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Despre Manual

• Primele experiențe la nivel local și național-> Impresii mixte

• Lecția învățată: necesitatea pentru un sprijin mai proactiv pentru a 

asigura transparența și integritatea procedurilor de atribuire a 

contractelor PPP/utilizarea mai eficientă a resurselor.

• Din 2014: Proiectul Twinning în derulare - pentru consolidarea 

sistemului PPP în Moldova

• Împreună cu experții din Germania s-a elaborat un manual practic cu 

documente standard concrete
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Despre Manual

 Elaborat de ambii parteneri ai Proiectului Twinning, experții din 
autoritățile germane și Direcția PPP din Agenția pentru Proprietate 
Publică

 Dedicat tuturor actorilor implicați în inițierea și atribuirea proiectelor 
PPP

 În baza legislației naționale precum și experiențelor practice

 Structurat clar după cum o să vedeți pe slaidul următor
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▪ PPP-ul nu este o achiziție directă de către sectorul public a unei 

clădiri pentru scoală, străzi, etc. produs de un partener privat. 

▪ PPP-ul reprezintă o cooperare bine-definită între sectorul public și 

privat (“parteneriat") în condiții de egalitate

▪ PPP-ul are multe avantaje: o abordare ce se bazează pe ciclul de 

viață, utilizarea deplină a experienței sectorului privat. 

▪ Însă: PPP-ul este mai complicat; este necesară o planificare 

atentă cînd se ia decizia privind forma legală, întocmirea 

contractului, i.e. distribuirea responsabilităților, riscurilor și 

remunerării pe care o implică asumarea acelor riscuri. 

PPP – Informații de bază I
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▪ PPP-ul necesită existența unui cadru legal sigur; 

pentru proiectele pe termen lung (spre ex. cu o durată 

de 30 de ani) sectorul privat implicat necesită să fie 

sigur privind "regulile jocului"

▪ În același timp sectorul public trebuie să fir sigur că are 

un partener privat solvent și de nădejde. 

▪ Un proiect PPP bine conceput și administrat reduce 

costurile ("15 procente") și asigură mai multă eficiență 

și calitate mai înaltă.

PPP – Informații de bază II

8



Despre Manual

Părți Denumire Conținut

I Aspecte generale ale 

proiector  PPP

Aspecte de politici, definiții și introducerea factorilor de 

decizie

II Cadrul legislativ PPP Legi și norme cu privire la PPP și concesiuni

III Finanțare de Proiecte PPP Concepte, surse de finanțare și studii de caz

IV Gestionarea PPP Rolul și competențele autorităților publice; selectarea 

tipului de contract; formarea echipei; studiul de fezabilitate 

și analiza cost-beneficii; accesibilitatea și studiul pieței; 

procesul concursului de cerere de oferte

V Procedura pentru

atribuirea unui contract 

PPP

Procedura de selectare a partenerului privat; descrierea și 

comparația a diferitor proceduri de atribuire

VI Negocierea și încheierea 

unui contract PPP

Evaluarea ofertelor; care este ”cea mai avantajoasă ofertă 

din perspectivă economică”; comunicarea rezultatului

VII Monitorizarea contractelor 

PPP

Rapoarte anuale; Registru
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Mastertitelformat bearbeiten

Master-Untertitelformat bearbeiten

Slide 7

Cadru pentru PPP

Siguranța investițiilor

Stabilitatea monetară

Stabilitatea prețurilor

Sistem judiciar independent și 

eficient

Continuitate politică

PPP



Partea I: Aspecte generale
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Partea I: Aspecte generale

Concesiunile ca o formă specifică a PPP

• Concesiunile permit transferul riscului de operare către partenerul 

privat

• O companie privată construiește și administrează o autostradă. În 

baza contractului de concesiune, costurile sunt pe deplin rambursate 

prin taxe de la utilizatori. Riscul că veniturile pronosticate nu vor 

acoperi investițiile și alte costuri îi aparține partenerului privat, și nu 

statului.
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Partea I: Aspecte generale
.

Structura Rețelei PPP în Moldova

Direcția 

PPP

Direcția centrală PPP
- Specialiști din ministere cheie

- Aproximativ 5 colaboratori

- Instruire

- La fiecare 3 săptămîni

- Actualizare prin experți

Rețeaua interministerială PPP
- Are sarcina de a identifica bariere și lacune

- Se convoacă trimestrial

- 49 de membri

Raportează trimestrial

Consiliul Național pentru PPP
- Decizii strategice - O dată pe semestru

- 27 membri - Un consiliu permanent creează grupuri 

de lucru

Raportează semestrial

Grupuri 

de lucru
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Partea II: Cadrul juridic

Legea cu privire la parteneriatul public-privat (nr.179 –XVI)

Constă din 8 capitole și 37 articole privind

• Principiile de bază a PPP-urilor

• Rolul diferitor autorități publice implicate

• Tipuri de PPP

• Modalitățile de implementare ale acestora, inclusiv clauzele 

contractuale (răspundere)

