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Subiecte principale

Diferite tipuri de acțiuni guvernamentale

• Administrare publică

• 100% - întreprindere de stat (BIMA, BVVG)

• PPP (Rolul ÖPP Deutschland AG)



Federativ Stat federal Autoritate locală

• Forțele armate • Supravegherea 
autorităților locale

• Aprovizionare cu apă
(persoane fizice și 

juridice)
• Corpul diplomatic

• Învățămînt superior
• Administrarea 
deșeurilor

• Serviciul Poștal • Școli
(persoane fizice și 

juridice)

• Operatorii de telefonie • Pompieri

• Legislație
• medicina primară
(staționar și 
ambulatoriu)

•Alte reglementări și ordine administrative

• Construcția drumuri

• Clădiri rezidențiale

Responsabilitățile Statului la diferite nivele în Germania

- exemple-
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Organizarea sectoarelor selectate de bunuri și servicii publice de bază

Administrația Publică PPP Sector privat

•Transport/feroviar de 

distanță lungă

•Trenuri regionale

•Poșta

•Căile navigabile

•Telecomunicații

•Drumurile •A-model/F-model

•Aprovizionare cu 

energie

•Apărare națională •Logistica militară

•Aprovizionare cu apă •Aprovizionare cu apă •Aprovizionare cu apă

•Asistență medicală •Asistență medicală •Asistență medicală

•Asistență socială •Asistență socială •Asistență socială

•Eliminarea deșeurilor •Eliminarea deșeurilor •Eliminarea deșeurilor

•Servicii de canalizare •Servicii de canalizare •Servicii de canalizare



a) b) c) d) e)

Prin 
administrație 
guvernamentală 
și municipală

Prin 
întreprinderi 
proprii

Companii 
private în 
proprietate 
municipală sau 
de stat

Ca PPP-uri prin 
companii 
private 
contractate de 
sectorul public

Prin furnizori 
privați 
independenți

Furnizarea infrastructurii



Servicii comunale

- Organizare-

Exemplu:  Hagen 

Municipalitate Companie de servicii 
comunale

PPP cu sector privat

Aprovizionare cu 
energie

●

Gaze naturale ●

Aprovizionare cu 
apă

●

Canalizare ●

Administrarea 
deșeurilor

Deșeuri Sticlă, 

Transport public 
local

●

Număr de locuitori: 192.177   



Servicii comunale

- Organizare-

Exemplu:  Berlin 

Municipalitate Companie de 
servicii 
comunale

PPP cu sector 
privat Sector privat

Aprovizionare 
cu energie

●

Gaze naturale ●

Aprovizionare 
cu apă

◐ 100%

Canalizare ◐ 100%

Administrare 
deșeuri

Sticlă, hîrtie Amabalaje

Local public
transport

●
Număr de locuitori: 3.431.675



Infrastructura federală PPP

VIFG g.e.b.b.

Deges

Min. Transporturi Min. Ec. Min. Fin.
Ministerul

Apărării

Transport      Construcții

Mai multe 

diviziuni

Mai multe 

diviziuni
AIN III

Mai multe 

diviziuni
Comitet 

Director*

Rețea 

Federală

*

*
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Institutul Federal de Proprietate Imobiliară
(Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BImA)

Cu un portofolio de terenuri cu o suprafață totală de
aproximativ 490 mii hectare și 38 mii apartamente
Institutul Federal de Proprietate Imobiliară este unul din
cei mai mare proprietari de imobil din Germania.

 Institutul a fost înființat prin legea de constituire a BImA la
9 decembrie 2004 ca o entitate federală, persoană juridică
de drept public cu sediul central la Bonn și din 1 ianuarie
2006 ”pe piață”.

50 de ani de experiență, pentru că BImA și-a asumat
obligațiile și personalul fostei Administrații Federale de
Proprietate.



