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Strengthening the PPP system in 

the Republic of Moldova
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Motivele pentru instituirea unei Rețele în cadrul/în afara 

Guvernului

În cadrul Guvernului:

■ PPP-ul acoperă un șir de aspecte economice și juridice cu care se 

ocupă, de regulă, diferite ministere

■ În special la faza inițială a implementării Proiectele PPP necesită o 

coordonare politică strînsă

■ O rețea internă poate aborda mai eficient problemele de ordin 

legal 

■ Posibile dezavantaje: deciziile finale ar putea depinde de nivelurile 

ierarhic superioare din afara rețelei respective

8



• În afara Guvernului:

 Pentru proiectele PPP cu care se va lucra zi de zi, pe bază de 

rutină, implicarea regulată a ministerelor  ar putea să nu mai fie 

necesară

 În cazul Germaniei, "Partnerschaften Deutschland GmbH" a fost 

generată de o rețea Interministerială 

 Obiectivul primar al acesteia este de a oferi consiliere cu privire 

Proiectele PPP pe o bază comercială

 A fost identificată o bază legală care încorporează atît sectorul 

public cît și pe cel privat 

Motivele pentru instituirea unei Rețele în cadrul/în 

afara Guvernului
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Structura actuală

.

Direcția PPP
- Acordă informații și expertiză

- 4 angajați

Rețeaua Interministerială PPP
- Identificarea barierelor și deficiențelor - Semestrial

- 49 membri - Instruiri

Consiliul Național PPP
- Decizii strategice - semestrial

- 27 membri - Comisia Permanentă creează grupuri de lucru

Raportează 

trimestrial

Consultarea internă 

a miniștrilor

Grupuri 

de lucru



Baza juridică

Art. 11- 16 Legea privind parteneriat public-privat (nr.179-XVI)

determină rolurile și competențele respective în cadrul autorităților naționale de administrare 

publică

HG nr. 255

Privind crearea Rețelei Interministeriale PPP 
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           Guvernul 

Ministerul 

Finanțelor 

Ministerul Economiei Ministerele 

de bază 
Agenția 

Proprietății 
Diviziunea 

PPP 

Ministerele 

de resort 

Ministerul 

Transporturilor 

și Infrastructurii 

Drumurilor 

Ministerul 

Sănătății 

Ministerul 

Construcțiilor și 

Dezvoltării 

Regionale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Minister

ul 

Tineretul

ui și 

Sportului 

Minister

ului 

Mediului

,  ETC. 

Diviziunea Principală PPP din cadrul Rețelei (experți de la 

MF, ME și minsiterele de resort 

Rețeaua Interministerială PPP (IMN) 

Consiliul Național PPP (decizii strategice aduse în cadrul consultațiilor interne între 

Ministere) Grupurile de lucru 



Rețeaua Interministerială PPP

• Organul consultativ format din 49 de reprezentanți din autoritățile publice centrale

• Principii de bază: Tratament egal, imparțialitate și non-discriminare/transparență/coordonare

• Sarcina: Coordonarea politicilor și activităților PPP

Implementează politici PPP Identifică bariere Distribuie bunele practici
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Membrii Rețelei Interministeriale

• În baza HG 255, participă obligatoriu la cursuri de instruire PPP

• Sunt membri a Comisiilor de selectare a partenerilor privați pentru proiecte PPP inițiate de către 

autoritățile respective 

• Asigură dialog inter-instituțional și cooperare, de asemenea și suport partenerilor privați

• Prezintă către APP 

rapoarte semestriale privind progresul înregistrat la proiectele lor
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Organizarea activității Rețelei Interministeriale

• Coordonată de APP

• Se convoacă semestrial sau la solicitarea unui membru a Rețelei

• Fiecare membru a Rețelei este în drept să sugereze subiecte la ordinea de zi

• Informațiile privind activitățile realizate se vor prezintă Consiliului Național PPP pe bază

semestrială
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Impresiile noastre

• O pagină web foarte bună

• Experți excelenți din toate segmentele administrației publice

• Însă doar 2 întruniri (septembrie 2013 și iunie 2014)

• Numărul de participanți face discuțiile dificile

• Schimb sărac cu expertiza externă (organizații private, instituții financiare, alți donatori)

Aveți și Dvs. așa impresii?

Aveți alte comentarii?
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În afara rețelei: Marea Britanie și Germania

▪ În 2005 guvernul federal și-a asumat inițiativa de a spori rolul PPP-

urilor în economia Germaniei.

▪ Prin urmare, a fost urmat exemplul Marii Britanii care instituise o 

inițiativă financiară privată (IFP, instituită în 1992)

▪ Unul din motivele pentru instituirea IFP în Marea Britanie a fost că 

achizițiile convenționale au condus la depășiri ale bugetului însă 

totodată era necesară o reparație capitală a infrastructurii. 

▪ "Partnerschaften Deutschland" a fost instituită în noiembrie 2008.
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Propunere pentru structura nouă

Direcția 

PPP

Unitate de bază PPP
- Specialiști din ministerele de resort

- ~ 15 membri - Instruire

- La fiecare trei săptămîni – Actualizare 

prin intermediul experților

Rețeaua Interministerială PPP
- De a identifica bariere și lacune - Pe bază trimestrială

- 49 membri

Consiliul Național PPP
- Decizii strategice - De două ori pe an

- 27 membri - Comisia permanentă creează grupuri de lucru

Rapoarte pe bază trimestrială

Reports on semestrial basis

Grupuri 

de lucru



Îmbunătățirea sistemului actual

Puncte pentru discuții:

1. Credeți oportună substituirea Rețelei Interministeriale cu un grup mai mic de bază de experții 
PPP cu întruniri mai frecvente?

2. Ar trebui să existe o agendă anuală pentru activitate comună?

3. Credeți că administrațiile locale și regionale ar trebui să fie implicate direct, de ex. prin 

intermediul grupurilor de lucru?

4. Ar trebui invitați experți externi la discuții?

5. Ce necesități de instruire ar trebui acoperite?
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…Mersi frumos!
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