
 

 

Concluziile dezbaterii  

„Parteneriatul public-privat, în contextul noii legislaţii privind achiziţiile publice” 

7 iulie 2016 

 

O reglementare specială privind parteneriatul public-privat poate face diferenţa în evoluţia 

economică a României 

„Prin intermediul proiectelor de tip parteneriat public-privat, resursele financiare private vor 

completa eficient efortul administrațiilor publice, iar riscurile se vor valoriza între partenerul 

public și cel privat în mod eficace și benefic ambelor părți, ceea ce va asigura României o 

dezvoltare economică rapidă și sustenabilă. 

Comisia Europeană consacră parteneriatul public-privat ca fiind de importanță strategică; dacă 

Europa îl definește ca fiind de importanță strategică, atunci avem nevoie și în România de o 

definire clară. Există șansa de a da o soluție unui potențial financiar nevalorificat – pe de o 

parte, pe de altă parte, este soluția ideală pentru o situație de criză. Infrastructura, zona de 

transport, în mod special, zona informațională și de IT, turismul, energia, sursele regenerabile și 

eficiența energetică sunt domenii strategice cu potențial maxim de îmbunătățire, de schimbare 

radicală a vieții unei societăți, la nivel mondial. 

Este nevoie de coordonare în condițiile în care există voinţă politică, alături de mediul de 

afaceri, mediul universitar şi, astfel, România are nevoie de o reglementare coerentă. Prin 

proiectul de lege aflat în Parlament s-a dorit oferirea unui instrument punctual în măsura în care 

proiectele pot și trebuie să fie deblocate. Ar trebui să ajungem la nişte concluzii, la care, în mod 

firesc, trebuia să ajungem de câţiva ani buni, fiindcă avem acest vid legislativ în domeniul PPP 

nu de ieri, de alaltăieri, ci de foarte mult timp”. 

Acestea sunt doar câteva dintre opiniile exprimate de participanții la evenimentul organizat de 

Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) în ziua de 7 iulie 2016, vizând necesitatea 

reglementării parteneriatului public-privat în România
1
. 

Dezbaterea a reunit specialiști din mediul academic, personalităţi marcante ale mediului de 

afaceri şi importanţi reprezentanţi ai Guvernului și Parlamentului României, ai Comisiei 

Europene și Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, Băncii Naționale a României, 

precum și alte instituții și autorități publice, instituții de reglementare și instituții financiare, 

asociații neguvernamentale, companii private și mass-media. 

 

Concluzia majoritară rezultantă a dezbaterilor a fost în favoarea necesității reglementării 

explicite și consistente a cadrului legal de aplicare a raporturilor specifice parteneriatului 

public-privat, ca măsură pentru stimularea economică naţională. 

                                                           
1
 Conferința „Parteneriatul public-privat, în contextul noii legislaţii privind achiziţiile publice”, organizată prin 

intermediul Comitetului Naţional al International Chamber of Commerce, la CCIR Business Center, în ziua de 7 

iulie 2016. Obiectivul principal al dezbaterii l-a reprezentat identificarea soluţiei optime de reglementare a 

parteneriatului public-privat, ca mecanism real de stimulare a investiţiilor şi de colaborare între mediul de afaceri, 

companiile de stat și instituțiile financiare. 
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Mihai DARABAN, Preşedinte, Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR): 

Problema parteneriatului public-privat se află pe agenda de lucru a fiecărei delegații importante 

care trece pragul Camerei de Comerț şi Industrie a României.  

Parteneriatul public privat (PPP) trebuie să acţioneze asemenea unui mecanism logic, eficient şi, 

în egală măsură, simplu, pentru a stimula cu adevărat inovarea şi competitivitatea industriei în 

sectoarele cu potenţial de creştere economică şi de creare de locuri de muncă. 

Soluția parteneriatelor public-privat, respectiv, cooperarea dintre autoritățile publice și mediul de 

afaceri, este o soluţie îmbrățișată de majoritatea statelor pentru dezvoltarea infrastructurii, 

construcția de spitale, școli și nu numai. 

În România, birocraţia şi lipsa unei legislaţii clare împiedică realizarea unor astfel de proiecte. 

Deşi Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, intrată în 

vigoare la 26 mai a.c., reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi 

a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil, precum şi anumite aspecte 

specifice în legătură cu executarea acestora, există numeroase opinii specializate care susțin că 

legea nu stabilește în mod clar și coerent modalitățile de conlucrare efectivă și eficientă între 

sectorul public și cel privat pentru implementarea proiectelor care au ca obiect lucrări sau servicii 

publice. 

