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SUMMARY
Under the legislation currently in force in the Republic of Moldova, public administration 

shall not bear the exclusive “burden” of organizing and managing public services on its own. 
Such a responsibility could be delegated to subjects outside the system of public administrati-
on. Scholars in the field call it an “indirect or delegated management” of public services.  Public-
private partnership is a new manner of delegating public services management. International 
experience has proven that such a partnership can be beneficial for public administration, con-
tributing to improvements in public services quality. The reason is obvious: the private sector 
is competitive and client/user-oriented. However, the public-private partnership, which are not 
sufficiently operated in the legislation in force, also involves serious risks for the public partners.  
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REZUMAT
Cadrul normativ în vigoare în Republica Moldova nu stipulează expres că administraţia pu-

blică trebuie să poarte „povara” exclusivă a înfiinţării şi gestionării serviciilor publice. Această 
responsabilitate poate fi delegată unor subiecţi din afara sistemului administraţiei publice. 
Specialiştii în domeniu numesc această situaţie „gestiune indirectă sau delegată” a serviciilor 
publice. O modalitate nouă de gestionare delegată a serviciilor publice este parteneriatul pu-
blic-privat. Practica internaţională     a demonstrat că un astfel de parteneriat poate fi benefic 
pentru administraţia publică, contribuind la creşterea calităţii serviciilor publice. Motivul este 
unul evident: sectorul privat este competitiv şi focusat pe client/utilizator. Totuşi  parteneriatul 
public-privat implică şi riscuri serioase pentru administraţia publică, care nu sunt gestionate în 
măsură suficientă de legislaţia în vigoare. 

Cuvinte-cheie:    administraţie   publică, servicii publice,  sector privat,  parteneriat  public-privat,  
cadru normativ, riscuri,  gestiune directă, gestiune delegată.                                                                                                                                                                                            

Prestarea serviciilor publice prin inter-
mediul structurilor private a fost mereu 
considerată ca fiind o alternativă a gesti-
unii directe. Implicarea sectorului privat, 

care dispune întotdeauna de resurse şi le 
operează în baza principiilor de eficienţă şi 
promptitudine, este percepută în prezent 
ca fiind o modalitate de îmbunătăţire a ser-
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viciilor publice, principalul argument invo-
cat fiind că sectorul public este degrevat 
de responsabilitatea de a investi resurse.

Însăşi ideea unei astfel de implicări nu 
este una nouă. Astfel, odată cu dezvoltarea 
societăţii, a apărut necesitatea de a înfiinţa 
servicii publice noi sau de a le moderniza 
pe cele existente. Neavând întotdeauna 
resursele necesare pentru a satisface aces-
te necesităţi, sectorul public a găsit soluţia 
de a delega gestiunea unor servicii publice 
agenţilor privaţi. În acest sens, se porneşte 
de la premisa că sectorul privat este mai 
eficient decât cel public datorită discipli-
nei financiare, promptitudinii şi competi-
tivităţii.

Această implicare a sectorului privat 
şi reprezintă esenţa gestiunii delegate a 
serviciilor publice, care, conform cadrului 
normativ în vigoare în Republica Moldova, 
poate lua forma concesiunii sau a partene-
riatului public-privat. 

Conceptul de parteneriat public-pri-
vat exprimă o modalitate de cooperare 
între o autoritate publică şi sectorul privat, 
respectiv organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii ale oamenilor de afaceri ori com-
panii, pentru realizarea unui proiect care 
produce efecte pozitive pe piaţa forţei de 
muncă şi dezvoltarea locală. Deci proble-
mele majore de interes comunitar pot fi 
abordate eficient în cadrul creat de parte-
neriatul public-privat [1, p. 39].

Parteneriatul public-privat la nivel 
local, după modelul pe care îl întâlnim 
în prezent, apare la începutul anilor 80 ai 
sec. al XX-lea în Europa occidentală şi SUA, 
sub forma cooperării autorităţilor publice 
şi sectorul privat pentru implementarea 
unor proiecte de reabilitare a zonelor in-
dustriale aflate în declin [3, p. 131].

Astfel, deşi nou pentru Republica Mol-
dova, parteneriatul public-privat are deja o 
anumită pondere pe arena internaţională. 
Mai mult decât atât,  „autorităţile publice 
ale statelor-membre ale Uniunii Europe-
ne de multe ori au recurs la parteneriatul 

public-privat pentru a realiza proiecte de 
infrastructură, în special, în sectoare cum 
ar fi transporturile, sănătatea publică, edu-
caţia etc. La nivel european, este recunos-
cut faptul că recurgerea la parteneriatul 
public-privat ar putea ajuta la dezvolta-
rea reţelelor transeuropene de transport, 
care au rămas mult în urma programului, 
în principal, din cauza lipsei de finanţare 
adecvată”  [1, p. 39].

