
54 | 

|DR. ÎN ECONOMIE NATALIA PERCINSCHI, 

CERC. ȘT. COORDONATOR, INSTITUTUL NAŢIONAL 
DE CERCETĂRI ECONOMICE (INCE) , AȘM

P���������� ! # $!�%-#��&��: 

'(�)�, #�($!�)�, �$(�*+��  

PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT(PPP) REPREZINTĂ O DIREC-
ŢIE IMPORTANTĂ A DEZVOLTĂRII ECONOMIEI MONDIALE DE 

TIP INOVAŢIONAL. TRANZIŢIA MOLDOVEI PE CALEA INOVAŢIONALĂ 
DE DEZVOLTARE POATE FI REALIZATĂ NUMAI ÎN CONDIŢIILE COO-
PERĂRII STRÂNSE DINTRE STAT ȘI MEDIUL DE AFACERI. TOTODATĂ, 
INIŢIATORUL CREĂRII PARTENERIATULUI ÎN MATERIE DE INOVAŢIE AR 
TREBUI SĂ FIE STATUL. 

Această poziţie dominantă se explică prin faptul 
că statul:

 ▪ este interesat în dezvoltarea economiei ino-
vaţionale a ţării, poate acţiona ca factor de stabili-
zare. Mecanismele sale sunt întotdeauna relevante 
(mai ales în contextul crizei & nanciare și economice, 
atunci când investiţiile private sunt reduse);

 ▪ dispune de resurse semni& cative;
 ▪ creează  mediul pentru inovaţie, subvenţio-

nează crearea ei (inovaţiile sunt asociate cu costuri 
pe termen lung și riscuri mari);

 ▪ poate acţiona ca garant pe o parte serioasă 
de risc, în special în primele etape ale ciclului de 
inovare;

 ▪ poate &  iniţiator și organizator și, totodată, 
poate acţiona în calitate de organ de reglementare 
a interacţiunilor inovaţionale.

Factorii principali care contribuie la constitu-

irea și dezvoltarea parteneriatului public-privat 

în economia de piaţă la etapa actuală. Parteneri-
atul dintre stat și sectorul privat are o tradiţie lun-

gă – de la momentul apariţiei statului. Constitui-
rea și dezvoltarea parteneriatului public-privat se 
datorează câtorva factori de bază [2], care contri-
buie la consolidarea rolului formelor de partene-
riat în economia de piaţă la etapa actuală. Acești 
factori sunt:

1. Privatizarea activelor de stat – una dintre cele 
mai importante direcţii de liberalizare economică. 
Acest curs a fost urmat, cum era și & resc, de majo-
ritatea ţărilor – în anii 1980-1990. PPP joacă un rol 
important, deoarece aceasta înseamnă privatizarea 
parţială a proprietăţii de stat și municipale și a ser-
viciilor publice.

2. Lipsa de resurse ! nanciare su! ciente. Guver-
nele naţionale nu au volume su& ciente de resur-
se & nanciare pentru modernizarea, întreţinerea 
și extinderea infrastructurii industriale și sociale. 
Însă implicarea mediului de afaceri în procesul de 
reproducere creează baza pentru transformarea ei 
structurală, orientată asupra dezvoltării complexu-
lui inovaţional și investiţional.

3. Mobilitatea, viteza de adoptare a deciziilor, ca-

pacitatea de a inova, utilizarea inovaţiilor tehnice și 

tehnologice de către mediul de afaceri în comparaţie 
cu statul. Totodată, statul poate asigura susţinerea 
întreprinderilor publice-private, inclusiv prin pâr-
ghii economice.

Caracteristicile de bază ale parteneriatului pu-
blic-privat sunt următoarele:



| 55 

 ▪ părţile parteneriatului sunt statul, pe de o 
parte, și întreprinderile private – pe de altă parte;

 ▪ interacţiunea are loc pe bază legală o% cială;
 ▪ interacţiunea oferă drepturi egale pentru am-

bele părţi;
 ▪ proiectul are o orientare socială;
 ▪ în procesul de realizare a proiectelor în baza 

PPP, părţile își consolidează contribuţiile/aporturile 
și resursele.

Costurile și bene% ciile, de regulă, sunt distribuite 
între părţi, în proporţii stabilite anterior. De regulă, 
iniţiativa de organizare a PPP îi aparţine statului, 
care urmărește să intereseze % rmele private în par-

ticiparea la implementarea  proiectelor social im-
portante [6].

