
Proiecte de parteneriat public-privat  

de interes național în derulare 



Nr. 

d/o 

 

Denumirea proiectului Partenerul 

Public/data 

semnării 

contractului/ 

durata 

contractului 

 

Partenerul 

Privat 

Obiectul 

contractului 

Obiectivul Valoarea 

investiției  

1 Parteneriat public-privat 

în cadrul Spitalului 

Clinic Republican 

pentru ,,Servicii de 

Radiologie şi Diagnostic 

Imagistic” 

 

 

Ministerul 

Sănătăţii /IMSP 

Spitalul Clinic 

Republican/ 

24.11.2011/ 

12 ani 

SRL 

"EUROMED 

DIAGNOSTIC

" 

Servicii de 

Radiologie şi 

Diagnostic 

Imagistic 

Renovarea/constru

cţia, echiparea, 

finanţarea şi 

operarea 

Serviciului de 

radiologie şi 

diagnosticare 

imagistică din 

cadrul IMSP 

Spitalul Clinic 

Republican  

Nu este stipulat 

în contract 

2 Parteneriat public-privat      

,, Proiectarea și 

construcția Complexului  

Locativ’’ 

 

Ministerul 

Apărării/ 

24.01.2014/ 

4 ani 

 

,,ALTȘCONST

RUCT’’  SRL 

 

Proiectarea  și 

construcția 

Complexului 

locativ de 

menire social-

culturală 

 

Asigurarea cu 

spațiu locativ și 

obiective de 

menire social-

culturală pentru 

angajații 

Ministerului 

Apărării 

209 986 000  

mdl 

3 Parteneriat public-privat 

,,Concesionarea 

activelor  ÎS. 

,,Aeroportul 

Internațional Chișinău’’ 

Agenția 

Proprietății 

Publice/ 

30.08.2013/ 

49 ani 

 

,,Avia Invest’’ 

SRL 

 

Activele Î.S. 

,,Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

 

Modernizarea  

serviciilor 

aeroportuare 

 

244,2 mil. 

Euro 

 

Proiecte de parteneriat public-privat de interes național în derulare 



 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Partenerul 

Public/data 

semnării 

contractului/ 

durata 

contractului 

 

 

Partenerul 

Privat 

 

Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 

Valoarea 

investiției  
 

4 Contract pentru 

realizarea unui 

parteneriat public-

privat privind 

serviciile de dializă 

Ministerul Sănătății 

al Republicii 

Moldova/IMSP 

Spitalul Clinic 

Republican/ 

17.04.2014/ 

12 ani 

Consorțiul ,,BB-

HAMODIALYS

E 

HANDELSGES

ELLSHAFT 

MBH" Germania 

 serviciile de 

dializă 

modernizarea 

serviciului de 

dializă  

Nu este 

stipulat în 

contract 

 

5 

 
Contract pentru 

realizarea unui 

parteneriat public-

privat privind 

serviciile de dializă 

 

Ministerul Sănătății 

al Republicii 

Moldova/IMSP 

Centrul Național 

Științifico Practic 

de Medicină 

Urgentă/ 

17.04.2014/ 

12 ani 

Consorțiul ,,BB-

HAMODIALYS

E 

HANDELSGES

ELLSHAFT 

MBH" Germania 

 

 serviciile de 

dializă 

 

modernizarea 

serviciului de 

dializă  

 

Nu este 

stipulat în 

contract 

 

6 

 
Contract pentru 

realizarea unui 

parteneriat public-

privat privind 

serviciile de dializă 

 

Ministerul Sănătății 

al Republicii/IMSP 

Institutul Mamei și 

Copilului/ 

17.04.2014/ 

12 ani 

Consorțiul ,,BB-

HAMODIALYS

E 

HANDELSGES

ELLSHAFT 

MBH" Germania 

 

serviciile de 

dializă 

 

modernizarea 

serviciului de 

dializă  

 

Nu este 

stipulat în 

contract 

 

Proiecte de parteneriat public-privat de interes național în derulare 



Nr. 

d/o 

 

Denumirea proiectului 

 
Partenerul 

Public/  

data semnării 

contractului/ 

durata 

contractului 

Partenerul 

Privat 

 

Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

7 Contract de constituire a 

parteneriatului public-

privat ,, Construcția de 

locuințe și obiective de 

menire social-culturală din 

strada Sprîncenoaia nr. 1, 

mun. Chișinău" 

Academia de 

Științe a 

Moldovei/ 

02.06.2015/ 

48 de luni 

SRL ,, 

BASCONSLU

X" 

bloc cămine 

(nefinalizat) al 

Universității 

AȘM, teren  

pentru 

construcţia 

Cartierului 

locativ, cu 

suprafaţa de 

3,123 ha, situat 

pe  

adresa mun. 