În literatura de specialitate sunt studi-
ate deseori avantajele parteneriatului pu-
blic-privat, fiind identificate următoarele 
[3, p. 139]:

a) posibilitatea optimizării calităţii ser-
viciilor publice, prin obligarea partenerilor 
privaţi de a veni cu soluţii noi la preţuri 
scăzute;

b) degrevarea bugetelor publice de 
unele cheltuieli induse de asigurarea unor 
servicii, prin transferul acestora către zona 
privată, unde există soluţii inovatoare;

c) compensarea lipsei de strategie şi 
inovaţie specifică sectorului public;

d) crearea unor oportunităţi de afaceri 
pentru sectorul privat, mai ales în perioada 
de criză economică. 

Pentru Republica Moldova, parteneri-
atul public-privat reprezintă o modalitate 
relativ nouă a gestiunii delegate a servi-
ciilor publice. Principalul act normativ ce 
reglementează problematica acestuia este 
Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la 
parteneriatul public-privat. Legea respec-
tivă defineşte parteneriatul public-privat 
ca fiind un „contract de lungă durată, în-
cheiat între partenerul public şi partenerul 
privat pentru desfăşurarea activităţilor de 
interes public, fondat pe capacităţile fiecă-
rui partener de a repartiza corespunzător 
resursele, riscurile şi beneficiile” (art. 1). 
Partener public în acest sens poate fi orice 
autoritate a administraţiei publice centra-
le sau locale, iar partener privat – o între-
prindere (firmă), deci o organizaţie al cărei 
scop principal este obţinerea de profit. 

Totodată, legea stipulează că „obiect al 
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parteneriatului public-privat poate fi orice 
bun, lucrare, serviciu public, cu excepţia ce-
lor interzise expres de lege” (art. 17, al. (2).

În Republica Moldova, legea conţine 
prevederi clare cu privire la procedura ini-
ţierii parteneriatului public-privat, încheie-
rea şi desfacerea acestuia, responsabilită-
ţile administraţiei publice de diferit nivel 
etc. Aceste prevederi sunt stipulate clar şi 
detaliat în lege. Ne vom opri însă la acele 
prevederi, care pot genera anumite semne 
de întrebare sau chiar pot prezenta factori 
de risc pentru administraţia publică.

Dat fiind faptul că în cazul parteneria-
tului legea prevede că serviciile publice 
sau unele obiecte aparte ale acestora să 
fie transmise partenerului privat pe o pe-
rioadă relativ lungă de timp, e evident că 
există riscul ca partenerul privat să încerce 
privatizarea sau înstrăinarea lor sub orice 
altă formă. Firea omului e de aşa natură în-
cât acesta se atârnă cel mai gospodăreşte 
faţă de acele bunuri, pe care le consideră 
ale sale. Deci riscul ca statul să piardă drep-
tul de proprietate există. Din acest motiv, 
legislaţia încearcă să gestioneze acest risc. 

Astfel, potrivit art. 34 al. (3) al Legii nr. 
179 din 10.07.2008 cu privire la parteneri-
atul public-privat, „până la realizarea inte-
grală a contractului de parteneriat public-
privat, partenerul privat nu are dreptul să 
înstrăineze, să pună în gaj ori să dispună 
în orice alt mod de obiectul parteneriatu-
lui public-privat…” Prevederea în sine este 
una binevenită, însă ultimele cuvinte ridi-
că serioase semne de întrebare: ,,… fără 
acordul partenerului public”.

Deci „până la realizarea integrală a con-
tractului de parteneriat public-privat, par-
tenerul privat nu este în drept să înstrăine-
ze obiectul parteneriatului public-privat, 
fără acordul partenerului public”. Întreba-
rea logică care apare în acest sens este: ,,Ar 
fi oare în drept partenerul privat să înstră-
ineze acest obiect cu acordul partenerului 
public?” [6, p. 20]. Din prevederile legii, aşa 
se creează impresia. Iar acesta poate duce 

la vânzarea sau gajarea de bunuri publice, 
ceea ce, de obicei, este în detrimentul inte-
resului general.

Un alt aspect care necesită clarifica-
re este că pot exista impacturi financiare 
negative considerabile în cazul partene-
riatelor care trebuie dizolvate  [5, p. 21]. 
Deci există riscul ca un parteneriat eşuat să 
atragă cheltuieli neprevăzute şi, după cum 
demonstrează experienţa internaţională, 
foarte ridicate. Acest risc necesită, evident, 
o gestiune corespunzătoare, în primul 
rând, prin adoptarea unui cadru normativ 
adecvat. 

