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Abstract: Comisia Europeană, care a consacrat această noţiune prin publicarea Cărţii verzi privind 

parteneriatele public-private (2004), consideră acest tip de parteneriat drept o „cooperare între entităţi publice şi 

private ce implică stabilirea unei entităţi cu capital mixt, ce implementează contracte de achiziţii publice ori 

concesiuni”. După opinia unor cercetători ai parteneriatului public-privat, reînnoirea procedurii de concesionare 

corespunde unui trend general ale cărui cauze sunt multiple, dintre care amintim restricţiile bugetare şi apariţia 

unor nevoi financiare în infrastructură. 

Astăzi parteneriatul public-privat este o noţiune din ce în ce mai prezentă în presa economică, în cadrul 

instituţiilor internaţionale, în discursul politic şi în publicaţiile economice, financiare şi juridice. Sub diverse forme, 

tema este folosită în majoritatea documentelor de marketing şi în oferta de produse şi servicii a marilor cabinete de 

audit şi consulting, a băncilor de afaceri sau a cabinetelor juridice internaţionale. 

Construirea comunităţii europene accelerează acest fenomen nu doar pentru că măreşte constrângerile 

bugetare ale statelor membre, dar în plus creşte nevoile acestora legate de construirea unei pieţe comune, în special 

nevoile legate de infrastructura din transporturi. Liberalizarea serviciilor publice, iniţiată la nivel european, 

favorizează apariţia unor parteneriate public-private. 
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1. TEORIA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT 

Deşi este veche, noţiunea de parteneriat public-privat a fost promovată în 1997 prin publicarea 

Raportului grupului reunit în jurul lui Neil Kinnok asupra problematicii finanţării proiectelor reţelei 

transeuropene de transport prin parteneriate între sectorul public şi cel privat [1]. Conceptul de parteneriat 

public-privat reprezintă o formă de „cooperare între o autoritate publică şi sectorul privat, respectiv 

organizaţii neguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori companii, pentru realizarea unui 

proiect care produce efecte pozitive pe piaţa forţei de muncă şi în dezvoltarea locală”[2]. 

 

Datorită diversităţii formelor de colaborare între autorităţile publice şi sectorul privat este dificil 

şi, în acelaşi timp, neadecvat de a formula o definiţie standard a parteneriatului public-privat. Există 

percepţii diferite cu privire la acest tip de parteneriat, după cum există sisteme diferite de organizare 

administrativă şi a serviciilor publice, care se întâlnesc într-o diversitate de culturi politice, comunitare şi 

religioase. Modelul de organizare a administraţiei publice (centralizat - descentralizat) şi natura 

programului ce urmează a fi implementat (caracter sectorial, cu aplicare locală sau naţională) sunt criterii 

ce determină abordarea „centralistă”, „descentralizată/mixtă” [3] ori „integrată” [4] a definirii acestui tip 

de concept. 



 

Astăzi parteneriatul public-privat (PPP) este o noţiune din ce în ce mai prezentă în presa 

economică, în cadrul instituţiilor internaţionale, în discursul politic şi în publicaţiile economice, financiare 

şi juridice. Sub diverse forme, tema este folosită în majoritatea documentelor de marketing şi în oferta de 

produse şi servicii a marilor cabinete de audit şi consulting, a băncilor de afaceri sau a cabinetelor juridice 

internaţionale. 

 

Proiectele de parteneriat între domeniul public şi privat, precum şi finanţarea de proiecte au un 

lung istoric [5]. De exemplu, în antichitatea romană, de exemplu, utilajele portuare, pieţele şi 

stabilimentele termale erau exploatate sub forma unor concesiuni. Le Digeste subliniază faptul că se 

oferea protecţie specifică celor care ocupau domeniul public şi care efectuau munci/activităţi publice. 

Începând cu secolele XVII-lea şi XVIII-lea în Franţa concesiunea este folosită pentru construirea de 

poduri şi canale, iar secolul al XIX-lea este, de asemenea, considerat ca o epocă de aur a concesiunilor, 

căile ferate şi utilităţile urbane (apă, canalizare, transport, iluminat) fiind realizate în acest regim. Forme 

asemănătoare de parteneriat întâlnim în Statele Unite ale Americii în construcţia căilor ferate în a doua 

jumătate a sec. al XIX-lea [6]. Forma de parteneriat public-privat întâlnită în prezent se creionează în 

SUA şi Europa, începând cu anii '80 ai secolului al XX-lea, prin colaborarea autorităţilor locale cu agenţii 

privaţi pentru implementarea unor proiecte pentru reabilitarea unor zone industriale aflate în declin [7].  