Sarcini foarte diferite

 Administrarea unificată, interministerială aproprietății în cadrul 
administrației federale: în acest scop preia conducerea asupra BImA pînă
în 2013, treptat luînd în proprietate aproape toate clădirile de serviciu 
ale departamentelor federale (aproximativ 4700 de obiecte). 
Proprietatea se va da în chirie departamentelor.

 Acoperirea de teren și spațiu necesară în scopuri federale prin 
intermediul de credite a finanțat construcții noi, achiziții, arendă sau 
modele PPP

 Exploatarea administrativă și economică a terenurilor care nu mai sunt 
necesare în scopurile federale

 Arendarea propriilor locuințe și terenuri
 Servicii silvicole inclusiv administrarea pădurilor și conservării naturii ca 

activelor federale
 Servicii de conservare pentru instituții federale
 Utilizarea ecologică sustenabilă și ocrotirea pădurilor, spațiilor deschise 

și așa zisa problemă a proprietății federale, pădurilor și naturii



Structura organizațională
5 diviziuni operaționale:
•Direcția vînzări
•Direcția administrativă
•Direcția administrarea infrastructurii
•Direcția Silvicultura Federală
•Direcția Administrarea Portofoliului
Conducere
Un raportor și alți doi membri ai Consiliului
BImA este subordonată juridic și tehnic Ministerului Federal de 
Finanțe
Declarațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu principiile 
comerciale și auditate de auditori independenți
Suplimentar, BImA este subiectul auditului a Biroului Federal de Audit
Un Consiliu cu 10 membri din mediul politic și consultanță în afaceri 
asigură suport în activitatea Consiliului.
Un oficiu central și 5 reprezentanțe regionale



(Einheitliches Liegenschaftsmanagement, ELM)
Administrația Unică a Imobilului (AUI)

BImA a primit sarcina, inter alia, de a administra birourile 
departamentelor guvernului federal.
Aproape toate clădirile administrative treptat au intrat în 
proprietatea BImA în perioada 2005 – 2013.
Scopul AUI este plasarea optimă a agențiilor federale.
Modelul proprietar – chiriaș este elementul central al BImA.
Fiecare agenție guvernamentală primește îndemnizații din bugetul 
general pentru închirierea clădirilor administrative.  BImA la rîndul
său primește aceste plăți din care reține 15% pentru servicii de 
întreținere, încălzire ale acestor clădiri.
Suma rămasă de 85% se virează în buget.



Obiectivul constă în utilizarea eficientă a resurselor imobiliare prin 
transparența costurilor.
Scopul nu constă în maximizarea profitului.

AUI  permite
 Utilizarea eficientă a portofoliului de proprietate prin 

gestionarea interdepartamentală a terenurilor
 Economii pentru bugetul federal prin transparența costurilor și 

efectelor de sinergie
 Flexibilitate maximă pentru utilizatorii proprietății
Și include
 Administrarea comercială a infrastructurii
 Administrarea tehnică a infrastructurii
 Administrarea infrastructurală
 Construcții și reparații



AUI se ocupă de
 operarea proprietății
administrarea și întreținerea clădirilor
 dezvoltarea proiectelor de construcții (funcția companiei de 
construcții)
Prin
Disponibilizarea unei clădiri existente în proprietatea statului
 Închirierea unei proprietăți private existente
Achiziționarea unei proprietăți din sectorul privat
Construcția unei clădiri noi
Proiect de Parteneriat public privat împreună cu ÖPP AG , de 

exemplu

Din motiv de diferite profile de utilizatori se va face o distincție 
cu referire la domeniul militar. Astfel, aici rolul BImA se 
limitează la aspecte non-militare.
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PPP / achiziții publice
prin administrarea centralizată a proprietății