Legea nr.100/2016 abrogă în mod explicit reglementarea anterioară a PPP, şi anume legea           

nr. 178/2010. În diseminările publice ale actualului pachet legislativ privind achizițiile publice se 

fac afirmații în sensul că acesta conține suficiente prevederi privind parteneriatul public-privat. 

În opinia CCIR, legislaţia menţionată nu este suficientă. Două articole de lege nu au cum să 

substituie un domeniu atât de complex cu toate implicaţiile care decurg din acesta. Nu se poate 

susţine că actuala reglementare asigură cadrul pentru implementarea proiectelor de PPP, întrucât: 

 din punctul de vedere al mecanismelor contractuale, parteneriatul public-privat reprezintă 

o categorie juridică mai extinsă în care se încadrează concesiunea, 

 

 un parteneriat public-privat poate produce din punct de vedere contabil aceleași efecte 

financiare ca și achiziția publică, însă ca și construcție contractuală, este similar 

concesiunii, 

 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice nu reglementează nici măcar cele mai 

elementare aspecte specifice contractului de parteneriat public-privat, cum ar fi: 

 

o condițiile în care se poate realiza finanțarea proiectului de către operatorul 

economic, 

o dacă se permite combinarea finanțării publice cu cea privată înainte de finalizarea 

investiției, inclusiv prin cofinanțarea din fonduri europene, 

o mecanismele de protecție a drepturilor finanțatorilor proiectului, cu atât mai mult 

cu cât, în astfel de proiecte, riscul de operare nu este asumat de partenerul privat, 

o specificul distribuției riscurilor între partenerul public și cel privat, 

o aspectele legate de drepturile și garanțiile specifice raporturilor care se crează în 

cadrul parteneriatului public-privat, 
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o mecanismul de determinare a duratei contractului specific, 

o efectele specifice în cazul încetării contractului înainte de ajungerea la termen și 

altele. 

Proiectul de lege privind Parteneriatul Public Privat există în Parlament, într-o formă elaborată 

avansată, dezbătută deja, atât în Camera Deputaţilor, cât şi în Senat. Cred că trebuie să ne 

impunem punctul de vedere vis a vis de ordonarea priorităţilor legislativului 

Referitor la proiectul de țară, consider că acesta trebuie să fie consistent, să vizeze o legislație 

foarte coerentă şi un pachet de investiţii foarte atractiv. 

O lege a parteneriatului public-privat se înscrie cu brio într-un proiect de țară al României pentru 

că, faţă de ceea ce ne-am propus, este nevoie și de acest ceva în plus, de un act normativ dedicat, 

tocmai pentru a putea impulsiona şi promova investiţiile. Și rolul Camerei de Comerț şi Industrie 

a României este, până la urmă, de a promova mediul de afaceri, atât în țară, cât şi în străinătate. 

 

Bogdan PUŞCAŞ, Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice: 

Legea nr.100/2016, articolele 229 și 231 din legea 98/2016, nu sunt făcute să rezolve lipsa de 

coordonare, voinţă şi decizie în reglementarea structurată a PPP. Am încercat să deschidem cutia 

de proiecte şi să vedem, în acest vid legislativ, cum putem ajuta la deblocarea proiectelor mari de 

infrastructură. Nu ne-am dorit ca, prin două articole, să transformăm PPP-ul în Cenuşăreasa 

investiţiilor sau într-un domeniu uitat, însă, consider că este nevoie de o coordonare, există voinţă 

politică, există mediu de afaceri, există mediu universitar şi, astfel, eu cred că este nevoie de o 

reglementare coerentă aşa cum a fost ea începută ulterior abrogării legii nr. 178/2010. Noi am 

vrut doar să vă oferim un instrument punctual în măsura în care unele proiecte pot fi deblocate. 

Ar trebui să separăm un pic apele şi să ajungem la nişte concluzii la care, în mod firesc, trebuia să 

ajungem de câţiva ani buni, fiindcă avem acest vid legislativ în domeniul PPP nu de ieri, de 

alaltăieri, de când e pachetul legislativ în domeniul achiziţiilor publice, ci de foarte mult timp. 

 

Gabriel BIRIŞ, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice:  

Pachetul acesta legislativ privind achiziţiile publice este o transpunere de directive. Din păcate, 

şansa noastră în PPP ar fi o directivă dedicată, pe care să o transpunem. 