Potrivit Legii Republicii Moldova nr. 
179 cu privire la parteneriatul public-pri-
vat, „în cazul încălcării unilaterale de către 
partenerul public a obligaţiilor asumate 
în cadrul parteneriatului public-privat, 
partenerul privat este în drept să solicite 
reparaţia tuturor prejudiciilor cauzate, in-
clusiv recuperarea venitului ratat. Reparaţia 
prejudiciilor cauzate partenerului privat 
se efectuează de la bugetul partenerului 
public.” Aceasta înseamnă că în cazul unor 
decizii ale administraţiei considerate nea-
decvate de către partenerul privat, acesta 
poate obţine compensarea cheltuielilor 
din bani publici. 

Evident că orice parte vătămată are 
dreptul la compensarea prejudiciilor. Sin-
tagma care ne pune în gardă este „a pro-
fitului ratat”. În general, formulele de cal-
cul ale profitului ratat sunt relativ greu de 
înţeles şi aplicat şi ajung deseori la sume 
astronomice. În atare condiţii, banii publici 
nu vor fi folosiţi pentru necesităţile cetăţe-
nilor (şcoli, spitale, drumuri etc.), ci pentru 
compensarea pierderilor sectorului profit. 
Considerăm că o astfel de prevedere ne-
cesită sau clarificări ulterioare în legisla-
ţie, sau, în general, excludere, pentru ca 
interesul operatorului privat să nu vină în 
contradicţie cu interesele generale ale so-
cietăţii. 

De asemenea, autorul Victor Mocanu 
menţionează şi alte principale riscuri pe 
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care le subsumează proiectele de partene-
riat public-privat, şi anume: ,,Favorizarea 
intereselor unor grupuri restrânse, margina-
lizarea unor grupuri de cetăţeni şi accentu-
area inegalităţilor din structura socială” [5, 
p. 19].

Nu în ultimul rând, există şi un „posibil 
transfer de riscuri de la sectorul privat la 
cel public, adică riscul de faliment”  [5, p. 
21].

Pe lângă riscuri, pe care le-am studiat în 
cele de mai sus, e nevoie să atragem aten-
ţia şi asupra unor dezavantaje pe care le 
prezintă parteneriatul public-privat pen-
tru partenerul public. În literatura de spe-
cialitate sunt evidenţiate, astfel, următoa-
rele dezavantaje [3, p. 140]:

- proiectele de parteneriat public-privat 
preferă aspectul economic al proiectului 
faţă de cel social, ecologic sau alte aspecte;

- experienţa insuficientă a partenerului 
public, care favorizează companiile priva-
te, şi care, la rândul lor, îşi pot negocia con-
diţii mai bune;

- ca şi consecinţă a caracterului pe ter-
men lung al acestor proiecte, cresc cheltu-
ielile de mandatare şi apare datoria ascun-
să [3, p. 140]. Această datorie va fi una de 
durată şi va împovăra semnificativ genera-
ţiile viitoare.  

O altă dificultate reiese din faptul că 
administraţia publică deleagă serviciul 
public pe o perioadă îndelungată, nemai-
având puterea de decizie şi exercitând un 
control mult mai restrâns asupra serviciu-
lui public. 

Mai mult decât atât, parteneriatul pu-
blic-privat este unul de succes în statele 
în care există economie funcţională, jus-
tiţie independentă şi, obligatoriu, etică în 
afaceri. În caz contrar, el generează situaţii 
nedorite de genul celor studiate mai sus. 
Pentru ca în Republica Moldova acest par-
teneriat să fie şi el unul de succes la fel ca 
în unele state occidentale, este nevoie ca 
şi mediul economic şi administrativ să fie 
similar – din punctul de vedre al stabilităţii, 

disciplinei şi eticii. În absenţa acestor con-
diţii, manifestăm rezerve faţă de succesul 
iniţiativelor de parteneriat public-privat 
pe termen lung.

Din experienţa internaţională, putem 
menţiona că implicarea sectorului privat 
în gestiune – fie prin parteneriat, fie prin 
concesiune, fie, în genere, prin privatizarea 
totală a unor servicii publice –  a întâmpi-
nat anumite rezerve din partea partene-
rului public. Motivul ar fi următorul: auto-
rităţile publice manifestă firesc nedorinţa 
de a delega controlul asupra unui serviciu 
public, din motivul că ele nu vor fi nicicând 
capabile să transfere şi responsabilitatea 
deplină pentru el sectorului privat. 

Un alt motiv de preocupare constă în 
conceptele de deschidere şi transparenţă 
în practica serviciilor publice. Astfel, auto-
rităţile publice se supun unor nenumărate 
prevederi legale referitoare la transparen-
ţă, care se referă atât la transparenţa şe-
dinţelor cât şi a documentelor. Pe de altă 
parte, atunci când o firmă privată îşi asu-
mă dreptul de operare sau de proprietate, 
practicile de activitate nu vor fi întotdeau-
na comunicate publicului larg.

