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Abstract:  Un număr tot mai mare a guvernelor din ţările în curs de dezvoltare în scopul 
optimizării cheltuielilor publice sunt interesaţi în utilizarea parteneriatelor public-privat (PPP) 
pentru furnizarea bunurilor şi serviciilor necesare dezvoltării infrastructurii public. Articolul 
concentrează asupra conceptului, necesităţii şi experienţei internaţionale a aplicării 
Parteneriatului public privat. 
Cuvinte cheie: Parteneriat public-privat, cheltuielile publice, buget, deficit.  

Abstract: A growing number of governments in developing countries in order to optimize public 
spending are interested in using Public Private Partnerships (PPP) for provision of goods and 
services required for public infrastructure development. Article focuses on the concept of necessity 
and international experience of implimentation of the public private partnership. 
Keywords: Public-private partnership, public expenditure, budget, deficit. 

Introducere.  
Infrastructura inadecvată reprezintă o constrângere asupra creşterii economice a ţării  la 

nivel mondial, în special, aceasta se referă la ţările  în curs de dezvoltare. Infrastructura este de 
obicei subfinanţată, cele mai multe ţări nu investesc suficient pentru a satisface nevoile de 
infrastructură pentru susţinerea creşterii economice, ceea ce sugerează că proiectele benefice din 
punct de vedere economic nu sunt implementate. Această problemă este deosebit de răspândită în 
ţările în în curs de dezvoltare. Multe guverne apelează, la Parteneriatul public-privat (PPP), 
deoarece ei recunosc că este nevoie de mai multe investiţii în infrastructură, dar guvernul nu poate 
“suporta” să întreprindă proiecte de infrastructură prin intermediul achiziţiilor publice tradiţionale. 

Rezultate şi discuţii. 
 Sistemul de parteneriat public-privat, în forma întâlnită în prezent, a fost conceput la 

începutul anilor 80 ai sec XX în Europa Occidentală şi SUA, sub forma cooperării între autorităţile 
locale şi sectorul privat. Fiind utilizat pentru implementarea unor proiecte pentru reabilitarea 
zonelor industriale aflate în declin.  

Actualmente ,  ţinând cont de diversitatea formelor de colaborare între autorităţile publice şi 
sectorul privat, se constată că în ţările europene nu există şi nici nu se poate impune un sistem 
standard de parteneriat. De menţionat şi lipsa unei definiţii unice, acceptată la nivel internaţional de 
Parteneriatul public-privat (PPP). Însă, în ansamblu, Parteneriatul public-privat (PPP) se poate de 
definit ca: un contract pe termen lung între o persoană (companie) privată şi o agenţie 
guvernamentală, pentru furnizarea unui activ sau serviciu public, în care partea privată îşi asumă un 
risc semnificativ şi poartă responsabilitate de gestionare a acestuia. 

Această definiţie cuprinde Parteneriatul public-privat (în continuare PPP), care oferă bunuri 
şi servicii noi, precum şi cele ce perestează bunuri şi servicii existente. Se pot include ;i 
Parteneriatele public-private (PPP) în dependenţă de partea plătită integral sau parţial de către 
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utilizatorii de servicii, precum şi cele în care o agenţie guvernamentală efectuează o parte sau toate 
plăţile. Definiţia cuprinde contractele în multe sectoare şi pentru multe servicii, cu condiţia să existe 
un interes public în furnizarea serviciului, şi că o parte semnificativă a gestionării riscurilor şi 
responsabilităţii au fost transferate unei părţi private. 

Deci, Parteneriatul public-privat (PPP), este folosit ca o sursă de finanţare bugetară şi poate 
ameliora situaţia finanţelor publice deficitare contribuind astfel la adoptarea unui buget prudent. 

Parteneriatul public-privat (PPP) contribuie la evitarea cheltuielilor de capital în avans 
efectuate de guvern - în schimb creând un flux a viitoarelelor angajamente de plăţi guvernamentale. 
Cele mai multe norme de contabilitate internaţională publică nu necesită angajamente PPP pentru a 
fi incluse în bilanţul guvernului, ca parte de datoriei publice, deaceea sursa dată este folosită de 
majoritatea ţărilor lumii. 