Această inexistenţă cvasi-totală de PPP – uri, mici sau mari în România, nu se datorează faptului 

că nu avem legislaţie, ci mai degrabă, faptului că nici un proiect nu a trecut testul de 

bancabilitate. Niciun investitor privat din lumea asta nu poate să vină cu equity de câteva miliarde 

să investească într-un proiect. Investitorul privat vine cu equity de 20-30%, iar restul îl ia de la 

bănci. Majoritatea PPP-urilor sunt finanţate cu „equity” şi „loan”. Or, în momentul în care un 

proiect, fie el public sau privat, nu trece testul de bancabilitate, nu primeşte finanțarea; în 

consecinţă, proiectul nu se realizează. Consider că trebuie să ne uităm mult mai exact la 

fundamentele economice. Un PPP care nu are fundament economic şi care, pe de altă parte, nu 

are nici o susţinere/acoperire în reglementări, care să dea confortul funcţionarului public, cu 

bunele şi cu relele lui, să meargă mai departe, nu se va concretiza. 

În momentul de față, aşa cum stau lucrurile, PPP-urile nu pot fi concretizate. 

Nu avem nevoie de o lege a holdingului ca să avem holdinguri funcționale în România. La fel se 
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întâmplă și în cazul parteneriatelor public-privat. Din interpretarea legislației privind achizițiile 

publice și a codului civil, putem să facem orice fel de contracte vrem și ne lasă legea. 

Radu OPREA, Preşedinte, Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică, Senatul României: 

Există acea frică a funcţionarului public pe care toţi cei din mediul privat o simt, şi anume că 

acolo unde funcţionarul public ar trebui să-şi facă treaba, de multe ori se întâmplă să nu fie aşa, 

ceea ce conduce, pe cale de consecinţă, la blocarea plăţilor, la falimente şi insolvenţe pe bandă 

rulantă în România. Ce putem să facem noi, în calitate de parlamentari? Să creăm un cadru 

legislativ foarte clar, predictibil, stabil, ceea ce, de fapt, îşi doreşte şi mediul de afaceri iar această 

clarificare este, de fapt, cea mai bună metodă de a lupta împotriva corupţiei pentru că, atunci şi 

dvs. sunteţi protejaţi. 

În pachetul de legi privind achiziţiile publice, una din legile speciale este referitoare la contestaţii, 

remedii şi căi de atac, astfel încât nici autoritatea publică nu va mai putea impune alte tipuri de 

condiţii faţă de cele din caietele de sarcini. Acesta este rolul nostru, al parlamentarilor, ca 

legislaţia să fie clară, stabilă şi predictibilă. 

Referitor la dezbaterea de astăzi, trebuie să ne întrebăm: Există o piaţă de PPP-urilor? 

În context european, există un fond pentru investiţii strategice, cunoscut ca planul Junker, care îşi 

propune să finanţeze investiţii într-o gamă foarte largă de sectoare – cunoaştere şi economie 

digitală, uniune energetică, transporturi, infrastructură socială, resurse şi mediu; are o 

componentă de sprijin pentru IMM-uri şi una pentru start-up-uri. Parteneriatul Public Privat este 

unul din instrumentele prin care acest acest fond poate să existe. Ca exemplu de bună practică, s-a 

semnat de către Slovacia un proiect cu finanţare din acest fond - autostradă, 1 miliard de euro, 30 

de ani concesiune; resurse atrase de la fond – 500 milioane de euro.  

România, în acest moment, nu are nici un proiect eligibil finanţabil din acest fond. Sunt bani 

europeni pe care noi îi ratăm. De asemenea, există programul Orizont 2020 pentru competitivitate 

şi inovare, în care Comisia europeană spune foarte clar: „PPP – ul este de importanţă strategică”. 

Dacă Europa îl defineşte astfel, este foarte clar că şi în România avem nevoie de o definire foarte 

clară a cadrului legislativ privind PPP, astfel încât el să funcţioneze în condiţiile specifice 

României, aşa cum este ea astăzi. 

 

Iulian Iancu, Preşedinte, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaţilor:  

Avem șansa unei noi abordări pentru a da o soluție unui potențial financiar nevalorificat, pe de o 

parte. Pe de altă parte, PPP este o soluție ideală pentru perioada de criză. Suntem, practic, în fața 

unui set de măsuri care ar trebui să schimbe fundamental întreaga societate. 

