
Contracte de parteneriat public-

privat de interes local în derulare 



Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Partenerul Public/ data 

semnării contractului/ 

durata contractului 

Partenerul 

Privat 

Obiectul 

contractului 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

1 Parteneriatul Public-

Privat ,,Centrul de 

Tomografie 

Computerizată din 

Cadrul IMSP 

Spitalului raional 

Orhei” 

Consiliul raional 

Orhei/ 

02.09.2011/ 

25 ani 

SRL 

"Euroclinic" 

serviciul de 

tomografie 

 

prestarea 

serviciilor de 

radiologie şi 

diagnostic 

imagistic 

17,5 mln 

MDL  

 

 

 

 

2 Parteneriat public-

privat ,,Cabinetul 

Ultrasonografic din 

cadrul IMSP 

Centrul Medicilor 

de Familie Anenii 

Noi” 

IMSP Centrul 

Medicilor de Familie 

Anenii Noi/ 

28.12.2012/ 

25 ani 

SRL „Lenmed”  serviciul de 

ultrasonografi

e 

crearea unui 

cabinet de USG 

de înaltă 

performanţă 

300 000 

MDL 

3 Parteneriat public-

privat 

,,Modernizarea şi 

reutilarea tehnică a 

instalaţiilor de 

epurare din mun. 

Bălţi”  

Primăria mun. Bălți / 

01.11.2013/ 

49 ani 

SRL “Glorin 

Inginering”  

instalațiile de 

epurare a 

apelor 

reziduale și 

asigurarea  

serviciului de 

epurare a 

apelor 

reziduale 

asigurarea 

populației cu 

servicii publice 

calitative  

privind 

evacuarea şi 

epurarea apelor 

reziduale în mun. 

Bălţi. 

85 200 000 

MDL  
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Nr. 

d/o 

 

Denumirea proiectului Partenerul 

Public/ data 

semnării 

contractului/ 

durata 

contractului 

Partenerul 

Privat 

Obiectul 

contractului 

Obiectivul Valoarea 

investiției  

4 Parteneriat public –privat  

,, Servicii de producere a 

combustibilului pe bază de 

biomasă  în r.Telenești’’ 

Consiliul 

raional 

Telenești/ 

12.11.2013/ 

20 ani 

S.C. 

,,Alvisedo-

Impex’’SRL 

Crearea a două 

linii de 

producere a 

brichetelor și 

peleților 

Optimizarea 

capacităților de 

producere a 

energiei termice 

333 680 

MDL 

5 Parteneriat public –privat ,, 

Centrul  de Utrasonografie 

în cadrul instituţiei medico 

sanitare publice CS 

Căzăneşti 

Consiliul 

raional 

Telenești și 

centru de 

sănătate 

Căzănești/ 

20.03.2012/ 

25 ani 

Î.I. ,,Cristea 

Anatolie’’ 

Serviciu de 

ultrasonografie 

Finanțarea și 

operarea unui 

cabinet de USG 

în cadrul IMSP 

CS 

120 000 

MDL 

6 Parteneriat public-privat 

,,Prestarea serviciilor de 

dotare tehnică a mun. Bălți 

cu aparatură de fixare foto 

–video’’ 

Primăria mun. 

Bălți/ 

12.12.2013/ 

25 ani 

,,Avtourgan’’ 

SRL 

Dotarea cu 

aparatură 

foto/video 

Prestarea 

serviciilor de 

monitorizare a 

traficului rutier 

5 000 000 

MDL 
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d/o 

 

Denumirea proiectului 

 
Partenerul 

Public/ data 

semnării 

contractului/ 

durata 

contractului 

Partenerul 
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contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

7 Parteneriat public-privat 

,,Dezvoltarea 

infrastructurii 

termoenergetice pe 

biomasă în raionul Leova” 

Consiliul 

raional Leova / 

28.05.2014/ 

11 ani şi 7 luni 

SRL „Green 

Farm”  

dezvoltarea 

infrastructurii 

termoenergetic

e pe biomasă 

asigurarea cu 

termoenergie a 

instituțiilor 

publice din  

raza raionului 

Leova 

11 981 911 

MDL 

8 Parteneriat public-privat 

,,Serviciu de laborator în 

cadrul IMSP Spitalul 

Clinic Municipal Bălți” 

Primăria mun. 

Bălți / 

30.04.2014/ 

20 ani 

SC SRL 

,,IMUNTEHN

OMED”  

serviciul de 

laborator din 

cadrul 

Spitalului 

Clinic 

Municipal Bălţi 

renovarea, 

dotarea și 

operarea 

serviciului de  

laborator în 

cadrul IMSP 

Spitalul Clinic 

Municipal Bălți 

23 880 372 

MDL 

9 Parteneriat public-privat 

,,Finisarea obiectului 

nefinalizat al Spitalului 

Clinic mun. Bălţi din str. 