Forme concrete, metode și modele de aplicare a 

parteneriatului public-privat în economia moder-

nă. Există o mare varietate de forme de parteneriat 
public-privat, care utilizează oportunităţi potenţiale 
semni% cative.  Metodele și formele concrete de in-
teracţiune pot %  diferite, în funcţie de maturitatea și 
particularităţile naţionale ale relaţiilor de piaţă.

În baza consolidării experienţei modelelor na-
ţionale și internaţionale de parteneriat, s-a format 
următoarea clasi% care a formelor de PPP  [6]. 

  Tabelul 1

Formele de organizare a parteneriatului public-privat, aplicate în economia modernă

Contracte de prestări servicii

Pe termen scurt (1-3 ani)
contracte pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciilor publice;
atragerea companiilor private în realizarea problemelor speci% ce, soluţionarea cărora 
este di% cilă pentru stat (spre exemplu, la lichidarea urmărilor dezastrelor naturale)

Contracte de administrare

Pe termen mediu (3-8 ani)
contract pentru deservire, conform  căruia statul încredinţează sectorului privat deser-
virea unui obiect;
contractul de administrare, conform căruia statul încredinţează sectorului privat admi-
nistrarea unui obiect;
contract  „la cheie” – statul % nanţează, iar sectorul privat se implică în proiectarea, con-
strucţia și administrarea obiectului

Contracte de arendă și transmitere 

temporară a drepturilor de proprietate

Pe termen lung (8-15 ani)

leasingul: compania privată primește obiectul de la stat. Responsabilităţile chiriașului 
ţin de deservirea, încasarea și transferarea plăţilor pentru utilizare către stat;
acordul de împărţire a producţiei (transferul unei anumite părţi din producţie de către 
% rmele private statului ca plată pentru dreptul de realizare a unui anumit proiect)

Acorduri de concesiune

Pe termen lung (15-30 ani)
statul sau unităţile administrativ-teritoriale concesionează (transmite) unui investitor 
dreptul de prospectare, exploatare, valori% care sau restabilire a resurselor naturale, 
obiectelor de infrastructură, bunurile mobile și imobile proprietate publică a statului 
în schimbul unor redevenţe în formă de plăţi periodice 

Corporatizarea

Pe termen nedeterminat
participarea capitalului privat în întreprinderile de stat (întreprinderi mixte)

Sursa: Инновационный вектор экономики знаний. Науч. ред. Г. Ф. Унтура; А. В. Евсеенко. Рос. акад.
наук, Сиб. отд. Ин-тa эконом. и орг. пром. произв. Новосибирск; Изд-во СО РАН. 2011-279с. ISBN978-5-
7692-1197-3

Cele mai moderne și mai de perspectivă forme 
de PPP sunt: Fondul de investiţii; Mega-proiectele și 

proiectele naţionale; Structurile integrate (companii 

cu participarea statului).

În practică, formele de PPP sunt foarte diferen-
ţiate: de la contractele individuale de stat până la 
sistemul de sprijin din partea statului a companii-
lor locale prin reglementarea tarifar-vamală, întâ-

ietatea producătorilor autohtoni la achiziţionarea 
de echipamente din contul mijloacelor bugetare, 
stimularea exportului de tehnologii inovatoare 
și produse ale companiilor moldave și transferul 
tehnologilor și produselor de către companiile 
străine.

Modelele de PPP sunt multiple și diverse. Prin-
cipalele dintre acestea sunt prezentate în % gura 1.
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Fig.1. Modele de parteneriat public-privat

Sursa: Elaborată de autor după: Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // 

Вопр. экономики. –2008. – № 8. – с. 68-69.

În principiu, în viitor în Republica Moldova va #  
posibilă utilizarea tuturor modelelor de parteneriat 
public-privat enumerate mai sus.

Baza legislativă și normativ-juridică privind 

parteneriatul public-privat. În tabelul 2 prezentăm 
etapele de dezvoltare a cadrului legislativ privind 
parteneriatul public-privat în diferite grupe de ţări. 