Evoluția României, în ultimii 10 ani, a generat foarte multă neîncredere, foarte multă suspiciune, 

foarte multă intenție de fraudare și, în final, a înlăturat și a blocat iniţiative de acest gen și nu 

numai. Suntem, de câțiva ani buni, în fața unor provocări fără precedent, pe care le putem 

sintetiza așa: securitatate, schimbări climatice şi inegalitate socială. Am sfârșit prin a avea o 

Românie în care 10 județe dețin 80% din economie și 70% din populația României. O Românie 

inegală, polarizată și cu cele mai importante domenii, care ar putea să o relanseze, blocate. 

Cum putem debloca situaţia dată? Care sunt culoarele României pe care situaţia s-ar putea aşeza? 
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Referitor la discuţiile privind lansarea unui proiect de ţară privind competitivitatea economică a 

României, aceasta este condiționată grav de infrastructură, de transport; suntem blocați în ceea ce 

înseamnă efortul nostru de a găsi soluții pentru zona medicală şi zona educațională. 

Referitor la proiectul de act normativ al PPP, trebuie să ne concentrăm în a găsi suficient suport 

în întreg mediul social, pentru a-l realiza şi a-l aproba în sesiunea de toamnă. Propun fie, să ne 

reîntâlnim într-un cadru mai restrâns, cu cei care doresc să participe efectiv la intervenția asupra 

textului care se află la comisii – Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi și Comisia pentru 

Industrie și Servicii - și cred am putea valorifica luna septembrie pentru aceste modificări. 

Convingerea mea este că ne trebuie un cadru legislativ distinct pentru PPP. 

A doua variantă este cea a reluării întregului act normativ, cu toate observațiile puse în discuție și 

inspirate din legislația europeană, acolo unde sunt formule de succes. În urma acestui proces, 

Guvernul ar putea emite o ordonanţă de urgenţă începând cu data de 1 septembrie, care are 

avantajul că produce efecte imediate, fiind, ulterior, misiunea următorului Parlament să o 

analizeze și să o completeze. 

Oricare dintre variante presupune un task force care reunește oameni din toate mediile prezente 

astăzi, aici, și care va trebui să lucreze insistent pentru a genera un text foarte clar cu toate acest 

observații.  

 

Maria-Andreea PAUL, Secretar Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Camera Deputaţilor:  

Avem de a face cu un real blocaj mental instituţional în România în defavoarea investiţiilor. Dacă 

nu dărâmăm acest blocaj între public şi privat, atunci nu vom putea construi PPP-uri de valori 

mari. 

Am venit la această dezbatere, convinsă fiind că, în cazul PPP, soluţia este economică. Haina 

juridică o găsim după ce identificăm soluţia economică. Avem opţiunea de a nu face nimic, avem 

opţiunea de finanţare publică, avem opţiunea de finanţare public privată. Prima decizie care ar 

trebui să vină de la Ministerul Finanţelor Publice ar fi „ce fel de scheme de finanțare agreem”? 

Mai sunt țări care nu fac PPP-uri în Europa, de pildă Suedia, dar Suedia are o fiscalitate foarte 

ridicată. Noi nu ne dorim acest model. 

Recomand orientarea către public privat. Britanicii o numesc iniţiativa finanţării private. Aici 

lucrurile trebuie să fie foarte clar punctate. Dacă nu vom găsi un echilibru economic între privat 

şi public, care să-i ofere perspectivă investitorului privat, nu putem discuta despre PPP. 

O altă chestiune de discutat: Mergem pe PPP în anumite domenii, cum a facut Spania sau 

Portugalia, sau mergem pe PPP în orice domeniu, cu o lege a PPP-urilor, cum a făcut, de pildă, 

Marea Britanie sau Franța? 

Putem să ne gândim și la PPP-uri pe domenii strategice cu care să începem să creăm câteva bune 

practici și apoi să ne extindem. Să renunţăm la ideea că serviciul bunului public este bancabil în 

sensul clasic al termenului economic. Haideţi să pornim de la soluţia economică, cu condiţia ca 

MFP să opineze că putem gândi mecanisme de finanţare. 

 

Niculae Havrileț, Preşedinte, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei:  

În aceasta zonă, a serviciilor publice din domeniul energiei, activitatea de reglementare se 

desfășoară, prin excelenţă, în zona de concesiune, concesiuni care știm că sunt acordate pe 
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perioade foarte mari de timp - 49 de ani, cu drept de prelungire la încă jumătate din această 

perioadă.  