Examinarea 
fezabilității 
economice

alternative de 
realizare

- costuri de 
construcții

- taxe de chiriebugetare

Departament de 
Buget

Minister de resort Manager de 
proprietate

Agenție Tehnică

Cerința specificației
Probă de aptitudine 

PPP

Acord de locațiune



Consultanța proiectelor

• accent
servicii de consultanță 
în faza timpurie a 
proiectului
(faza luării deciziei)

sau

• De la analiza 
necesităților la funcția 
de control

Studii

• Îmbunătățirea condițiilor de 
cadru

• Sondaj de piață și dezvoltarea 
pieței

• Standardizare, contracte modele, 
orientări…

• Transfer de cunoștințe

• Ghișeu de asistență
(sfaturi acordate entităților publice în 
faza timpurie  gratuit, finanțat de 

guvern)
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Studii efectuate de ÖPP Deutschland AG 
- exemple-

Studii realizate (16)
exemple

 PPP-uri pentru drumuri naționale și municipale

 Model standard pentru analiza economică de fezabilitate

 PPP-uri și complexe sportive

 PPP-uri în creșe și centre de zi pentru copii

 PPP-uri pentru iluminare stradală

 Eficiența energetică a clădirilor existente

 Centre de servicii ca PPP-uri, mai ales în domeniul cooperării 
între municipalități

Studii în desfășurare

 Studiile de fezabilitate economică pentru PPP-uri, analiza 
proiectelor PPP potențiale
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Acord privind nivelul serviciilor, Monitorizare și Evaluare



Definiția Acordului privind nivelul serviciilor

Standarde tehnice a clădirilor rezidențiale

Condiții de cazare pentru familiile soldaților

Cerințe de subvenționare pentru clădiri rezidențiale

Obligații de subvenționare

Finanțarea sumei forfetare

Cum se întrunește scopul subvenției?



Procesul de atribuire PPP în Germania
Procedură aprobată între guvernul regional și central

Faza I Determinarea necesităților, finanțabilității și 

profitabilității măsurilor

Analiza finală a profitabilității

Examinarea preliminară a profitabilității

Determinarea cuantumului maxim de a fi 

alocat în buget (disponibilitatea bugetului)

Comparatorul sectorului public

Test de adecvare pentru PPP

Pași în examinarea 
profitabilității PPP

Faza II

Alocare în buget și concursul

Decizia preliminară pentru a 

continua sau nu examinarea 

opțiunilor de PPP

Decizia finală privind atribuirea și 

semnarea contractului
Controlul Proiectului

Faza III

Faza IV

Fazele procesului de 

atribuire PPP

Decizia preliminară pentru sau contra 

publicării comunicatului informativ
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Tipuri de contracte PPP în legislația germană

Diferențele și conținutul de bază
• Model de achiziții Chirie-achiziție a infrastructurii/activului

• Model de proprietate Planificare, construcție, finanțare, operare în proprietatea

operatorului principal

• Model de leasing Chirie cu opțiune de cumpărare

• Model de locațiune Contract de închiriere pe o perioadă mai mare de 10 ani

• Model de contractare Contract pentru operarea infrastructurii/activului

• Model de licențiere Operarea infrastructurii/activului cu taxele de la utilizatori 
colectate privat

• Model de antrepriză Operare prin intermediul unui grup comercial



Contract de subvenții

Sector public Sector privat

(Administrația Min. Apărării)                                          (Proprietari)

----------------114.000---------------------->

Chirie pentru o pereche (familie de soldat) pentru 30 de ani

<--------------------------------------------------

Fără transfer al titlului de proprietate



Executiv Legislativ  / Legislatorului bugetului 
public

Condiții de cazare pentru familiile 
soldaților

Subvenții anuale în buget public, total

Standarde tehnice pentru construcții 
rezidențiale

Subvenții anuale în total și scopurile 
acestor în bugetul public

Cerințe de cazare pentru soldați

Cerințe de subvenționare pentru 
clădiri rezidențiale

Obligații de subvenționare

Finanțarea sumei forfetare

Subvenții anuale în total

Cum se întrunește scopul subvenției?