 

Conceptul de parteneriat public-privat desemnează orice formă de colaborare între sectorul public 

şi cel privat. Bineînţeles că, în plan juridic, modul de exprimare a acestor parteneriate, diferă de la un 

sistem juridic la altul. În cazul sistemelor juridice, care s-au format pe baza dreptului francez întâlnim, 

mai des, ca manifestare a parteneriatului public-privat, contractul de concesiune sau cel de lucrări publice. 

 

Oricum, contractul de PPP este perceput diferit în literatura de specialitate, în funcţie de 

perspectiva din care este privit: 

- în doctrina americană şi cea anglo-saxonă PPP semnifică o înţelegere între sectorul privat şi cel 

public, în urma căreia sunt realizate servicii de interes public, care erau furnizate până atunci de 

administraţia publică locală. Principalele trăsături ale unui astfel de parteneriat sunt date de următoarele 

aspecte: partajarea investiţiei, a riscurilor, responsabilităţilor şi beneficiilor între cei doi parteneri. 

- în doctrina franceză accentul cade pe contractul propriu-zis, care reglementează o nouă formă de 

asociere a unităţilor private la exploatarea şi investirea în servicii publice. Datorită atenţiei pe care o 

acordă contractului administrativ, în speţă contractului de parteneriat public-privat, această formă de 

colaborare a sectorului public cu cel privat prezintă o mai mare rigiditate.  

 

Sectoarele economice vizate de proiectele de parteneriat public-privat sunt foarte diversificate şi 

nu se limitează la infrastructuri, putând fi vorba de proiecte legate de transporturi maritime (porturi), de 

transporturi aeriene (aeroporturi), de distribuţia de apă, de canalizare, de tratarea deşeurilor, de 

electricitate, de gaz, de telecomunicaţii, de restaurare colectivă, cercetare şi dezvoltare ş.a. Parteneriatele 

vizează, de asemenea, şi activităţile exclusive şi sociale ale statului: justiţia (închisori, şcoli de corecţie 

etc.), apărarea (conversia siturilor, construirea şi întreţinerea materialului logistic, transportul trupelor, 

asistenţă logistică în cadrul operaţiilor externe, etc.) învăţământ sau sănătate. Se vor dezvolta proiecte în 

cazul echipamentelor sportive, al staţiilor de epurare, uzinelor de tratare a deşeurilor, proiectelor turistice 

şi culturale, serviciilor informatice sau iluminatul public, pentru a da doar câteva exemple.  



 

Sectorul privat îşi face simţită prezenţa în formule parteneriale cu sectorul public, aducând o 

contribuţie importantă la soluţionarea diverselor probleme comunitare. Parteneriatul public-privat a 

înregistrat, în ultimul timp, o expansiune surprinzătoare în prestarea multiplelor forme de servicii publice. 

Unii cercetători consideră că interesul sporit manifestat de sectorul guvernamental pentru dezvoltarea 

parteneriatului public-privat este o consecinţă a trei factori:  

1) guvernele sunt interesate să realoce cu maximum de eficacitate resursele de care dispun; 2) 

prestatorii de servicii privaţi (profit şi nonprofit) demonstrează o capacitate sporită în oferta de servicii 

publice şi 3) apare şi se dezvoltă ideea de creştere a complementarităţii intersectoriale în organizarea şi 

oferta de servicii; 

   

Parteneriatul este o formă de cooperare în care riscurile, costurile şi profiturile sunt distribuite 

proporţional între parteneri. Motivul stabilirii unor astfel de parteneriate variază dar, în linii generale, 

implică finanţarea, planificarea, crearea, operaţionalizarea şi menţinerea infrastructurii şi serviciilor publice 

în scopul oferirii unor servicii publice alternative cost eficiente. Cu alte cuvinte, fiecare dintre parteneri 

contribuie la planificarea şi la mobilizarea resurselor necesare pentru realizarea unui obiectiv comun, 

fiecare participant vine pe baza unei decizii voluntare şi aduce resurse proprii (financiare, materiale, 

simbolice, de autoritate etc.).  