Investițiile în privatizare au avut o rată de returnare de 12,5%, foarte bună, în primii cinci ani de 

zile, după care a scăzut la 8,4%, iar în această perioadă s-a ajuns la 7,7%; aici putem vorbi de 

predictibilitate. 

Deşi ne dorim un cadru legislativ cât mai predictibil, în esenţă, lumea energiei se mişcă foarte 

repede. De aceea, apetitul pentru dezvoltarea unor servicii de interes general prin concesiuni este 

foarte mic în România, mai ales în zona de utilităţi publice. 

Dacă, prin marile privatizări, societățile importante au fost interesate să preia portofoliul de 

activități, în acest domeniu, localitățile mici, considerate a fi neinteresante, nu sunt licitate de 

nimeni.  

Un PPP ar fi putut rezolva mult mai repede această problemă, care este, practic, una de utilitate 

publică, cu condiţia ca acesta să fie susţinut de o legislaţie foarte clară, dar foarte simplă, pentru 

că, într-o perioadă mai lungă de operare, contractele de peste 5 ani, în sectorul de utilităţi publice 

ajungând chiar la peste 49 de ani, în general, ar duce la multe modificări faţă de momentul T0.  

Dacă vorbim de investiţii de tip Greenfield pe această zonă, oricât de bine s-ar structura un caiet 

de sarcini, este foarte probabil ca, în câţiva ani de zile, condiţiile să fie altele sau să apară 

instituţii care să concluzioneze că anumite situaţii nu au fost prevăzute. 

E o permanentă schimbare a stării de fapt, de la un moment la altul, nu neapărat din punct de 

vedere legislativ, care induce diferite obligaţii de a modifica legislaţia. Și acestea sunt aspecte 

care împiedică constituirea unor proiecte de PPP importante. 

Serviciile de utilitate publică nu pot fi făcute în afara unui proiect de parteneriat public privat. 

 

Daniela NEMOIANU, Membru, Consiliul Investitorilor Străini, Executive Partner, KPMG: 

Este oarecum greu de înţeles de ce România a eşuat pe astfel de modele de-a lungul anilor. 

Trebuie să fim foarte pragmatici şi realişti. 

Privind dincolo de conceptul general de parteneriat public privat, care de multe ori, este privit 

înşelător, generic, trebuie înţeles faptul că această colaborare dintre partenerul public şi cel privat 

este un angrenaj foarte complex, cu rigori tehnice foarte precise. 

Nu putem folosi, în acest domeniu, soluţii hibride, soluţii româneşti; nu putem inventa variațiuni 

sau devieri care să ne permită cumva diverse artificii, pentru a răspunde unor interese punctuale 

sau de grup.  

Faptul că PPP-urile în România nu au avut succes trebuie privit dincolo de componenta 

legislativă, pentru că nu lipsa legislației a fost neapărat impedimentul principal, chiar aşa 

perfectibilă cum a fost ea. Trebuie să ne gândim și la distorsiunile care s-au creat prin corupția 

pasivă, care au afectat aceste scheme. 

Este foarte important să vorbim despre expertiză. În lumina evoluțiilor accelerate internaționale şi 

regionale, România joacă într-un mediu extrem de competitiv. Este vorba de credibilitatea 

României. Atunci când, pe cartea de vizită, nu ai un exemplu pozitiv de prezentat, care anume ar 

putea fi elementul de atractivitate pentru marii investitori? Cum anume ne putem valida astfel de 
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aşteptări? Ideal ar fi să avem un exemplu: cele din sănătate sunt uşor de exemplificat, la fel şi cele 

din termoficare. 

Blocajul îl reprezintă incapacitatea României de a produce proiecte viabile. Asta aşteaptă BEI, 

BERD şi BCR; asta aşteaptă şi marii contractori. 

Este o concurență foarte mare pe resursele de expertiză – ca să implementăm un proiect de sute 

de miliarde de euro în România, trebuie să te bazezi pe experți. Nu poţi să-l faci cu oameni în 

mod empiric sau care au experienţă teoretică. Ca să atragi astfel de resurse, trebuie să fii sigur că 

le rezervi din timp. Bătălia pentru expertiza pe capitalul uman este cruntă. Dacă vrem oameni 

foarte buni care să implementeze proiecte PPP în România, trebuie să fim foarte bine planificaţi. 