                   Tabelul 2

Cadrul legislativ privind PPP în diferite ţări

Grupe de ţări Măsuri legislative privind PPP, realizate în diverse forme

Germania, Polonia, România, Cehia, Ungaria, 
Grecia, Brazilia, Coreea de Sud, Japonia, Argen-
tina, Letonia, Moldova, Kârgâzstan, Federaţia 
Rusă, Ucraina

Sunt adoptate legi speciale privind parteneriatul public-privat

Italia, Marea Britanie, SUA, China, Bulgaria, 
Croaţia, Slovacia, India, Lituania, Azerbaidjan, 
Kazahstan, Uzbekistan

Exista unele acte legislative, care consolidează principiile de bază și instrumentele 
PPP

Austria, Armenia, Israel, Suedia, Siria, Estonia, 
Turkmenistan

Parteneriatul public-privat încă nu este reglementat prin legislaţie

Rusia și unităţile administrativ-teritoriale fede-
rale

Au fost adoptate proiecte de legi regionale. În Rusia a fost elaborată legea model 
„Cu privire la participarea subiecţilor Federaţiei Ruse, învăţământului municipal în 
cadrul proiectelor de parteneriat public-privat”. În lege au fost re( ectate: de# niţia 
PPP; domeniul de aplicare a PPP; blocul de angajamente # nanciare, care în cadrul 
legislaţiei bugetare pot #  asumate de către organele administraţiei de stat și mu-
nicipale; principalele contracte pentru proiecte de PPP.

Kazahstan, Ucraina, Moldova, Kârgâzstan, Uz-
bekistan

Se elaborează intensiv mecanisme de asigurare normativ-juridică a PPP; se reali-
zează un șir de proiecte de PPP; se creează bazele instituţionale ale parteneriatu-
lui; se identi# că condiţiile și instrumentarul de aplicare a PPP regional. În Moldova, 
Kârgâzstan și Ucraina  au fost adoptate legi privind parteneriatul public-privat

Sursa: elaborat de autor în baza studierii experienţei străine.
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De menţionat faptul că Republica Moldova este 
una dintre primele ţări în care au început să se pună 
bazele legislative ale parteneriatului public-privat.  
Astfel, în anul 1995, Parlamentul ţării a adoptat Le-

gea cu privire la concesiuni, concesiunea ! ind cea 
mai principală și cea mai e! cientă formă de PPP în 
toată lumea. În 2008 a intrat în vigoare Legea „Cu 

privire la parteneriatul public-privat”. Însă, cu toate 
că aceste două legi au  fost adoptate, practic până 
în anul 2012 ele nu au funcţionat. Acest lucru se 
explică prin neglijarea celor doi factori: natura ca-

drului legislativ și lipsa bazei normativ-juridice, care 
urmau să concretizeze și să reglementeze aplicarea  
legislaţiei în practică (instrucţiuni, ghiduri, directive, 
regulamente, contracte tip etc.). Cele două legi pri-
vind PPP nu au fost interconexe și nici armonizate 
cu alte legi ale ţării.

Până în prezent, în legislaţia Republicii Moldova, 
termenul „PPP” nu are încă o de! niţie legală clară, 
de aceea este interpretat foarte ambiguu. Legea în 
vigoare „Cu privire la  parteneriatul public-privat” 
oferă o de! niţie a PPP, a proiectelor  de parteneri-
at public-privat, formelor posibile de realizarea a 
acestuia, stabilește principiile, ordinea și condiţiile 
de interacţiune a partenerilor publici și privaţi la în-
cheierea și  realizarea contractelor privind PPP,  sunt 
determinate condiţiile contractelor de PPP, garanta-
rea drepturilor și intereselor legitime ale parteneri-
lor publici și privaţi. Proiectul de lege are drept scop 
identi! carea regulilor unice și clare de joc pentru 
participanţii la proiectele PPP, care sunt garanţii su-
plimentare pentru investitorii privaţi.

Factorii (barierele) care împiedică și limitează 

dezvoltarea PPP în Republica Moldova. Studiul 
privind problemele funcţionării parteneriatului pu-
blic-privat în Republica Moldova, realizat în baza 
interviurilor cu experţi în domeniu,  a permis să ! e 
identi! cate mai multe bariere în dezvoltarea parte-
neriatului public-privat.

1. Lipsa unei noţiuni, concepţii și tactici comu-

ne, care ar descrie parteneriatul în R. Moldova ca 
pe o formă de realizare a modelului de economie 
mixtă. Parteneriatul va !  într-adevăr e! cient în con-
diţii de claritate deplină și previzibilitate a strategiei 
pentru dezvoltarea durabilă a ţării. Este necesar de 
a schimba mentalitatea în înţelegerea și realizarea 
practică  a funcţiilor de drept public ale statului.

2. Mediul instituţional-juridic limitat de dez-

voltare a parteneriatului public-privat. Legislaţia 
naţională care reglementează interacţiunile dintre 
partenerul public și partenerul privat este imper-
fectă. De aceea, este necesar de a elabora norme 
juridice care ar reglementa și proteja informaţiile 
ambelor părţi (statul și mediul de afaceri).