Decebal, nr. 101” 

Primăria mun. 

Bălți / 

30.01.2014/ 

49 ani 

ÎCS SRL 

„A.B.H. Invest 

Company”  

clădirea 

nefinalizată al 

Spitalului 

Clinic mun. 

Bălţi 

construcția 

(realocarea) 

Centrului 

perinatologic şi  

modernizarea 

lui 
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Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Partenerul Public/ 

data semnării 

contractului/ durata 

contractului 

Partenerul 
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Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

10 Concesionarea Uzinei 

ecologice de tratare  a 

deșeurilor menajere 

solide,  mun. Bălți 

Consiliul mun. Bălți/ 

23.09.2014/ 

49 ani 

,,ECORECYC

LE’’ SRL 

Serviciu de 

salubrizare 

presetarea 

serviciului de 

salubrizare a 

localităţii şi  

colectarea 

deşeurilor 

menajere 

463 928 

000 MDL 

11 Contract pentru 

realizarea unui 

parteneriat public-

privat privind serviciile 

de dializă 

Consiliul raional 

Căușeni/ IMSP 

Spitalul Raional 

Căușeni / 

21.05.2014 

12 ani 

Î.C.S. ,,BB- 

Dializă" 

S.R.L 

 

Servicii de 

dializă  

 

modernizarea 

serviciului de 

dializă 

convenţională şi 

hemofiltrare.  

 

12 Contract pentru 

realizarea unui 

parteneriat public-

privat privind serviciile 

de dializă 

Consiliul raional 

Soroca/ 

IMSP,,Spitalul 

Raional Soroca ,,A. 

Prisacari / 

22.05.2014/ 12 ani 

Î.C.S. ,,BB- 

Dializă" 

S.R.L 

Servicii de 

dializă  

modernizarea 

serviciului de 

dializă 

convenţională şi 

hemofiltrare.  
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Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Partenerul Public/ 

data semnării 

contractului/ durata 

contractului 

 

Partenerul 

Privat 

 

Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

13 Contract pentru 

realizarea unui 

parteneriat public-

privat privind 

serviciile de dializă 

Consiliul Municipal 

Bălți/ 

19.08.2014/     

12 ani 

Î.C.S. ,,BB- 

Dializă" S.R.L 

 

Servicii de 

dializă  

modernizarea 

serviciului de 

dializă 

convenţională şi 

hemofiltrare.  

 

14 Parteneriat public-

privat ,,Privind 

implementarea 

sistemului 

automatizat de 

supraveghere a 

circulației rutiere 

,,Controlul 

traficului ’’în 

raionul Leova”  

Consiliul Raional 

Leova / 

19.03.2015/ 

49 ani 

SRL „Inforad”  serviciul de 

monitorizare 

video a 

traficului rutier 

monitorizarea 

traficului rutier în 

raza raionul Leova 

2 939 501 

Euro 

15 Parteneriat public-

privat „Centru de 

tomografie 

Computerizată în 

cadrul IMSP 

Spitalul Raional 

Ungheni” 

Consiliul Raional 

Ungheni/ 

17.01.2015/ 

25 ani 

SRL 

,,EUROCLINI

C’’  

serviciul de 

diagnosticare 

imagistică din 

cadrul  

Spitalului 

Raional 

Ungheni 

investigaţii de 

diagnosticare 

imagistică şi 

radiologie  

performantă 

17,5 mln 

MDL  
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Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Partenerul Public/ 

data semnării 

contractului/ durata 

contractului 

Partenerul 

Privat 

 

Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

16 Parteneriat public-

privat ,,Amenajarea, 

organizarea și 

gestionarea 

parcărilor și 

parcajelor controlate 

cu plată în mun. 

Chișinău" 

Primăria 

municipiului 

Chișinău/ 

03.12.2015/ 

25 ani 

,,EME 

Parkleitsystem 

GmbH” 

amenajarea, 

organizarea și 

gestionarea 

parcărilor și  

parcajelor auto 

cu plată în 

mun. Chișinău 

gestionarea 

locurilor de parcare 

și parcajelor cu  

plată, asigurarea 

controlului asupra 

respectării regulilor 

de parcare și 

achitare  

a serviciilor de 

parcare a 

autovehiculelor  

10 000 

000 Euro 

17 Parteneriat public-

privat ,,Prestarea 

serviciilor de 

furnizare a energiei 

termice din biomasă 

prin dezvoltarea 

infrastructurii 

termoenergetice pe 

biomasă din raionul 

Ungheni” 