La momentul cînd un PPP este înscris, în viitor angajamentele de plată pot, de asemenea, 
este posibilă neincluderea acestora în bugetele şi planurile de cheltuieli, lucru dat poate permite 
guvernelor să folosească PPP pentru ocolirea limitelor a împrumutului totodată oferind posibilitatea 
pentru a oferirea serviciilor mai bune. 

Contractele PPP au adesea implicaţii financiare asupra guvernelor. Angajamente de plată în 
cadrul contractelor  PPP adesea sunt pe termen lung, şi pot fi contingente de una sau mai multe 
riscuri. 

Cel mai important aspect al managementului financiar public corect a PPP-urilor este 
controlul selecţiei angajamentelor  fiscale accepte de guvern. Modalităţile în care guvernele pot 
evalua şi limita angajamentelor fiscale în cadrul proiectelor PPP şi de a controla expunerea agregată 
către PPP, care vor fi descrise mai jos. 

Evaluarea şi controlul angajamentelor fiscale către un proiect PPP 
  Proiecte de investitii publice, în mod normal, trebuie să treacă printr-un proces de evaluare 

şi aprobare a proiectului (pentru a determina dacă acesta este un proiect bun), de obicei strâns 
integrat cu procesul bugetar (determinînd dacă şi când proiectul este accesibil). Ministerul de 
Finanţe de obicei, joacă un rol central în acest proces. Deoarece PPP-urile nu implică de multe ori 
investiţii de capital, nici alte cheltuieli pe termen scurt, ele nu pot fi incluse în mod automat în 
aceste mecanisme de control. 

Evaluarea dacă un PPP va oferi valoare avantajoasă contra bani 
Pentru majoritatea proiectelor, evaluarea valoarii contra bani înseamnă evaluarea dacă 

proiectul este justificat din punct de vedere analizei cost-beneficiu, precum şi modul cel mai puţin 
costisitor de realizare a beneficiilor. La evaluarea unui PPP, sunt necesare de a efectua unele analize 
suplimentare, pentru a verifica dacă PPP a fost bine structurat  şi va asigura o mai bună valoare 
pentru bani decât achiziţiile publice. 

Evaluarea dacă un PPP este accesibil 
Există două probleme principale în acest sens.  
În primul rând, nu este întotdeauna clar cât de mult PPP va costa. Angajamente fiscale 

directe sunt pe termen lung, şi pot depinde de variabile, cum ar fi cererea (în cazul taxelor 
alternative), sau cursurile de schimb (în cazul în care plăţile sunt efectuate în valută străină). În plus, 
multe angajamente fiscale la PPP sunt datorii contingente, a căror producerie, calendarul şi valoare 
toate depind de anumite evenimente viitoare incerte. 

În al doilea rând, deoarece costurile sunt pe termen lung, şi pot fi condiţionate, nu este uşor 
să se decidă dacă acestea sunt accesibile. OCDE privind PPP,  defineşte accesibilitate, ca 
însemnând “capacitatea de a manivra în constrângerea bugetară inter-temporală a guvernului”. 
Pentru majoritatea cheltuielilor guvernamentale, accesibilitatea este evaluată luând în considerare 
constrângerile bugetare anuale, iar în unele cazuri, pe termen mediu (de obicei de trei ani) cadru de 
cheltuieli.  
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Controlul expunerii totale la riscurile PPP 
La fel ca luare în considerare a expunerii fiscale a fiecărui proiect, unele guverne introduc 

ţinte sau norme de limitare a expunerii agregate. O provocare constituie definirea care anume 
angajamente fiscale ar trebui să fie incluse. 

 O opţiune este de a introduce limite specifice pentru de expunere PPP. Această abordare 
este descrisă prin controlul angajamentelor de cheltuieli în PPP. De exemplu: 

• În Peru, prin Decretul legislativ nr. 1012 (2008) [1] se prevede că valoarea actuală din totalul 
angajamentelor fiscale, angajamentele firmei PPP şi datorii contingente măsurabile nu trebuie să 
depăşească 7 la sută din PIB. Cu toate acestea, la fiecare trei ani, Preşedintele poate, cu avizul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor, să emită un decret care poate prevede creşterea sau scăderea 
aceastei limite, în funcţie de nevoile a infrastructurii ţării. 