• procedura de selectare a partenerului privat și 
activitatea acestui

• garanții și riscuri ale partenerilor, atenuarea riscurilor

Clarificări și specificări ale acestor reguli printr-un număr de decizii și acte 

normative
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Partea II: Cadrul juridic

Legea cu privire la concesiuni (nr. 534-XIII)

• 27 articole cu definiții specifice

• Norme relevante cu privire la concesiuni, conținutul contractului de 

concesiune, drepturile și obligațiile părților, garanții/răspundere

Legea cu privire la achiziții publice (nr. 96-XVI)

• Reguli de bază pentru licitații și achiziții publice

• Se aplică acolo unde nu există alte prevederi specifice (de ex. căi de 

atac)

• La moment sub revizuire
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Partea II: Cadrul juridic

Libertatea contractuală în cadrul dat

Art. 19 din Legea PPP stabilește o serie de cazuri standarde pentru 

PPP:

• Modelare-construcție-operare

• Construcție-operare-renovare

• Construcție-operare-transfer

• Construcție-transfer-operare

• Locațiune-dezvoltare-operare

• Reabilitare-operare-transfer

Libertatea contractuală permite soluții individuale (Art. 19 II)
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Partea II: Cadrul juridic

Structura tipică a PPP construcție-operare-transfer COT

4

Partener public 
Partener privat/Operator

randamentul final al 

investițiilor

COT

Investiții capitale

Venit

Utilizatori/consumatori 

(direct prin Distribuitor)

servicii
tarife de 

utilizare



Partea II: Cadrul juridic

Structura tipică a PPP-ului locațiune-dezvoltare-operare
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Partea III: Finanțare

Trei concepte de bază

• Proiecte financiar independente

• Proiecte parțial subvenționate

• Proiecte integral subvenționate
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Partea III: Finanțare

PPP-uri

Proiecte 

financiar

independente

Proiecte 

subvenționate

Proiecte integral 

subvenționate de servicii 

publice

Autostrăzi + + +

Căi ferate + +

Generare și distribuție de 

electricitate
+ +

Aeroporturi și control de 

trafic aerian
+ +

Porturi + +

Poduri sau tuneluri cu 

plată
+

Parcări auto +

Concesiuni + + +

Comunicațiile în bandă

largă
+

Renovarea vechilor clădiri 

industriale
+ +

Infrastructură de sport/de 

cultură
+ + +

Căi pentru tramvai +

Locuințe sociale + +

Gestionarea deșeurilor și 

apelor municipale 

(inclusiv evacuare)

+ + +

Spitale. Școli + +

Penitenciare +

Clădiri și conducte + + +
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Partea III: Finanțare

24



Partea IV: Gestionare

Cine și pentru ce este responsabil?

• Autoritate contractantă

• Agenția APP și Direcția PPP 

• Consiliul Național PPP/Rețeaua Interministerială PPP

Procesul de implementare PPP

• Identificarea unui proiect relevant

• Consolidarea echipei corecte: Expertiză juridică, tehnică și financiară

• Gestionarea costurilor inițiale

• De la studiu de pre-fezabilitate și pînă la realizare reușită
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Partea IV: Gestionare
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Partea IV: Gestionare
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Partea IV: Gestionare

31

Cum lucrează Comparatorul Sectorului Public (CSP)



Partea V: Atribuirea PPP
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PPP PROCEDURES 

Open Procedure Restricted Procedure (two phase 

procedure with prequalification)

Competitive 

Dialogue

Characteristics of the supply market 

(bidders)

Many potential bidders in the relevant 

market

A few known bidders; it is important 

to select proper (qualified) bidders in 

the first phase

A few known bidders; it is important 

to select proper (qualified) bidders in 

the first phase

Characteristics of the subject matter 

of tendering (goods, services, works)

Standard commercial items (goods, 

services)

Predominantly non-standard

items sought for by the public

partner, according to specific 

requirements

Technically, and/or financially 

complex subject matter of tendering

Competition process/cascading Only one-off opening of competition Opening of competition twice

(in the qualification first phase and in 

the second phase for 

the final offer)

Consecutive, multiphase opening of 

competition between the bidders 

within the competite dialogue until 

ultimate final offers are submitted

Possibility to limit number of 

bidders

No prequalification or pre-selection is 

permitted. Any interested bidder may 

submit a bid (open system).

The number of bidders may be limited 

to no less than five in accordance with 

criteria specified in contract notice 

(prequalification and 

shortlisting permitted) 

(closed system).

The number of bidders may be limited 

to no less than three in accordance 

with criteria specified in contract 

notice 

Prequalification and shortlisting is 

permitted (closed system).

Discussions (negotiations,dialogue) 

during the award procedure

The specifications/contract 

documentation may not be changed 

during the bidding process, and no 

negotiations or dialogue may 

take place with the bidders. Final 

clarification is permitted.

The specifications/contract 

documentation may not be changed 

during the bidding process, and no 

negotiations or dialogue may take 

place with bidders. Final clarification 

is permitted.

Dialogue with bidders permitted on all

aspects

(down-scaling bidders permitted

between successive stages of the

dialogue). When dialogue is

concluded, final complete bids must

be requested based on the solution(s)

presented during the dialogue phase.