 

Apariţia, crearea şi dezvoltarea parteneriatelor între sectorul public şi cel privat prezintă avantaje 

pentru organele administraţiei locale: mobilizează atât resursele publice, cât şi cele private; creează noi 

aptitudini şi învăţă din experienţă, dă încredere, contribuind la întărirea parteneriatului şi crescând dorinţa 

de sprijin reciproc. Deşi punctul de pornire spre un parteneriat public-privat diferă între administraţia 

publică, care este interesată în prestarea unor bunuri sau servicii publice şi partenerul privat, orientat spre 

profit, ulterior, scopul final devine unul comun: prestarea unor servicii în comunitate cu costuri eficiente. 

Semnificaţia termenului de parteneriat public-privat s-a extins de la colaborarea între un organ public şi un 

agent economic din sectorul privat la colaborarea dintre un organ public şi sectorul asociativ, 

neguvernamental, format din organizaţii controlate şi aflate în proprietate privată, dar al căror scop este 

satisfacerea unor necesităţi publice şi sociale şi nu doar acumularea profitului.  

 

2. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  

 

Termenul de parteneriat public-privat nu este definit oficial la nivelul Uniunii Europene, în 

general acesta desemnează cooperarea în diferite forme, dintre autorităţile publice şi mediul de afaceri în 

scopul asigurării finanţării, construcţiei, renovării, managementului, întreţinerii unei infrastructuri sau 

furnizării unui serviciu. Procesul PPP este apreciat a fi extrem de dinamic, iar caracteristicile particulare 

ale majorităţii acordurilor vizează anumite circumstanţe, multe dintre componentele individuale folosite 

pentru realizarea şi structurarea parteneriatelor specifice [8] putând fi utilizate pentru abordări diverse ale 

acestor acorduri. Prin urmare nu putem vorbi de un singur model de parteneriat public-privat. 

 

Prin constrângerile bugetare foarte puternice pe care le-a impus statelor membre, Tratatul de la 

Maastricht, semnat în 7 februarie 1992 a favorizat, în mod indirect, dar de netăgăduit apariţia 

parteneriatelor public-private. Impunerea reducerii deficitelor bugetare naţionale a dus la un declin al 

cheltuielilor publice care erau până atunci alocate construirii unor lucrări de mare amploare şi a 



echipamentelor publice. Deoarece acestea din urmă erau indispensabile bunului mers al serviciilor 

publice, iar întârzierile în dezvoltarea acestor domenii erau considerabile, statele membre s-au orientat 

atunci către sectorul privat pentru ca acesta să ia asupra sa investiţiile corespunzătoare.  

  

Parteneriatele public-privat nu fac, în dreptul comunitar, obiectul unei definiţii precise, care să 

ţină de jurisprudenţă sau de un text anume, căreia să îi corespundă un regim juridic perfect identificabil 

[9]. Dar, în contextul dezvoltării PPP, autorităţile comunitare au trebuit să clasifice noţiunea sau să 

formuleze în cuvinte un fenomen în plină dezvoltare. Astfel, Cartea Verde privind parteneriatele public-

private şi dreptul comunitar al achiziţiilor publice şi concesiunilor a Comisiei Europene (30 aprilie 2004) 

defineşte PPP ca „forme de cooperare între autorităţile publice şi universul întreprinderilor care vizează 

asigurarea finanţării, construcţiei, renovării, gestionării sau întreţinerii unei infrastructuri sau a furnizării 

unor servicii”.  

 

La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană şi Curtea Europeană de Justiţie tind să 

introducă în sfera conceptului de parteneriat public-privat orice cooperare între actorii publici şi cei 

privaţi, iar categoriile juridice cărora li se adresează formula aceasta de cooperare sunt, de regulă, 

contractele de achiziţii publice şi concesiunile. Dacă primele beneficiază de un regim juridic specific, 

prevăzut în legislaţia concurenţială secundară, concesiunilor li se aplică prevederile din Tratatul instituind 

Comunitatea Europeană privind piaţa internă, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie. 

Modalităţile de instituire a PPP constau fie dintr-un contract, caz în care relaţia dintre partenerul public şi 

cel privat este de natură pur contractuală, fie din crearea unei noi entităţi economice, controlate în comun 

de partenerul public şi cel privat. 