3. Lipsa comenzilor permanente pe termen 

lung pentru realizările tehnologice și inovaţiona-

le, care împiedică crearea PPP, în special, în sectoa-
rele inovaţional-tehnologice. Aceasta conduce la 
faptul că capitalurile mari, practic, nu sunt implicate 
în realizarea proiectelor inovaţionale. 

4. Lipsa unor abordări comune faţă de de" niţi-

ile formelor de interacţiune a sectorului de stat cu 

mediul de afaceri, realizate în baza de PPP:
 ▪ existenţa erorilor sistemice în procesul de 

constituire a interacţiunilor cu mediul de afaceri, 
care provoacă neîncrederea investitorilor și nu per-
mit de a realiza proiecte potenţial avantajoase și 
necesare partenerului public;

 ▪  lipsa competenţelor adecvate departamen-
telor, care acţionează în calitate de parte a relaţiilor 
de parteneriat cu mediul de afaceri; 

 ▪  insu! cienta dezvoltare a  instituţiilor care asi-
gură realizarea relaţiilor de proprietate.

5. Lipsa unui sistem permanent de interacţiune 

dintre mediul de afaceri și stat. Nu există  o înţele-
gere clară a relaţiei dintre sarcinile politicii investiţi-
onale de stat și factorii de dezvoltare. 

6. Existenţa reală a diferenţierii în preferinţe. În 
condiţiile unei Constituţii unice, diverse entităţi ale 
relaţiilor de piaţă bene! ciază de drepturi diferite. 
Spre exemplu, companiile private mari și corporaţi-
ile publice funcţionează în temeiul dreptului public, 
bene! ciind de o varietate de privilegii, care nu sunt 
disponibile pentru întreprinderile mici și mijlocii. 

7. Administrative. Lipsa de interes a funcţiona-
rilor de stat în dezvoltarea PPP, deoarece  partici-
pantul la PPP este protejat prin legislaţia în vigoare 
de funcţionarii de stat, fapt ce îngustează substan-
ţial sfera de activitate a corupţiei. Legea cu privire 
la contractele de concesiune elimină posibilitatea 
funcţionarilor de stat de a contacta personal cu ce-
tăţenii angajaţi în parteneriatul respectiv.

 8. Nivelul înalt al corupţiei în toate sectoare-

le, sferele, regiunile, municipalităţile, care poartă 
deja un caracter sistemic și conduce la utilizarea 



58 | 

ine� cientă a mijloacelor � nanciare. Pentru a lupta 
realmente împotriva corupţiei este nevoie de un 
cadru juridic clar, de dorinţă și  angajament nedi-
simulat.

9. Pregătirea slabă a cardelor. Lipsa de cunoș-
tinţe în rândul funcţionarilor publici în domeniul 
pregătirii, încheierii și mentenanţei proiectelor de 
PPP. În prezent, asemenea cadre nu sunt pregătite 
în instituţiile din Republica Moldova, deoarece nu 
există profesori cali� caţi, manuale și materiale di-
dactice su� ciente. Cunoștinţele funcţionarilor de 
stat se limitează, în principal, la capacitatea de a 
evalua venitul actualizat net al unui proiect de PPP 
în baza cunoscutelor tehnici de evaluare a proiecte-
lor de investiţii. Funcţionarii de stat sunt obligaţi să  
înţeleagă din punct de vedere profesional proble-
mele politice, conceptuale și strategice în ceea ce 
privește rolul și locul PPP în planurile de dezvoltare 
pe termen lung a ţării, să cunoască  abordările so-
� sticate de partajare a riscurilor între parteneri, să 
evalueze implicaţiile � nanciare ale proiectului, să 
știe a alege cea mai bună formă de parteneriat, să 
poată negocia cu partenerii din mediul de afaceri. 
Contractele de PPP sunt documente juridice com-
plexe, astfel încât de buna pregătire și de compe-
tenţa funcţionarilor de stat depinde în mare măsură 
realizarea proiectelor și atingerea interesului public.

10. Lipsa poziţiilor clar de" nite cu privire la 

responsabilităţile părţilor și compensarea reală 

a pierderilor la realizarea achiziţiilor publice (în 
Legea cu privire la concesiuni și în alte contracte). 