Şi nu în ultimul rând, este foarte important cum anume se îmbină aceste surse multiple de 

finanţare. PPP-urile merg foarte bine acum în combinaţie cu fondurile structurale, merg foarte 

bine cu partea de resurse bugetare. Singura chestiune este de prioritizare. Proiectul de lege este un 

instrument care poate ajuta, dar nu este neaparat necesar. Sunt câteva puncte perfectibile care ar 

ajuta acest proiect în măsura în care el va reveni la viaţă. 

 

Miruna GALA, Associate Banker, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare:  

S-a vorbit foarte mult despre proiecte de infrastructură mare. Aş vrea să duc discuţia şi pe partea 

de infrastructură municipală unde BERD are un istoric destul de lung de implementare, în ultima 

vreme, finanţând direct operatorii municipali pentru a degreva cumva bugetele administraţiilor 

publice. 

Suntem în continuare doritori să suținem structuri de finanțare inovatoare, care să implice și 

atragerea de finanțări și expertiză din partea sectorului privat. Există multe proiecte acolo unde nu 

sunt disponibile fonduri europene și unde sectorul privat ar putea să intervină cu finanțare și 

expertiză. 

Problema pe care am identificat-o noi este faptul că legislația în vigoare nu prevede decât 

proiecte standard de achiziții de lucrări și servicii. Tipuri de proiecte mai complexe, de tipul 

„design, build”, „design, build, finance and operate” nu sunt prevăzute de legislația în vigoare. Şi 

aici, considerăm că există loc de îmbunătăţire. De-a lungul timpului, BERD a încercat să 

implementeze proiecte în domeniul infrastructurii municipale, proiecte cu structuri diferite de 

finanţare, însă ne-am lovit de reticenţa municipalităţilor, datorită legislaţiei neclare. Unele 

proiecte de infrastructură municipală nu au fost încă implementate, sunt în continuare la stadiul 

de discuţii, dar considerăm că sunt anumite aspecte care trebuie lămurite. 

Alte proiecte pe care am dorit să le implementăm au fost în domeniul eficienţei energetice în 

sectoarele publice: grădiniţe, şcoli, spitale, unde o companie şi-ar recupera investiţia din 

economiile la energie. Aceste economii nu au o clasificare bugetară, pe parte de venituri, lucru 

care ar trebui clarificat. 

Alte proiecte la care lucrăm, în momentul de faţă, sunt cele de facility management pe spitale. 

Ne-am lovit totuşi de nişte aspecte unde considerăm că ar trebuie luate nişte decizii pentru a se 

aduce clarificări. De exemplu, acele plăţi pe care la fac municipalităţile către operatorii privaţi 

sunt sau nu considerate datorie publică? Aici trebuie luată o decizie. Studiul de fezabilitate, iarăşi, 

este un document standard, foarte stufos, indiferent de dimensiunea investiţiei. Ar trebui făcută o 

diferenţiere, ar trebui făcut un memorandum pentru un proiect mai mic, comparativ cu un studiu 

de fezabilitate standard. 



 

                             

                    Pagina 8 din 10 

 

 

BERD-ul şi-a oferit de foarte multe ori disponibilitatea şi, pe această cale, doresc din nou să 

reiterez faptul că dorim foarte mult să lucrăm cu Guvernul României, pentru a ajuta la elaborarea 

legislaţiei secundare, terţiare şi a aduce clarificări în legislaţie care să permită implementarea de 

astfel de proiecte. 

 

Ioana GHEORGHIADE, BCR, Director executiv pentru Sectorul Public şi Finanţarea 

Infrastructurii:  

Aș vrea să punctez că aceste proiecte nu se fac fără banii băncilor și că sunt rețete folosite cu 

succes în alte țări. Şi aici, vă dau un exemplu concret, un proiect care a fost finanţat şi de către 

grupul Erste BCR, împreună cu BERD-BEI, pentru că aceste proiecte de miliarde de euro nu se 

fac fără instituţiile financiare internaţionale - avem în Slovacia proiectul R1, 51 de kilometri de 

autostradă, construiţi între 2009 – 2012; proiectul a costat cam 1,2 miliarde de euro, în condiţiile 

în care Slovacia nu are o lege specială pentru PPP. S-a mers pe definiţiile din directiva 23 a celor 

trei mari riscuri: riscul de construcţie, riscul de disponibilitate, riscul de cerere, împărţite conform 

practicii internaţionale de bancabilitate: 

 Plăţile de disponiblitate au venit din partea statului, 

 Părţii private i-a revenit riscul de construcţie şi riscul de disponibilitate, 

 Riscul de cerere este un risc luat de către stat. 