Totodată, există temeri că implicarea 
operatorilor privaţi în gestiunea unor ser-
vicii în prezent monopolizate de stat în 
unele ţări, cum ar fi asigurarea cu energie, 
serviciile poştale sau comunicaţiile ar pu-
tea fi în detrimentul utilizatorului, dat fiind 
faptul că operatorii privaţi s-ar concentra 
pe sectoarele profitabile ale pieţei şi mai 
devreme sau mai târziu ar majora tarifele 
la servicii. Astfel, deşi implicarea sectoru-
lui privat generează eficienţă, încurajează 
investiţiile, totuşi aceste beneficii se rea-
lizează deseori prin creşterea tarifelor su-
portate de utilizatori.

Menţionăm aici că în Republica Moldo-
va cele mai frecvente parteneriate apar în 
următoarele domenii: transporturi, ener-
getică, comunicaţii – deci domenii care 
sunt percepute ca profitabile. Mai puţin 
probabilă este apariţia dorinţei de a iniţia 
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un astfel de parteneriat în domenii care 
sunt percepute ca fiind neprofitabile în 
statul nostru – de exemplu, într-un azil de 
bătrâni. 

Până în prezent ne-am axat în prezen-
tul articol asupra impactului pe care parte-
neriatul public-privat l-ar avea asupra par-
tenerului public. Dar, evident, principalul 
impact care necesită a fi studiat este cel pe 
care parteneriatul îl va avea asupra cetă-
ţeanului-utilizator de servicii publice, dat 
fiind faptul că anume satisfacerea necesi-
tăţilor cetăţenilor şi este scopul suprem al 
administraţiei publice de orice nivel. 

Autorul Tudor Deliu afirma în 2003: „As-
tăzi pe cetăţean nu-l prea interesează cine 
prestează serviciul, principalul e ca el să 
existe. De aceea administraţia locală tre-
buie să asigure furnizarea serviciilor publi-
ce lăsându-le altora producerea acestora” 
[2, p. 16].

Nu putem să nu ne punem întrebarea 
dacă această afirmaţie mai este valabilă 
acum, în 2016, după implicarea masivă a 
sectorului privat în diverse domenii ce ţin 
de serviciile publice, care a avut ca conse-
cinţă, şi în primul rând, creşterea tarifelor. 

Să nu uităm însă că chiar dacă serviciul 
public este delegat unui operator privat, 
cetăţenii vor înainta mai curând proteste 
autorităţilor publice decât operatorului 
privat atunci când vor fi nemulţumiţi.

Un argument în acest sens reiese şi din 
recentele evenimente din Republica Mol-
dova, şi anume: majorarea tarifelor la une-
le servicii publice, care a generat un val 
de nemulţumiri în rândul populaţiei şi o 

critică continuă a Agenţiei Naţionale pen-
tru Reglementare în Energetică referitor la 
unele decizii luate. Aceasta înseamnă că 
cetăţenii percep autorităţile administraţiei 
publice ca fiind principalul responsabil de 
serviciile publice existente, dat fiind faptul 
că nemulţumirea s-a răsfrânt nu asupra 
operatorilor privaţi ce gestionează anumi-
te servicii publice conform tarifelor la care 
au fost majorate, ci anume asupra autorită-
ţilor administraţiei publice.

În concluzie, conform legislaţiei în vi-
goare, administraţia publică nu trebuie să 
poarte ea singură „povara” organizării şi 
funcţionării serviciilor publice, ci poate de-
lega această responsabilitate. În literatura 
de specialitate acest lucru este numit ges-
tiune indirectă sau delegată. O modalitate 
nouă de gestiune indirectă este parteneri-
atul public-privat. Practica internaţională a 
demonstrat că parteneriatul public-privat 
prezintă anumite avantaje pentru admi-
nistraţia publică, contribuind la îmbună-
tăţirea calităţii serviciilor publice, date 
fiind condiţiile de concurenţă şi orientare 
spre client-utilizator. Totuşi acest partene-
riat implică şi riscuri serioase pentru par-
tenerul public, riscuri care sunt gestionate 
insuficient de cadrul normativ actual din 
Republica Moldova. În condiţiile actualu-
lui cadru normativ, administraţia publică 
riscă sau procese costisitoare şi de durată, 
sau gajări şi înstrăinări de bunuri publice 
în detrimentul cetăţenilor. Principala preo-
cupare a administraţiei publice însă a fost, 
este şi va fi satisfacerea necesităţilor cetă-
ţenilor. 
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