 

Noţiunea de parteneriat public–privat şi-a dovedit utilitatea în economiile statelor ce l-au utilizat şi 

a permis să răspundă nevoilor esenţiale ale comunităţii, fără a împovăra finanţele publice şi, în acelaşi 

timp, să elibereze puterea publică de sarcini de simplă gestiune. În ultimii ani parteneriatul public-privat a 

dobândit o importanţă tot mai mare în zona politicilor sociale, căci pornind de la procesul de „reformă a 

guvernării”, a legitimat ideea de cooperare între diverse sectoare (public, privat, social) în scopul 

soluţionării optime şi eficiente a multor provocări ale comunităţilor prin participarea tuturor actorilor 

comunitari. Având la bază principiul cooperării voluntare, parteneriatul public-privat reprezintă 

convingerea actorilor publici şi privaţi că vor avea de câştigat dintr-un astfel de demers mai mult decât 

dacă ar acţiona singuri.  

 

Pentru a asigura succesul unei astfel de cooperări şi pentru a evita eşecurile este nevoie de: 

coordonarea activităţilor şi deciziilor; un management de calitate al acţiunii comune, ceea ce presupune 

acceptarea de către parteneri a regulilor şi normelor comune de operare; contractele de parteneriat trebuie 

bine negociate şi structurate legal; monitorizarea partenerului privat la toate fazele realizării investiţiei şi în 

exploatare, ceea ce solicită sectorului public cunoştinţe privind managementul antreprenorial, căci lipsa de 

competenţă de domeniu a instituţiei publice ar putea crea mari dificultăţi în gestiunea parteneriatului. 

 

Utilizarea sporită a PPP poate fi explicată prin factori diferiţi. De exemplu, în funcţie de 

constrângerile bugetare cu care se confruntă statele membre ale Uniunii Europene, proiectele PPP 

corespund unei nevoi din ce în ce mai evidente de finanţare privată a sectorului public. Acest fapt reflectă, 

de asemenea, şi dorinţa de a beneficia mai mult de cunoştinţele şi metodele de funcţionare ale sectorului 



privat, ca parte a vieţii sociale. Dezvoltarea PPP se încadrează, în aceeaşi măsură, şi în evoluţia mai largă 

de transfer al rolului autorităţilor centrale şi locale în domeniul economic, de la un rol de operator direct la 

un rol de organizator, de controlor, lăsând din ce în ce mai mult rolul de management direct al operaţiunilor 

economice sub control privat. 

 

Autorităţile publice ale statelor membre ale Uniunii Europene utilizează adesea PPP pentru 

realizarea de proiecte de infrastructură, în special în sectorul transporturilor, sănătate publică, educaţie şi 

siguranţă publică. La nivel european, s-a recunoscut că utilizarea PPP poate contribui la realizarea de reţele 

europene de transport, ceea ce a fost mult întârziat, parţial din cauza investiţiilor insuficiente. În cadrul 

iniţiativei pentru creştere economică, Consiliul Europei a aprobat o serie de măsuri pentru a creşte 

investiţiile în infrastructura reţelei transeuropene şi în materie de inovaţie şi cercetare şi dezvoltare, 

inclusiv stabilirea de acorduri PPP. În consecinţă, statele membre ale Uniunii Europene tratează cu mult 

interes parteneriatul public-privat ca posibilitate de dezvoltare economică, aplicându-l însă în mod 

diferenţiat şi în domenii diverse.  

3. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN ROMÂNIA 

În România, primele structuri de parteneriat public-privat s-au format ad-hoc la nivel naţional, 

încă de la jumătatea anilor '90, datorită elaborării unor strategii sectoriale sau naţionale, dar şi a unor 

structuri instituţionalizate, precum Comisia Tripartită şi Consiliul Economic şi Social. Aceste parteneriate 

au contribuit treptat la realizarea unui mediu de cooperare între actorii sociali şi cei politici.  

 

Creşterea disponibilităţilor sectorului privat de a prelua o serie de responsabilităţi şi riscuri, 

precum şi ale sectorului public de a privatiza serviciile de utilitate publică a avut ca rezultat multiplicarea 

eforturilor de introducere a conceptului de parteneriat public-privat la realizarea obiectivelor şi proiectelor 

economico-sociale în România. 

 

Provocările apărute odată cu procesul de adaptare la economia de piaţă – spre exemplu: legea 

cererii şi a ofertei, legea concurenţei – şi cu procesul de integrare a României în Uniunea Europeană – 

reabilitarea infrastructurii de transport alimentarea cu apă, reciclarea deşeurilor, protecţia mediului, 

monitorizarea ajutoarelor de stat, asigurarea unui mediu de afaceri loial şi predictibil – sunt motive de 

utilizare a parteneriatului public-privat, ca o cale de conlucrare între sectorul public, iniţiator de proiecte 

de utilitate publică şi sectorul privat, deţinător de fonduri şi de management performant. 