Consiliul raional 

Ungheni / 

03.10.2016/ 

10 ani 

SRL,, Green 

Energo” 

servicii de 

furnizare a 

energiei 

termice 

asigurarea cu 

termoenergie a 

instituțiilor publice 

din  

raza raionului prin 

prestarea serviciilor 

de livrare a 

agentului termic pe 

bază  

de biomasă 

3 200 001 

MDL 
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Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Partenerul Public/ 

data semnării 

contractului/ durata 

contractului 

 

Partenerul 

Privat 

 
 

Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

18 Parteneriat public-

privat ,,Construcția 

complexului locativ, 

sălii de sport şi a 

cazărmii de pompieri 

mun. Orhei” 

Consiliul raional 

Orhei / 

20.03.2017/ 

3 ani 

SRL ,,Green 

Tiara” 

Lucrări de 

proiectare şi 

construcţie a 

complexului   

locativ, a sălii de 

sport şi a cazărmii 

de pompieri pe 

terenul din or. 

Orhei, str.   

V. Lupu, 193.  

construcția 

complexului  

locativ, a sălii 

de sport şi a    

cazărmii de 

pompieri. 

 

29 648 500 

MDL 

19 Parteneriat public-

privat ,,Dezvoltarea 

infrastructurii 

termoenergetice pe 

biomasă în raionul 

Călărași” 

Consiliul raional 

Călărași / 

15.05.2017/ 

12 ani 

 

SRL ,,VIGI” Utilajul de 

producere a 

brichetelor 

înființarea unui 

atelier de 

producere a 

brichetelor din          

deșeuri 

agricole, 

gestionarea 

optimă a 

utilajului și 

producerea    

biocombustibil

ului de calitate 

461 430 

MDL 
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Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Partenerul Public/ 

data semnării 

contractului/ durata 

contractului 

Partenerul 

Privat 

 

Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

20 Parteneriat public-

privat ,,Reabilitarea 

și reluarea activității 

complexului școlar 

din mun. Chișinău, 

str. Constantin 

Stamati 10” 

Primăria 

municipiului 

Chișinău/ 

02.05.2017/ 

50 de ani  

S.R.L. ,,Guzun 

V.E.” 

Reconstrucția 

capitală a 

complexului 

școlar din str. 

C. Stamati, 10 

și a 

complexului 

preșcolar din 

str. N. Costin, 

63 

învățământ și 

educație 

85 842 812 

MDL 

21 Parteneriat public-

privat ,,Prestarea 

serviciilor de 

furnizare a energiei 

termice din biomasă 

prin dezvoltarea 

infrastructurii 

termoenergetice pe 

biomasă din raionul 

Nisporeni” 

Consiliul raional 

Nisporeni/ 

04.08.2017/ 

10 ani 

SRL ,,Green 

Energo” 

servicii de 

furnizare a 

energiei 

termice 

 

asigurarea cu 

termoenergie a 

instituțiilor publice 

din  

raza raionului prin 

prestarea 

serviciilor de 

livrare a agentului 

termic pe bază  

de biomasă 

1 000 000 

MDL 
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Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Partenerul Public/ 

data semnării 

contractului/ durata 

contractului 

Partenerul 

Privat 

 

Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

22 Parteneriat public-

privat 

,,Reconstrucția 

complexului sportiv 

,,Constructorul” 

situat pe str. 

Victoriei, 94A, 

pentru funcționarea     

 clubului sportiv” 

Primăria municipiului 

Bălți/ 

01.09.2015 / 

49 ani 

 

AO ,,Academia 

de tenis de 

masă din Bălți” 

complexul 

sportiv 

,,Constructorul

” 

reconstrucția 

complexului 

sportiv 

,,Constructorul” 

2 600 000 

MDL 

23 Contract de 

concesiune a 

serviciilor de 

reciclare a 

deșeurilor de masă 

plastică în raionul 

Călărași 

Consiliul raional 

Călărași/ 

28.12.2017/ 

10 ani 

SRL ,,Maria 

Scurtui” 

 

Utilajul de 

reciclare a 

deșeurilor de 

masă plastică 

Înființarea unui 

atelier de 

producere a 

granulelor din 

plastic, 

gestionarea 

optimă a 

utilajului. 

567 870 

MDL 
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Nr. 

d/o 

 

Denumirea proiectului 

 
Partenerul 

Public/ data 

semnării 

contractului/ 

durata 

contractului 

 

Partenerul 

Privat 

 

Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

 

24 Parteneriat public-privat 

,,Reconstrucția 

terenurilor sportive ale 

Liceului Internat 

Municipal cu Profil 

Sportiv” 

 

Primăria 

municipiului 

Chișinău / 

31.05.2018/ 

49 de ani 

S.R.L. ,, PRO 

Soccer Group” 

Reabilitarea și 

amenajarea 

terenului 

aferent al 

Liceului 

Internat 

Municipal cu 

Profil Sportiv 

învățământ și 

educație 

14 milioane 

MDL 
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