În esenţă, riscul de cerere, şi anume câţi oameni utilizează exact un bun public, cum este o 

autostradă, în practică, nu este asumat prea des de către partea privată. De aici trebuie să pornim 

şi cred că acesta este un lucru foarte greu de acceptat: în ce măsură ne trebuie o legislaţie care să 

precizeze foarte concret şi exact tot acest demers foarte complicat care reprezintă structurarea 

unui asemenea proiect sau este suficient un anumit ghidaj dat de legislaţie, urmat de un acord al 

tuturor părţilor din societate cum că vrem să facem asemenea proiecte? 

 

Ionel BLĂNCULESCU, economist, fost secretar de stat, fost președinte al Autorității pentru 

Valorificarea Activelor Bancare (AVAB): 

Există o soluţie: transferul de bancabilitate – model: testul de bancabilitate în domeniul PPP. În 

momentul în care un PPP este construit juridic, legal, financiar ş.a.m.d. pe modelul de 

bancabilitate care se aplică la nivelul băncilor din România, la acel moment, putem spune că 

proiectul PPP va deveni realitate. Dacă, la momentul acesta, am construi o lege a PPP pe un 

model de test de bancabilitate care se aplică tuturor băncilor din România, atunci vom vedea că, 

în foarte scurt timp, autostrada Comarnic – Braşov va deveni realitate. Vă propun testul de 

bancabilitate ca element de infrastructură a unei noi legi a PPP, o lege care să se şi aplice, nu una 

despre care să vorbim. 

 

Cristina CREMENESCU, Manager Relaţii Autorităţi de Reglementare, VEOLIA: 

Există un PPP, la Ploieşti, care este operatorul sistemului de termoficare, contractul fiind un 

parteneriat public privat, deşi nu i se spune aşa. Am dorit să subliniez acest lucru, deoarece aş 

vrea ca şi sistemele de termoficare să fie considerate ca infrastructuri strategice. În prezent, ele 

sunt „Cenuşăreasa sectorului energiei”, reglementate prin H.G. nr. 717/2008. De când a apărut 

această hotărâre, practic, nu au mai putut fi încheiate contracte adevărate de PPP, delegarea 
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serviciului public permiţând investitorului să-şi angajeze obligaţii de investiţii doar pe partea de 

producere. Durata contractului fiind de 25 de ani, este foarte greu să-ţi recuperezi investiţii într-o 

infrastructură care are o durată de viaţă de peste 60 de ani. 

Revenind la faptul că, în prezent, UE, pune accentul pe eficienţă energetică şi regenerabile, 

consider că aceste sisteme de termoficare sunt pentru noi o infrastructură strategică şi că ele, 

dintotdeauna, ar fi trebuit să fie eficiente, doar că nu au fost posibile investiţii în partea de reţele. 

Este foarte important să dăm acces finanţării publice sau private la reabilitarea reţelelor pentru că, 

astfel, vom avea clădiri în care va fi furnizată căldura în sistem eficient, aşa cum este definit de 

directiva 121. 

Îmi exprim, pe această cale, îngrijorarea că, nu există, pe viitor, investitori în cogenerare. Vă 

propun să facem un grup de lucru pentru a vedea în ce mod H.G. nr. 717/2008 ar putea contribui 

la dezvoltarea proiectelor de parteneriat public privat. 

 

Ilias PAPAGEORGIADIS, Președintele Asociației Române de Biomasă și Biogaz: 

În Europa, biomasa reprezintă 22% din toată energia termică consumată. 

Dacă nu se face PPP la partea de energie termică, costul pentru consumatorul final este cu cel 

puţin 30 până la 50% mai mare, pentru că, din păcate, nici în ţările cele mai dezvoltate, cum 

dorim noi să le numim, autorităţile publice nu reuşesc să opereze proiectele într-un  mod la fel de 

eficient ca operatorul privat. 

În prezent, în Europa, în 90% din oraşele mari, problema energiei termice a fost rezolvată prin 

proiecte PPP, acum trecându-se la nivel municipal – licitaţii pentru PPP care se atribuie unui 

operator local. Au existat nişte avantaje: s-a micşorat costul pentru factură, s-a asigurat 

independenţă energetică, s-a folosit, acolo unde a fost cazul energia regenerabilă provenită din 

biomasă sau din deşeurile proprii, aducând un avantaj major la PIB-ul lor, atât la nivel local, cât 

şi la nivel naţional.  