În acest sens, este necesar de a spori rolul statului 
în ceea ce privește crearea condiţiilor favorabile și 
facilităţilor necesare pentru reducerea cheltuielilor, 
promovarea noilor produse pe piaţă, aplicarea ex-
perienţei pozitive a ţărilor străine în acest domeniu.

Deși statul promovează o politică activă  în aceas-
tă direcţie, totuși în Republica Moldova cele mai 
multe structuri private sunt încă slab implicate în 
activităţi de PPP și, de obicei, nu iau în considerare 
experienţa internaţională sau soluţiile inovaţionale 
ale altor ţări. Situaţia dată nu mai poate �  tolerată, 
ţinând cont de faptul că parteneriatul public-privat 
reprezintă un instrument esenţial de atragere a in-
vestiţiilor private în sectorul public pentru realiza-
rea proiectelor de interes public, creșterea e� cienţei 

și calităţii lucrărilor și serviciilor publice, precum și a 
altor activităţi de interes public orientate spre utili-
zarea e� cientă a patrimoniului public și a � nanţelor 
publice.

În ţara noastră, economia căreia are nevoie de 
stimulente serioase pentru a depăși situaţia de cri-
ză, realizarea parteneriatelor public-private poate 
aduce rezultate vizibile în atragerea unor investiţii 
în infrastructură și în alte domenii, aplicarea mana-
gementului privat în sectorul public, diversi� carea 
și creșterea calităţii serviciilor publice.

Parteneriatul public-privat în domeniul inovării 
tehnologice este esenţial pentru creșterea  compe-
titivităţii economiei. De aceea considerăm ca � ind 
necesar să se elaboreze un cadru speci� c pentru:

 ▪ a facilita punerea PPP în aplicare și a asigura 
împărţirea riscurilor și responsabilităţilor între păr-
ţile interesate din domeniul public și cel privat;

 ▪ a garanta accesul la � nanţări prin intermediul 
subvenţiilor, al achiziţiilor publice sau al investiţiilor.
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REZUMAT

Parteneriatul public-privat: forme, probleme, 

abordări. Parteneriatul public-privat reprezintă o 
direcţie importantă a dezvoltării economiei mondi-
ale de tip inovaţional. Tranziţia Moldovei pe calea 
inovaţională de dezvoltare poate �  realizată numai 
în condiţiile cooperării strânse dintre stat și mediul 
de afaceri. Totodată, iniţiatorul creării parteneriatu-
lui în materie de inovaţie ar trebui să � e statul. În 
practică, formele de PPP sunt foarte diferenţiate: de 
la contractele individuale de stat până la sistemul 
de sprijin din partea statului a companiilor locale 
prin reglementarea tarifar-vamală,  întâietatea pro-
ducătorilor autohtoni la achiziţionarea de echipa-
mente din contul mijloacelor bugetare, stimularea 
exportului de tehnologii inovatoare și produse ale 
companiilor moldave și transferul tehnologilor și 
produselor de către companiile străine.

ABSTRACT

Public-Private Partnership: Forms, Problems, 

Approaches. Public-private partnership is an impor-
tant direction of development of the world innovati-
on-type economy. Moldova’s transition to innovative 
development path can be achieved only under close 
cooperation between the state and business envi-
ronment. However, the initiator of creation of the 
partnership in terms of innovation should be the sta-
te. In practice, the forms of PPP are highly di! erenti-

ated: from individual state contracts to state support 
system of local companies through tari! -customs 
regulation, the primacy of domestic producers to 
purchase equipment from the budget, stimulation of 
the export of innovative technologies and products 
of Moldovan companies and transfer of technologies 
and products by foreign companies.

РЕФЕРАТ

Государственно-частное партнерство: фор-

мы, проблемы, подходы. Государственно-
частное партнерство является важным направ-
лением развития мировой экономики иннова-
ционного типа. Переход Молдовы на иннова-
ционный путь развития может быть достигнут 
только в условиях тесного взаимодействия меж-
ду государством и бизнесом. При этом инициа-
тором создания партнерства в области инно-
ваций должно выступать государство. На прак-
тике формы ГЧП весьма многочисленны и раз-
нообразны: от индивидуальных государствен-
ных договоров до системы поддержки местных 
компаний со стороны государства посредством 
таможенно-тарифного регулирования, конку-
рентные преимущества отечественных произво-
дителей при закупке оборудования за счет бюд-
жетных средств, стимулирование экспорта ин-
новационных технологий и продукции молдав-
ских компаний, а также передача технологий и 
продукции иностранными компаниями.