 

În plan naţional, administraţia publică locală din România resimte nevoia găsirii unor soluţii de 

finanţare. România a aderat la Uniunea Europeană asumându-şi respectarea unor standarde pentru 

serviciile şi lucrările publice pe care nivelul de dezvoltare locală şi resursele locale nu le pot încă susţine 

singure. Administraţia publică locală este chemată să identifice şi să utilizeze, în cadrul legal existent, 

resursele pe care le are şi pe cele pe care le poate atrage, fără a mai aştepta o soluţie a problemelor venită 

de la Guvern. Aceasta implică iniţiativă în valorificarea resurselor existente pe plan local şi în atragerea 

investitorilor privaţi, dar şi responsabilitate în gestionarea resurselor şi promovarea interesului public. 

 

Astăzi, Legea nr.178/2010 a parteneriatului public-privat, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.676 din 8 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează 

modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, 



finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui 

bun sau serviciu public, după caz. Scopul legii îl constituie reglementarea iniţierii şi realizării de proiecte 

de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanţări private. 

Legea parteneriatului public-privat se aplică: pentru derularea unui proiect de parteneriat public-privat 

între un partener public şi un investitor privat, ca urmare a aplicării uneia dintre procedurile de desemnare 

a partenerului privat; pentru încheierea acordului de proiect, precum şi pentru înfiinţarea şi reglementarea 

funcţionării companiei de proiect. 

 

Sintetizând, potrivit temeiulului legal menţionat anterior, contractul de parteneriat public – privat 

are ca părţi un partener public, totdeauna o persoană juridică, de drept public, iar investitorul privat poate 

fi o persoană fizică, dar şi o persoană juridică sau asociaţii de persoane juridice, de drept public sau de 

drept privat. Scopul încheierii contractului este întotdeauna un obiectiv public: proiectarea, finanţarea, 

construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau 

serviciu public. De asemenea, contractul de parteneriat public–privat este un contract numit, care trebuie 

diferenţiat de asocierile în participaţiune, şi alte asocieri făcute de autoritate cu un alt scop, decât cel 

specific contractului de parteneriat public-privat. Contractul de parteneriat public–privat este un contract 

sinalagmatic, cu titlu oneros şi constitutiv de drepturi. 

 

Care sunt potenţialele beneficii şi riscuri ale parteneriatului public-privat? Un asemenea 

parteneriat admite faptul că ambele sectoare - public şi privat - deţin o importanţă egală, şi că ambele 

oferă anumite avantaje, apărute ca urmare a dezvoltării propriilor abilităţi, ce trebuie exploatate în 

beneficiul interesului public, într-o manieră eficientă din punct de vedere economic. Astfel, ambele 

sectoare aduc practic o contribuţie proprie în cadrul parteneriatului, fiecare suportând parte din riscuri, dar 

şi din beneficiile rezultate din realizarea PPP.  

 

Parteneriatul public-privat nu este soluţia pentru prestarea tuturor serviciilor, căci există anumite 

riscuri în procesul de aplicare a parteneriatului, mai ales dacă nu sunt examinate critic ajustările acestora la 

anumite circumstanţe specifice. Totuşi, administraţia obţine beneficii importante atunci când parteneriatul 

public-privat este utilizat într-un context adecvat, realizează economii legate de elaborarea proiectelor, 

precum şi de administrarea şi menţinerea serviciilor publice. Parteneriatul public-privat constituie o 

modalitate de introducere a inovaţiilor cu privire la modul în care prestarea este organizată sau realizată, 

asigurând îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei.  

 

Parteneriatul public-privat se asociază atât cu potenţiale beneficii, cât şi cu potenţiale riscuri, care 

se referă la pierderea controlului de către autoritatea publică. Problema controlului trebuie să fie abordată 

la momentul definirii proiectului şi menţinută în procesul de negociere a contractului, iar, în analiza finală, 

autoritatea locală are responsabilitatea de a stabili standarde pentru servicii şi de a asigura protecţia 

interesului public. Combinarea lipsei de experienţă a administraţiei locale şi nefamiliarizarea factorilor de 

decizie cu parteneriatul public-privat poate duce, uneori, la riscuri politice. Incapacitatea autorităţii locale 