Directiva europeană 31/2010 prevede ca, până la finele anului 2018, clădirile existente să 

întrunească standardele minime și să conțină sisteme energetice alternative de eficiență între 75 şi 

77%.  Directiva europeană despre energia termică, aplicabilă începând cu anul 2020, prevede ca, 

cel puţin jumătate din energia termică să provină din surse regenerabile. În Europa, acest lucru, 

înseamnă biomasă/biogaz. 

Este vital să considerăm energia termică ca prioritate strategică şi să o implementăm prin proiecte 

PPP.  

 

Guido Retter, Managing Director, RETTER GROUP: 

Cred că sunt două piloane majore. Trebuie să pornim de la existența unei piețe. Degeaba mediul 

privat sau guvernul gândesc o strategie, dacă nu au pentru ce. 

Dacă avem o piaţă existentă, atunci mediul politic trebuie să-și facă o prioritizare foarte clară, ca 

și noi, cei din domeniul privat să ne pregătim, să știm foarte exact pentru ce. 

În Slovacia, proiectul PPP finanţat de Erste a funcţionat, deaorece, acolo, în cadrul grupului 

există un departament specializat în PPP. O necesitate, fără drept de apel, este pregătirea 
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profesională. În România, există o pregătire profesională inexistentă. Baza porneşte din partea 

tehnică. 

În contextul PPP, acordul trebuie privit ca fiind încheiat între doi parteneri și nu doi străini, 

deoarece amândoi participă, fiecare cu partea sa. 

Sunt de părere că există necesitatea foarte clară, pentru România, de a crea un cadru legislativ în 

domeniul PPP. Dar baza, rămâne pregătirea profesională. 

Dacă această piaţă existentă în Europa are la bază posibilitatea de finanţare, atunci trebuie 

neaparat să avem şi în domeniul public expertiză care să fie plătită, pentru că, spre exemplu, din 

partea investitorului privat, s-au alocat pentru proiectul Comarnic – Braşov, 12 milioane de euro 

pentru aceste resurse. 

 

Monica Rațiu, Conf. univ. dr., Departamentul de drept public, Universitatea din Bucureşti 

Uitându-ne în legislaţia actuală, rămân în sfera concesiunilor acele categorii de relaţionări între 

public şi privat, în care proiectul are o apetenţă comercială directă şi unde partenerul privat poate 

să preia riscul de operare în mod serios, pentru că va putea să-l facă viabil şi va putea să-şi 

recupereze investiţia din ceea ce produce în cadrul acelui proiect. 

Ce se întâmplă cu acele proiecte în care nu se poate asuma riscul de operare, pentru că, în felul 

lui, proiectul nu este viabil economic, cu referire la o şcoală, un spital sau la infrastructura foarte 

costisitoare? PPP a ajuns acea relaţie contractuală al cărui nume nu-l pronunţăm.  

Ar fi necesar un act normativ care să explice şi autorităţii contractante cum se structurează un 

astfel de contract, cu atât mai mult cu cât, în acest moment, în contextul legislaţiei actuale, 

funcţionarul public nu-şi mai poate angaja avocaţi/consultanţi. 

Proiectul de act normativ existent în acest moment în Parlament este un proiect care descrie viaţa 

unui PPP, adică s-a preluat din cartea verde privind PPP-uurile ceea ce presupune un mecanism 

de PPP, întrucât nu există încă o definiţie iar abordările mari pe care investitorii şi le doresc să le 

vadă în primul rând, nu le regăsim ca atare nici în codul civil, nici în vreo altă lege din România, 

tocmai pentru că există un finanţator, pentru că bancabilitatea unui proiect presupune garanţii.  

Am colaborat mult cu investitorii străini pentru a vedea cum arată un proiect viabil, şi pentru a 

avea descrise aceste mecanisme în lege, adică ele să nu fie deduse, să nu fie interpretate. Trebuie 

să poţi construi viabil aceste contracte. Iar în momentul în care intervin elemente de esenţă, ele 

trebuie să fie modificabile. 

Propunem o masă rotundă, în aceeaşi formulă, pentru a analiza actul normativ şi a concluziona 

dacă este nevoie sau nu de o legislaţie dedicată PPP-ului în România. 

 