Chişinău str. 

Sprîncenoaia 

nr.1 şi nr.5 

construcția de 

locuințe și 

obiective de 

menire social  

culturală 

 

29 800 000  

MDL 

8 ,,Lucrări de proiectare, 

construcție și dare în 

exploatare a complexului 

locativ pe terenul din str. 

Nicolaie Testimițeanu, 3, 

mun. Chișinău" 

Ministerul 

Apărării al  

Republicii 

Moldova/ 

10.11.2016/ 

49 de luni  

,,ENERGOTE

HCOMPLET" 

terenul din 

strada Nicolae 

Testimițeanu, 

nr.3, mun.                                   

Chișinău, cu 

suprafața de 

3,123 ha 

construcția de 

locuințe și 

obiective de 

menire social  

culturală. 

 

Nu este stipulat 

în contract 
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d/o 
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contractului 
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investiției  

9 Contract de concesiune a 

lucrărilor de explorare 

geologică a 

hidrocarburilor pe 

teritoriul Republicii 

Moldova 

Ministerul 

Mediului al 

Republicii 

Moldova / 

02.01.2017/ 

5 ani 

Frontera 

Resources 

Internațional 

LLC  

Transmiterea 

dreptului 

exclusiv  de 

executare a 

lucrărilor  de 

explorare a 

hidrocarburilor 

pe teritoriul 

RM 

concesionare a 

lucrărilor de 

explorare 

geologică a 

hidrocarburilor 

pe teritoriul 

Republicii 

Moldova 

6,8 milioane 

USD 

10 Contract de parteneriat 

public-privat  ,, 

Construcția unui 

complex locativ cu 

locuințe de serviciu și a 

unei săli de sport la 

parter"  

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de 

Urgență al MAI/ 

16.03.2018/ 

390 zile 

lucrătoare de la 

primirea 

autorizației de 

construcție 

SRL 

,,Promilton" 

Terenul cu 

suprafața de 0, 

4731 ha din str. 

Gh. Asachi 

69/2 

construcția de 

locuințe și 

obiective de 

menire social  

culturală. 

 

Proiecte de parteneriat public-privat de interes național în derulare 



Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

proiectului 

 

Partenerul Public/ 

data semnării 

contractului/ 

durata 

contractului 

Partenerul 

Privat 

 

Obiectul 

contractului 

 

Obiectivul 

 
Valoarea 

investiției  

 

11 Contract de 

parteneriat public-

privat pentru 

dezvoltarea 

activităților Loteriei 

Naționale din sectorul 

loteriilor și pariurilor 

la 

competiții/evenimente 

sportive, inclusiv prin 

intermediul rețelelor 

de comunicații 

electronice 

Agenția Proprietății 

Publice/S.A. 

”Loteria Națională a 

Moldovei 

23.04.2018/ 

15 ani 

,,NGM SPC" 

Limited.  

Serviciile din 

domeniile ce 

constituie 

monopol de stat 

gestionate de 

S.A. ”Loteria 

Națională a 

Moldovei 

dezvoltării 

activităților din 

domeniul jocurilor 

de noroc prin 

atragerea 

investițiilor, celor 

mai bune practici 

și know-how, 

asigurând 

reducerea 

riscurilor sociale 

legate de 

activitatea din 

domeniu și 

majorarea 

încasărilor la 

buget 

cca. 6 

milioane 

Euro 

Proiecte de parteneriat public-privat de interes național în derulare 



Nr. 

d/o 

Denumirea 

proiectului 

Partenerul Public/ 

data semnării 

contractului/ 

durata 

contractului 

Partenerul 

Privat 

Obiectul 

contractului 

Obiectivul Valoarea 

investiției  

12 Contract de parteneriat 

public-privat pentru 

dezvoltarea activităților 

Loteriei Naționale a 

Moldovei din sectorul 

automatelor de joc cu 

cîștiguri bănești, 

inclusiv prin 

intermediul rețelelor de 

comunicații electronice  

Agenția 

Proprietății 

Publice/S.A. 

”Loteria Națională 

a Moldovei 

23.04.2018/ 

15 ani 

,,Novo Gaming 

M 

Technologies 

GmbH" 

Serviciile din 

domeniile ce 

constituie 

monopol de 

stat gestionate 

de S.A. 

”Loteria 

Națională a 

Moldovei 

dezvoltării 

activităților din 

domeniul 

jocurilor de 

noroc prin 

atragerea 

investițiilor, 

celor mai bune 

practici și know-

how, asigurând 

reducerea 

riscurilor sociale 

legate de 

activitatea din 

domeniu și 

majorarea 

încasărilor la 

buget 

 

32 milioane 

Euro 

Proiecte de parteneriat public-privat de interes național în derulare 