de a beneficia de concurenţă este un alt risc care ar limita capacitatea autorităţii locale de a genera inovaţii, 

eficienţă şi preţuri reduse. Or, concurenţa între partenerii privaţi pentru a-şi asigura dreptul de a intra într-

un parteneriat public-privat este un beneficiu important pentru autoritatea locală. Autorităţile locale ar 

putea să nu fie capabile să beneficieze de acest tip de parteneriat dacă există doar un număr limitat de 

potenţiali parteneri privaţi care au experienţă sau abilitate de a răspunde solicitărilor. Pe de altă parte, dacă 



nu sunt structurate adecvat, contractele de parteneriat public privat pot genera reducerea calităţii serviciilor, 

prestări ineficiente de servicii sau lipsa de măsuri adecvate de menţinere a utilităţii.  

 

În scopul majorării beneficiilor şi minimalizării riscurilor, autoritatea locală trebuie să stabilească 

un cadru instituţional adecvat, inclusiv politici, reglementări, standarde şi proceduri, precum şi resurse 

umane şi organizaţionale necesare în scopul realizării parteneriatului public-privat de succes. 

 

Datorită numeroaselor forme de parteneriat public-privat disponibile pentru administraţie, există 

anumite confuzii cu privire la constituenţii parteneriatului public-privat. De multe ori, se întâmplă ca 

parteneriatul public-privat să nu fie luat în calcul ca posibilitate, tocmai datorită lipsei unei informări 

corecte sau datorită unor informaţii eronate bazate pe concepţii greşite, cum ar fi faptul că acceptând PPP, 

administraţia ar putea pierde controlul asupra prestărilor de servicii.  

4. CONCLUZII 

Parteneriatul public-privat este o modalitate de introducere a managementului privat în serviciile 

publice, pe calea unei legături contractuale pe termen lung între un operator şi o autoritate publică. 

Parteneriatul public-privat asigură serviciul public în mod parţial sau în totalitate, pe baza fondurilor 

private atrase şi făcând apel la know-how-ul sectorului privat [10]. Printre avantajele cooperării dintre 

sectorul public şi privat amintim: accelerarea realizării obiectivelor şi proiectelor de infrastructură; 

conjugarea preluării responsabilităţilor şi riscurilor sectorului privat cu disponibilizarea serviciilor 

sectorului public şi efectuarea promptă a plăţilor; reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor; 

stimularea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate; îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate 

publică; crearea unor venituri adiţionale, de interes pentru sectorul privat şi îmbunătăţirea 

managementului sectorului public prin expunerea serviciilor la rigorile şi exigenţele concurenţei.  

 

Parteneriatul public-privat (PPP) reprezintă, în concluzie, o modalitate viabilă de introducere a 

managementului privat în serviciile publice, pe baza unui contract de lungă durată, între un operator 

privat şi o autoritate publică, apelându-se la know-how-ul şi resursele sectorului privat. Acest tip de 

parteneriat public-privat presupune, în primul rând, existenţa unui bun raport între sectorul public şi cel 

privat şi devine posibil numai atunci când privatul are o pondere semnificativă în economie. În al doilea 

rând, actorii parteneriatului public-privat (administraţia publică şi antreprenorii privaţi) îşi păstrează 

identitatea, personalitatea juridică şi responsabilităţile lor directe şi deţin un „input specific”. În condiţiile 

unui demers reuşit, cooperarea acestora este benefică tuturor părţilor, dând naştere la noi oportunităţi pe o 

piaţă care este în dezvoltare. 

 

În actualul context de criză economico-financiară la nivel global, în care toate ţările membre ale 

Uniunii Europene se află într-o competiţie reală pentru atragerea finanţării disponibile pe piaţă şi când 

trebuie să se acorde o atenţie deosebită investiţiilor care nu determină efecte asupra deficitului bugetar şi a 

datoriei publice a statului, este foarte importantă o dinamizare a procesului de atragere a investiţiilor 

private în proiecte de interes public de anvergură la nivel naţional şi foarte importante la nivel local.  

 

Parteneriatul public-privat trebuie privit nu ca un miracol al acestei perioade, ci ca o opţiune 

viabilă, utilă, printre alte modele tradiţionale existente. De-a lungul timpului practica a dezvoltat o mare 



diversitate de parteneriate public-privat, create de dinamismul dezvoltării, multitudinea particularităţilor 

aranjamentelor contractuale şi circumstanţele conjuncturale. 
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