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Parteneriatul Public PrivatParteneriatul Public Privat

PPP - relaţie pe bază de contract între
partenerul public şi partenerul privat, avînd lapartenerul public şi partenerul privat, avînd la
bază un interes public, în scopul elaborării
şi/sau implementării unui proiect, furnizării unuişi/sau implementării unui proiect, furnizării unui
serviciu de orice natură, care în mod tradiţional
este furnizat de partenerul public.este furnizat de partenerul public.

Legea Republicii Moldova privind PPP nr. 179-XVI din 10.07.2008



DE CEDE CE PPP ?PPP ?

• Necesitatea
i  t t i  i tiţiil î  i f t t ă– nevoia tot mai mare a investiţiilor în infrastructură

– limitări (constrângeri) bugetare
– slăbiciunea pieţei locale de capital
– capacitate redusă a sistemului bancar

• Obţinerea un plus de eficienţă şi valoare
– calitate sporită

costuri de proiect reduse– costuri de proiect reduse

• Implicarea ambele părţi în ceea ce pot face mai bine
– Sectorul Privat: abilităţi şi expertizăţ ş p
– Sectorul Public: crearea condiţiilor necesare

• Riscuri asumate
i i d  t ă i lă î  d l l ţiil  i– riscuri de natură comercială în cadrul relaţiilor economice



Obiective ale contractelor PPPObiective ale contractelor PPP
1. Dezvoltarea Serviciilor Publice1. Dezvoltarea Serviciilor Publice

• Apă Canal
– Derularea proiectelor de extindere şi modernizare a reţelelor de 

apă potabilă şi canalizare

• Energie Termică
– Producţie, transport, distribuţie

• Transport
– Reabilitarea reţelelor de transport local
– Amenajarea unor noi parcăriAmenajarea unor noi parcări
– Finalizarea şi construirea de noi poduri şi şosele de centură



Obiective ale contractelor PPP Obiective ale contractelor PPP 
2. Promovarea activităţilor economice2. Promovarea activităţilor economice

• Parcuri industriale, tehnologice sau de afaceri

At il  – Atuurile necesare

• Plasare geografică favorabilă la rutele de transport 
internaţionalinternaţional

• Capacităţi existente:
– asigurare terenuri necesare
– asigurare finanţare utiliţăţi necesare– asigurare finanţare utiliţăţi necesare

• Cadru investiţional atractiv, caracterizat de:
– prezenţa facilităţilor fiscale pentru investitori
– calificare ridicată a forţei de muncă  combinată cu cost scăzut – calificare ridicată a forţei de muncă, combinată cu cost scăzut 

al acesteia



Obiective ale contractelor PPP Obiective ale contractelor PPP 
3. Asigurarea Coeziunii Sociale3. Asigurarea Coeziunii Sociale

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii
– Construirea locuinţelor sociale
– Asistenţă socială pentru persoanele defavorizate

• Educaţia şi formarea profesională• Educaţia şi formarea profesională
– Corelarea ofertei educaţionale cu necesităţile pieţei de 

muncă
– Calificarea şi recalificarea forţei de muncă

• Sănătatea populaţiei• Sănătatea populaţiei
– Accesul echitabil la serviciile de sănătate
– Dotarea spitalelor cu echipament medical corespunzător



Alte beneficii PPPAlte beneficii PPP

• Absorbire a forţei de muncă disponibile pe 
piaţăp ţ

• Stimularea activităţii economice a zonei

• Folosirea de tehnologii performante şi a 
forţei de muncă calificată → creşterea 
competiţiei în domeniul economiccompetiţiei în domeniul economic

• Bunurile publice care fac obiectul 
contractelor PPP devin o sursă importantă 
pentru bugetele locale



PPP PPP –– amenajarea staţiilor de aşteptareamenajarea staţiilor de aşteptare

• Construirea a 300 staţii de aşteptare a transportului public 
urban în complex cu oferirea posibilităţii de autorizare şiurban în complex cu oferirea posibilităţii de autorizare şi 
amplasare a dispozitivelor de publicitate şi a publicităţii 
exterioare în municipiul Chişinău

• Partenerul public - Primăria mun. Chişinău
• Partenerul privat - Întreprinderea cu Capital Străin „EPA 

MEDIA” S R LMEDIA” S.R.L.
• Termenul contractului – 10 ani
• Investiţii – peste 1 mln Euro

Beneficii:Beneficii:

Partenerul public:
• Preia la sfârşitul contractului staţiile construite cu titlu gratuit
• Nu achită plăţi suplimentare pentru amplasarea afişelor cu• Nu achită plăţi suplimentare pentru amplasarea afişelor cu 

caracter socio-cultural, educaţional, mesaje de felicitare cu 
caracter patriot etc.