• În Ungaria, [2] legea finanţelor publice limitează valoarea nominală totală a angajamentelor 
multianuale în PPP până la 3 la sută a veniturilor publice [Legea 38 din 1992, articolul 12]. 

• Legislaţia Braziliană  (Legea 11.079, 2004) se limitează angajamentele financiare asumate în 
contractele totale deţinute de PPP la un maxim de 1 la suta a venitul net anual [3]. Hemming 
observă că normele contabile pentru PPP sunt definite, inclusiv prin evaluarea de garanţii şi luînd 
decizia cu respectarea aceastei limite. 

După cum descrie Irwin, crearea PPP-lor  a limitelor-specifice , distincte de la alte limite 
privind cheltuielile publice, pot crea pur şi simplu stimulente pentru agenţiile publice de a alege 
efectuarea achiziţiilor publice în loc de PPP, chiar şi atunci când PPP ar oferi o mai bună valoare 
pentru banii oferiţi (sau invers). Cu toate acestea, având în vedere dificultăţile în deciderea privind 
accesibilitatea unui anumit angajament PPP, limitele de expunere agregate pot fi un mod util care 
ar  asigura că expunerea totală a guvernului privind costurile PPP şi riscuri rămân în limite 
controlabile. 

O alternativă este de a introduce limite privind angajamentele PPP, în cadrul altor ţinte 
fiscale. De exemplu, unele guverne introduc obiective sau limite privind datoria publică. Unele 
tipuri de angajamente PPP, pot fi incluse în măsurarea datoriei publice, ca urmare a normelor 
internaţionale sau norme naţionale. Cu toate acestea, acest lucru este valabil, de obicei, numai în 
cazuri limitate, o alternativă de stabilire a unei limite privind este datoria plus angajamentelor 
multianuale PPP. 

Parteneriatul public privat în Republica Moldova 
Parteneriatul public-privat a devenit un instrument de bază vehiculat în realizarea politicilor 

publice. Dezvoltarea şi valorificarea mecanismului PPP este unul din obiectivele Programului de 
activitate a Guvernului Republicii Moldova: Integrare Europeană, Libertate, Democraţie, 
Bunăstare [4]. 

La 10 iulie 2008 în Republica Moldova a fost aprobată Legea cu privire la parteneriatul 
public-privat, însă mari succese până în prezent nu sunt constate. 

Prin Hotărârea Guvernului, nr. 339 din 28.04.2009 în cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice de 
pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului a fost înfiinţată „Direcţia parteneriat public-privat”. 
De asemenea prin această hotărâre se stipulează competenţele şi atribuţiile Agenţiei Proprietăţii 
Publice privind dezvoltarea PPP la nivel central şi local. 

În sensul implimentării Legii cu privire la parteneriatul public – privat s-au intreprins 
următoarele acţiuni :  
- elaborarea şi adoptarea Hotărârii de Guvern nr.245 din 19 aprilie 2012 Cu privire la Consiliul 

Naţional pentru parteneriat public-privat; 
- elaborarea Hotărârii de Guvern Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a 

listei lucrărilor şi serviciilor de interes public-naţional propuse parteneriatului public-privat;  
- elaborarea Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile 

standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat.  
Consiliul pentru parteneriat public-privat [5], care este o structură funcţională 
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de competenţă generală, fără personalitate juridică, constituită pe lîngă Guvern pentru evaluarea 
politicii statului în domeniul parteneriatului public-privat, pentru definirea priorităţilor şi strategiilor 
de implementare a PPP în Republica Moldova. definirea priorităţilor şi strategiilor de implementare 
a parteneriatelor public-private şi monitorizarea realizării acestora, 
 evaluarea politicii statului în domeniul parteneriatelor public-private, promovarea şi elaborarea 

recomandărilor în vederea îmbunătăţirii acestora;  
 contribuirea la crearea unui climat favorabil privind mobilizarea investiţiilor private şi atragerii 

acestora în proiectele de parteneriat public-privat de interes naţional; 
 evaluarea performanţelor parteneriatului public-privat de a evalua politicile statului în domeniul 

parteneriatului public-privat;  
 elaborarea recomandărilor privind domeniile prioritare şi strategice de valorificare a 

parteneriatelor publice; 
 formularea recomandărilor în vederea îmbunătăţirii PPP.  
De menţionat că actualmente majoritatea proiectelor PPP în Republica Moldova sunt în domeniu 

solubrizării pe al doilea loc fiind sănătatea. Cîteva proiecte în derulare [6]: 
Parteneriat public-privat în cadrul Spitalului Clinic Republican pentru Servicii de 