Responsabilitatea executivă/ministerială

Min. de 
Construcții

Ministerul de 
Interne

Min. Apărării Min. Finanțelor

Standarde tehnice 
pentru construcții 
rezidențiale

Condiții de cazare pentru familiile 
soldaților

Subvenții anuale 
în buget public, 
total

Cerințe de 
subvenționare 
pentru clădiri 
rezidențiale

Cerințe de cazare 
pentru soldați

Cerințe de 
subvenționare 
pentru clădiri 
rezidențiale

Obligații de 
subvenționare

Obligații de 
subvenționare

Finanțarea sumei 
forfetare

Cum se întrunește 
scopul subvenției?

Cum se întrunește 
scopul subvenției?



Conținutul juridic necesar

• Cercul de chiriași subvenționați

• Obligația companiei de construcție de a da în chiria casa pe termen lung 
pentru chiria subvenționată de stat

• Obligația de a se conforma prețurilor maxime de chirie

• Plafonul prețului de chirie



Executiv: Regulament prin HG

Specificații pentru:

• Calculele complete de investiții financiare

• Calculele complete a costurilor

• Standarde tehnice pentru apartamente/specificații privind rezultatele



Definiția Acordului privind nivelul serviciilor

Standarde tehnice a clădirilor rezidențiale

Condiții de cazare pentru familiile soldaților

Cerințe de subvenționare pentru clădiri rezidențiale

Obligații de subvenționare

Finanțarea sumei forfetare

Cum se întrunește scopul subvenției?



Monitorizare instituțională

Monitorizare externă Monitorizare internă

1. Curtea de Conturi 1. Reuniunile acționarilor/actorilor

2. Entități executive, de ex. ministerul 
responsabil de resort

2. Consiliu de supraveghere

3. Contabili publici certificați 3. Revizie internă

4. Sondaje



Proceduri de monitorizare

 Raportare financiară anuală/ bilanț

 Analiza cost-beneficii

 Raport de monitorizare

 Statistică

 Evaluare

 Testare de piață



Evaluarea PPP-urilor. Informații importante

1) În Germania majoritatea PPP-urilor nu sunt mai vechi de 8 
ani

2) Evaluarea cea mai bună se face la scadența 
contractului/sfîrșitul ciclului de viață

3) Este dezirabilă evaluarea în faza operațională

4) Criteriile urmează a fi încă dezvoltate



Dezvoltarea anuală a volumului de investiții în proiecte PPP 
(construcții de clădiri)
aprilie 2013 / cu semnarea contractelor/ în milioane EURO

SURSA: PPP-project-database; www.ppp-projektdatenbank.de



Satisfacția cu proiectele PPP școlare din perspectiva 
autorităților contractante, directorilor de școli și comitetelor 

părintești

Autoritățile contractante văd beneficii economice mari pentru orașe/municipalități în cadrul proiectului PPP

Întrebare:    “Cum evaluați eficiența de cost a proiectului pentru orașul sau municipalitatea dvs.: Ați spune că 
dvs. ca autoritate contractantă beneficiați de avantaje foarte mari, mari , mici sau inexistente din PPP și 
cooperare cu partenerul privat?”

18%

46%

26%

10%

Avantaje foarte mari

Avantaje mari

Nedeciși

Avantaje nesemnificative

Sursa: Allensbach Institute for Public Opinion Research, IfD survey 5293, 2010
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Satisfacția cu proiectele PPP școlare din perspectiva autorităților contractante, 
directorilor de școli și comitetelor părintești

Recomandare clară făcută de autoritățile contractante, directorii de școli și reprezentanții comitetelor părintești : PPP

Întrebare:    “Ați recomanda partenerul privat altor orașe, municipalități sau școli? “

82%

71%

71%

8%

13%

13%

Autorități 
contractante

Directori de 
școli

Reprezentanții 
comitetelor 

părintești

Nu aș recomanda

Aș recomanda

Sursa: Allensbach Institute for Public Opinion Research, IfD survey 5293, 2010



Vă mulțumim pentru atenție!