Discussions/negotiations after the 

final bid is submitted

No scope for negotiations/

discussions with a bidder after bids are 

submitted.

No scope for discussions/

negotiations with a bidder after bids 

are submitted.

Only permitted to clarify, fine tune or 

specify a bid or confirm commitments. 

No changes permitted to basic 

features.

Award criteria employed Either the lowest price or the most 

economically advantageous offer

Either lowest price or the most 

economically advantageous offer

Only the mosteconomically 

advantageous offer.8



P Partea V: Procedura de atribuire a PPP

Etapele privind concursul de selectare a partenerului privat în proiectele 
de parteneriat public-privat sunt menționate în HG. 476 din 02.07.2012:

• Transparență (Secțiunea 1):

- Publicarea în Monitorul Oficial al RM a comunicatului informativ cu privire 

la deschiderea concursului pentru selectarea partenerului privat, valabil 
pentru 60 de zile; precum și publicărea pe site-ul APP si pe alte pagini web 
naționale și internaționale

• Acces la procedura de atribuire (Secțiunea 2):

- Orice agent economic sau persoană fizică are dreptul de a depune oferta de 

participare la concurs.

• Clarificări privind documentația de concurs (Secțiunea 3):

- Orice agent economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind 
modul în care este condus concursul și/sau cu privire la documente care 

trebuie depuse.

• Taxa de participare (Secțiunea 4):

- Taxa va fi plătită de către agentul economic ca să participe la procedura 

de atribuire a parteneriatului public-privat.

• Garanții pentru ofertă (Secțiunea 5):

• - Garanția pentru ofertă este furnizat de ofertant pentru a proteja 
partenerul public de la riscul unui comportament necorespunzător pe întreaga 
durată a procedurii de atribuire a contractului.
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Partea V: Procedura de atribuire a PPP

Etapele privind concursul de selectare a partenerului privat în 

proiectele de parteneriat public-privat (continuare)
• Garanții bancare privind buna executare a contractului (Secțiunea 6):

- Garanția bancară este furnizată de către partenerul privat, pentru a asigura 
partenerul public de o performanță cantitativă și calitativă pe toată perioada 
contractului; mărimea garanției bancare nu trebuie să depășească 25% din investiție.

• Depunere de oferte (Secțiunea 7) :

- Oferta este obligatorie în ceea ce privește conținutul pe tot parcursul vieții sale și 
trebuie să fie semnată de către ofertant.

• Deschiderea plicurilor cu oferte (Secțiunea 8):

- Comisia este obligată să deschidă ofertele în termen de 5 zile de la data limită; se 

va face proces verbal

• Evaluare de oferte (Secțiunea 9) :

- Comisia examinează oferta din punct de vedere financiar și tehnic; Propunerea tehnică
trebuie să îndeplinească criteriile minime din caietul de sarcini; Propunerea financiară
trebuie să se încadreze în valoarea minimă estimată a caietului de sarcini;

- Oferta câștigătoare se stabilește numai din oferte admise și numai pe baza criteriilor 
enumerate în documentația standard;

- După finalizarea evaluării ofertelor, Comisia pregătește raportul de evaluare al 
ofertelor și întocmește procesul-verbal cu privire la decizia finală de desemnare a 
ofertantului câștigător sau de respingere a ofertelor.
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Partea V: Atribuirea unui PPP

Etapele concursului de selectare a partenerului privat în proiectele de 

parteneriat public-privat (continuare)

• Desemnarea ofertantului cîștigător (Secțiunea 10) :

- Partenerul public este obligat să informeze în scris toți ofertanții cu privire 
la rezultatele concursului nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la întocmirea 
procesului-verbal de către Comisie;

- Comisia publică rezultatele selecției în Monitorul Oficial al RM.

• Anularea procesului de selectare a partenerului privat (Secțiunea 13):

- La inițiativă proprie partenerul public poate anula procesul de selectare din 
următoarele motive:

1. Lipsă de concurență

2. S-au depus doar oferte respinse

3. S-au constat încălcări de legislație
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Partea VI: Negocierea și încheierea contractului

• După desemnarea celei mai bune oferte Comisia de selectarea 

elaborează în termen maxim de 30 zile din data deciziei, proiectul de 

contract

• Aspecte relevante de a fi incluse în proiectul contractului

• Termen limită pentru semnarea contractului este de maxim 30 de zile 

din data desemnării ofertantului cîștigător
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Partea VII: Monitorizare

• Rolul Părților implicate

• Înregistrarea contractelor PPP la Agenția de Proprietate Publică

• Verificări anuale privind implementarea (inclusiv prin desemnarea 

unui auditor independent)
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Documente și contracte standard

Manualul cuprinde mai mult de 20 pagini cu Anexe utile pentru 

autoritățile contractante:

• Anexa I - Matricea de alocare a riscurilor

• Anexa II - Forme contractuale de realizare a unui PPP

• Anexa III - Model al contractului PPP

• Anexa IV - Model al studiului de fezabilitate

• Anexa V - Etapele principale pentru atribuirea contractelor PPP

• Anexa VI - Cadrul juridic PPP
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…Mersi frumos!
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