Radiologie şi Diagnostic Imagistic  
Forma contractuală de realizare: Locaţiune. Modalitatea de realizare a contractului: 

Reabilitare-operare-transfer (ROT) . Durat contractului: 12 ani  
Proiect iniţiat de Ministerul Sănătăţii în baza HG nr. 1116 din data de 06/12/2010.  Proiectul 

este asistat de Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) în baza unui Acord de Servicii de 
Consultanţă Financiară dintre Ministerul Sănătăţii şi IFC.  

Obiectivul proiectului constă în renovarea/construcţia, echiparea, finanţarea şi operarea 
Serviciului de radiologie şi diagnosticare imagistică din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican .  

În rezultatul desfăşurării concursului de selectare a partenerului privat pentru stabilirea unui 
raport de parteneriat public-privat în cadrul Spitalului Clinic Republican pentru Servicii de 
Radiologie şi Diagnostic Imagistic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 63-64, p., 
2011, nr. 135-138, p. 109),  Ministerul Sănătăţii a selectat în calitate de Ofertant Câştigător Centrul 
Medical “Magnific” S.R.L., Republica Moldova. 

Cartier Locativ în complex cu bunuri de menire socială şi infrastructură amplasat între 
str. N. Iorga şi drumul republican R14 din or. Bălţi  

Forma contractuală de realizare: Concesiune. Modalitatea de realizare a contractului: 
Construcţie-operare-transfer (BOT) . Durata Contractului: 10 ani  

Proiect iniţiat de Primăria mun. Bălţi la decizia consiliului municipal nr. 3/67 din 
31/03/2010. Obiectivul proiectului constă în construirea de către partenerul privat a 42 de case 
locative cu multe nivele, a 2 şcoli, a 6 grădiniţe, a unui bloc administrative de menire socială al 
cartierului, a unui bloc-policlinică, a suprafeţelor sub teren de joc pentru copii, a suprafeţelor sub 
teren de odihnă pentru maturi, a 2 stadioane, s.a. pe o suprafaţă de 40ha oferită de primăria or. Bălţi. 
În urma tenderului organizat la 09 iulie 2010, a fost desemnat partenerul privat, SC „Direcţia 
specializată în reconstrucţii” SRL. Contractul a fost semnat la data de  19 octombrie 2010 şi 
urmează a fi realizat conform clauzelor stipulate.  

Ministerul Economiei şi Agenţia Proprietăţii Publice, în cooperare cu UNECE (Comisia 
Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa) intenţionează iniţiarea proiectului de evaluare 
naţională a PPP (national PPP readiness assessment). Programul este constituit din „6 etape” de 
evaluare, având drept scop evidenţierea lacunelor în procesul de dezvoltare a proiectelor PPP, care 
în final va rezulta cu semnarea şi implementarea unui plan bilateral de acţiuni în sensul înlăturării 
barierelor şi creării unui climat investiţional favorabil pentru atragerea investiţiilor private prin 
proiectele de parteneriat public-privat din Republica Moldova. 
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Concluzii.  
În rezultatul investigaţiilor efectuate putem conclude: 

1. Parteneriatul public-privat (PPP), este folosit ca o sursă de finanţare bugetară, care poate
ameliora situaţia finanţelor publice deficitare, contribuind astfel la adoptarea unui buget
prudent;

2. Crearea limitelor-specifice pentru cheltuielile privind PPP, pot fi un mod util care ar  asigura că
expunerea totală a guvernului privind costurile PPP şi riscuri rămân în limite controlabile;

3. Autorităţile publice din Republica Moldova trebuie să selecteze cel mai convenabil model al
PPP, în conformitate cu modelul cost-benificiu;

4. Este nevoie de a creşte numărul de PPP prin cointeresarea agenţilor privaţi. În această direcţie se
poate de recomandat aplicarea înlesnirilor fiscale speciale pentru partenerii privaţi, care
participă în proiecte de PPP, ce prevăd prestarea serviciilor social importante în scopul
menţinerii preţurilor la acestea la nivel minim.
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