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Aspecte generale privind contractele de concesiune și PPP

Elemente comune
Cooptarea investitorilor privaţi în realizarea unor proiecte de
interes public sau care au în vedere valorificarea unor bunuri /
drepturi aflate în patrimoniul partenerului public
Contribuţii ale ambilor parteneri (în natură şi /sau financiare)
Capitalul este asigurat de partenerul privat
Operarea / exploatarea proiectului sau investiţiei realizate se
face, în principal, de către partenerul privat

Instrumente juridice care pot fi utilizate
Parteneriatul public privat (PPP)
Concesiunea
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Delimitare concepte: PPP vs. Concesiune
Parteneriat public privat (PPP)
Veniturile proiectului sunt asigurate majoritar prin contribuţii ale
partenerului public
Plăţi de disponibilitate
Subvenţii

Concesiune
Veniturile proiectului sunt asigurate majoritar de către utilizatori
Tarife de utilizare
Tarife de acces

Natura contractului
Pot exista surse mixte de venituri, natura contractului fiind determinată
de tipul de venituri (prin raportare la sursă) care are pondere majoritară
Natura contractului nu este determinată sau alterată de terminologia
folosită în cadrul legislaţiei româneşti sau de procedura de atribuire
aplicată
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Contractul de PPP – venituri asigurate majoritar de partenerul public
UAT

Contract direct

Taxe + impozite

Plăţi de
disponibilitate

Sponsor

SOCIETATE DE PROIECT

Tarife
Servicii

Finanţator

Utilizatori
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Contractul de concesiune - venituri asigurate majoritar de utilizatori
UAT

Subvenţii / plăţi
de disponibilitate

Redevenţe

Taxe + impozite

Contract direct

Sponsor

SOCIETATE DE PROIECT

Tarife
Servicii

Finanţator

Utilizatori
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Alocarea riscurilor în cadrul contractelor de PPP şi concesiune
Alocarea riscurilor poate determina tratamentul contabil / bilanţier al
proiectului (în cadrul proiectelor derulate de autorităţi centrale)
Alocarea riscurilor poate determina tratamentul proiectului din
perspectiva datoriei publice
Riscuri principale:
Riscul construcţiei
Riscul cererii
Riscul disponibilităţii

Matricea completă a riscurilor este esenţială pentru:
Determinarea alocărilor riscurilor principale
Stabilirea tratamentului contabil, bilanţier şi bugetar al proiectului
Stabilirea şi delimitarea obligaţiilor partenerilor

Importanţa alocării riscului cererii vs asigurarea veniturilor proiectului
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Plata de disponibilitate în contractul PPP vs preţul în contractul
de lucrări sau servicii
Plata de disponibilitate în contractul PPP
Nu se plătesc cantităţi de lucrări şi servicii
Plăţile se efectuează în funcţie de disponibilitatea lucrărilor sau serviciilor,
prin raportare la standardele cantitative şi calitative stabilite
Transferul riscului disponibilităţii asigură cointeresarea partenerului privat în
asigurarea pe termen lung a calităţii lucrărilor şi serviciilor

Preţul în contractul de lucrări sau servicii
Se plătesc cantităţi de lucrări şi servicii
Plăţile se efectuează în funcţie de cantităţile contractate şi respectarea
standardele calitative stabilite, indiferent de disponibilitatea lucrării sau
serviciilor pentru utilizatori
Partenerul privat nu este cointeresat în asigurarea pe termen lung a calităţii
lucrărilor şi serviciilor
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Avantaje ale utilizării PPP şi a concesiunilor
Atragerea resurselor investitorilor privaţi în vederea realizării unor proiecte de
interes public:
Resurse financiare
Resurse manageriale
Resurse umane
Know-how

Cointeresarea investitorilor privaţi în realizarea unor lucrări şi prestarea unor
servicii de calitate având în vedere următoarele:
Calitatea lucrărilor şi/sau serviciilor se răsfrânge asupra cererii (veniturilor încasate sub
formă de tarife de la utilizatori) – în cazul concesiunii
Încasarea plăţilor de disponibilitate depinde de disponibilitatea lucrărilor şi/sau serviciilor
potrivit standardelor calitative şi cantitative stabilite prin contract – în cazul PPP-ului

Instrument de finanţare alternativă atunci când finanţarea directă a partenerului
public / proiectelor publice este restricţionată sau îngreunată
Creşterea eficienţei gestiunii banilor publici
Venituri suplimentare la bugetul partenerului public (redevenţe)
Reducerea pierderilor cauzate de gestiunea defectuoasă a contractelor de lucrări şi servicii
(gestiunea directă de către partenerul public)
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Aspecte cheie în pregătirea şi atribuirea unui proiect de PPP
sau concesiune
Alegerea unui model de proiect optim, raportat la situaţia de fapt,
obiectivele urmărite de partenerul public, nevoile şi posibilităţile
acestuia (din perspectiva contribuţiilor şi alocării riscurilor)
Identificarea corectă a naturii contractului (PPP sau concesiune)
Identificarea corectă a cadrului legal aplicabil, în special din
perspectiva procedurii de atribuire
Dialogul / consultarea cu potenţialii investitori şi pregătirea unui
proiect care să răspundă aşteptărilor rezonabile ale acestora
Verificarea şi fundamentarea corectă a fezabilităţii / oportunităţii
proiectului
Asigurarea resurselor (consultanţi, personal de specialitate) necesare
în vederea pregătirii şi atribuirii proiectului
Pregătirea unui contract care să asigure într-o manieră rezonabilă
protecţia intereselor ambilor parteneri şi echilibrul contractual
general
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