• Confort şi condiţii mai bune pentru călători.

Partenerul privat:
• Obţinerea în gestionare a 1580 panouri, 600 casete publicitare 

şi 5 chioşcuri informative pentru amplasarea publicităţii
• Obţinerea tuturor autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare în 

b fi i l i tit l ibeneficiul investitorului
• Staţiile construite constituie proprietate privată pe durata 

contractului



PPP PPP –– Family CenterFamily Center

• Scop - Crearea condiţiilor şi posibilităţilor pentru tineri de a 
învăţa crea şi a se autoexprima prin activităţile de educaţieînvăţa, crea şi a se autoexprima prin activităţile de educaţie 
fizică şi sport

• Partenerul public - Primăria mun. Chişinău
• Partenerul privat - Asociaţia Sportivă Moldo-Americană
• Termenul contractului – 10 aniTermenul contractului 10 ani
• Investiţii – peste 200 mii Euro 

Beneficii:

Partenerul public:
• Nu suportă cheltuieli de întreţinere
• Preia la sfârşitul contractului Centrul construit cu titlu gratuit
• Amenajarea arhitecturală a zonei din preajma lacului Sculeni LaAmenajarea arhitecturală a zonei din preajma lacului Sculeni. La 

finisarea lucrărilor de amenajare o parte a zonei de odihnă a 
lacului va avea un aspect modern, curat, plăcut şi artistic 
structurat; 

• Obiectiv de atracţie pentru tineri şi copii, şi recreiere şi odihnă 
t f iliipentru familii.

Partenerul privat:
• Obţinerea în gestionare a 0,75 ha de teren

f î• Dezvoltarea afacerii într-un mediu mai sigur
• Obţinerea profitului din activitatea Centrului.



PPP PPP –– transport publictransport public

• Scop - Creşterea confortului şi calităţii transportului 
public de pasageripublic de pasageri

• Partenerul public - Primăria mun. Chişinău
• Partenerul privat - Societatea Comercială „Ruta-Prim” 

S R LS.R.L.

• Termenul contractului – 1 an, cu posbiloitatea de 
prelungire

• Investiţii – peste 500 mii Euro 

Beneficii:

Partenerul public:
• Nu suportă cheltuieli de procurare şi întreţinere
• Asigură prestarea serviciilor de transport public

Partenerul privat:
• Dezvoltarea afacerii într-un mediu mai sigur
• Obţinerea profitului din prestarea serviciului.



Proiecte PPP în curs de lansare  Proiecte PPP în curs de lansare  

• Proiect 1. Obţinerea gazului biologic şi producerea energiei 
electrice prin captarea şi utilizarea gazelor obţinute de laelectrice prin captarea şi utilizarea gazelor obţinute de la 
prelucrarea deşeurilor stocate la poligonul de deşeuri menajere a 
mun. Chişinău

• Proiect 2. – Mansardarea blocurilor de locuit

• Proiect 3. - Construcţia caselor de locuit prin ipotecă socialăţ p p

• Proiect 4. – Amenajarea parcului “Valea Morilor”

• Proiect 5. - Centrul de Incubare, Transfer şi Afaceri Chişinău

• Proiect 6. - Întreţinerea, amenajarea şi protecţia spaţiilor verzi dinProiect 6. Întreţinerea, amenajarea şi protecţia spaţiilor verzi din 
mun. Chişinău 

• Proiect 7. – Construcţia staţiei de epurare biologică a mun. ţ ţ p g
Chişinău şi îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciului de asigurare 
cu apă potabilă şi canalizare



Necesităţi mun. Chişinău

• Crearea secţiei responsabile de proiecteleCrearea secţiei responsabile de proiectele 
PPP
Dezvoltarea capacităţii Primăriei în• Dezvoltarea capacităţii Primăriei în 
pregătirea, lansarea, implementarea şi 

it i i t l PPPmonitorizarea proiectelor PPP;
• Aprobarea mecanismelor legale privind 

lansare şi monitorizarea implementării 
proiectelor PPP.


