs.   

Partenerul public, în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării contractului 

de parteneriat public privat, publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un 

Comunicat informativ privind rezultatele concursului și câștigătorul concursului. 

 

 2.7. Monitorizarea obligațiilor contractuale  

În conformitate cu prevederile Legii nr.179/2008, partenerul public instituie Comisia 

de monitorizare a implementării contractului PPP pe întreaga durată.  

Comisia de monitorizare se instituie prin ordinul partenerului public care a semnat 

contractul PPP. Comisia va fi formată dintr-un număr impar de membri, persoane 

fizice, nu mai mic de 5, care va include  cel puţin un specialist în economie, un 

specialist în jurisprudenţă, un specialist în domeniul în care a fost creat PPP, și un 

reprezentant al partenerului 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. 
Comisia de monitorizare are următoarele competențe: 

a)monitorizarea îndeplinirii de către partenerul privat a obligațiilor contractuale 

stabilite în contractul PPP; 

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

a obligațiilor investiționale, precum și volumului de executare a lucrărilor stabilite în 

contractul PPP; 

c) determinarea nivelului de executare a prevederilor contractuale; 

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

ca rezultat a executării contractului PPP; 

e) determinarea necesității extinderii etapei/ etapelor 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 

situații de forță majoră; 

f) examinarea situațiilor privind operarea unor modificări în contractul PPP și 

înaintarea recomandărilor în acest sens; 

g) și alte competențe neinterzise de legislație. 
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Lucrările și activitățile Comisiei de monitorizare sunt descrise în Regulamnetul cu 

privire la monitorizarea contractelor PPP și concesiune, aprobat prin Ordinul Agenției 

Proprietății Publice nr. 81 din 14.11.2017.  

 

 


