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GLOSAR  

 
Mai jos sunt descrise unele din abrevierile utilizate în prezentul document: 
 

• APL – Autoritatea Publică Locală 
• GA – Gestionarea Activelor 
• CGPP – Comisia de Gestionare a Patrimoniului Public 
• GIS – Sistem Informaţional Geografic 
• KPI - Indicator Cheie de Performanţă 
• NURP - Număr de Referinţă Unic al Proprietăţii 
• PGP - Planul de Gestionare a Proprietății Publice 
• PPP – Parteneriat Public Privat 
• RI – Randamentul investiţiilor  
• RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors 
• RIR – Rata internă de rentabilitate 
• SIB – Suprafaţa Internă Brută  
• SIN –  Suprafaţa Internă Netă  
• SPS - Standarde de Prestare a Serviciilor  
• TIC – Tehnologii Informaţionale şi de Comunicare  
• VAN – Valoarea Netă Actualizată  
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TERMENI ŞI DEFINIŢII 

 
Custodele activului–persoana care deţine orice funcţie, de orice nivel în cadrul organizaţiei, căruia i 
s-a încredinţat protecţia, utilizarea, precum şi monitorizarea stării şi utilizării unei proprietăţi anume.  
 
Durata de funcționare utilă a activului – ciclul de activităţi prin care trece un activ, inclusiv 
planificarea, proiectarea, achiziţia şi/sau construcţia iniţială, ciclurile de exploatare şi întreţinere, 
reînnoirea de capital, şi în final, dispunerea activului.  
 
Durata de funcţionare utilă: 
 

a. perioada totală de timp de-a lungul căreia se aşteaptă ca un activ să genereze beneficii 
economice pentru unul sau mai mulţi utilizatori, sau 
 

b. numărul unităţilor de producere sau unităţilor similare care se aşteaptă a fi obţinute din 
exploatarea activului de către unul sau mai mulţi utilizatori. 

 

Dispune -  a decide, a ordona, a avea la dispoziție posibilitatea de a decide asupra unui activ public. 
 

KPI - Indicatorul cheie de performanţă – un indicator selectat, considerat a fi indicator cheie pentru 
monitorizarea performanţei unui obiectiv strategic, produs sau rezultat important pentru obţinerea 
succesului şi îmbunătăţirea eficienţei gestionării. KPI fac ca obiectivele să fie cuantificabile, asigurând 
vizibilitatea performanţei încadrării persoanelor, echipelor, direcţiilor şi organizaţiilor, şi permit 
factorilor de decizie să întreprindă acţiuni pentru atingerea rezultatelor dorite. De obicei, KPI sunt 
monitorizaţi şi distribuiți pe tablouri de bord, fişe de evaluare şi alte forme de rapoarte cu privire la 
performanţă.  

Eficienţa - reprezintă raportul dintre rezultatele obținute în activitatea economică și eforturile depuse. 
 
Eficacitatea - măsoară în mod constant dacă rezultatul atins este în conformitate cu rezultatul dorit, se 
referă la efectuarea corectă a lucrurilor. Eficacitatea se focusează pe calitatea de a produce efectul final 
așteptat. 

Randamentul investiţiilor (Return on Investments, ROI) – Indicator de performanta utilizat pentru a 
evalua eficienţa unei investiţii sau pentru a compara diferite investiţii. Pentru a calcula ROI, profitul 
aferent unei investiţii este divizat la costul investiţiei, iar rezultatul este exprimat in procente sau 
coeficient.  

Rata internă de rentabilitate (Internal Rate of Return, IRR) – indicator utilizat pentru a determina 
gradul de eficienta a unui  proiect sau investiţii. Regula RIR presupune că dacă rata internă de 
rentabilitate a unui proiect sau investiţii este mai mare decât rata minimă necesară de rentabilitate – 
costul capitalului – atunci decizia în general este de a accepta/desfăşura proiectul. Şi invers, dacă RIR 
a unui proiect sau investiţii este mai mică decât costul capitalului, atunci cea mai bună decizie este 
renunţarea la proiect.   

Rata de actualizare, deseori utilizată în bugetarea activelor pe termen lung (de capital),  presupune ca 
valoarea actualizată netă a tuturor fluxurilor de mijloace bănești generate  de  un proiect anume să fie 
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egală cu zero. În general, cu cât este mai mare rata internă de rentabilitate a proiectului, cu atât este 
mai mare șansa de a fi acceptat proiectul. Ca atare, RIR poate fi aplicată pentru a evalua mai multe 
posibile proiecte dezvoltate de către o companie. Dacă, presupunem că toţi ceilalţi factori sunt egali 
pentru toate proiectele, atunci proiectul cu cea mai înaltă valoare a RIR va fi considerat cel mai bun şi 
va fi implementat primul.  

Valoarea actualizată netă (VAN)- diferenţa dintre valoarea prezentă a intrărilor de mijloace băneşti şi 
valoarea prezentă a ieşirilor de mijloace bănești. VAN este utilizată în bugetarea activelor pe termen 
lung (de capital), pentru a analiza profitabilitatea unei investiţii sau proiect de investiții. Analiza VAN 
este sensibilă la certitudinea viitoarelor intrări de mijloace bănești care vor fi generate de investiţii sau 
proiect.   

VAN compară valoarea unui leu astăzi cu valoarea aceluiaşi leu în viitor, ţinând cont de rata inflaţiei şi 
profit. Dacă VAN al unui viitor proiect este pozitivă, acesta poate fi acceptat. Şi invers, dacă VAN 
este negativă, proiectul ar trebui de respins, deoarece respectiv şi intrările de mijloace bănești vor fi 
negative.  

Analiza cost beneficiu – Un proces prin care sunt analizate deciziile de management. Beneficiile unui 
proiect sau unei activităţi sunt cumulate, iar din valoarea primită se scad costurile implicate de 
realizarea proiectului sau activităţii respective. În cadrul procesului de adoptare a deciziilor de interes 
public, modelul acordă o valoare monetară elementelor necorporale, cum ar fi beneficiile şi costurile 
asociate unui trai decent într-un oraş anume. Majoritatea analiştilor vor lua în calcul, de asemenea, 
factorii şi costurile de oportunitate.  

Analiza GAP(analiza decalajelor) –este un instrument care ajuta instituția sa își compare performanta 
actuala cu cea către care se dorește să se ajungă si are la baza doua întrebări fundamentale: "Unde 
suntem?" si "Unde vrem sa fim?"  

Analiza SWOT – un instrument de management strategic care identifică punctele forte, punctele slabe, 
oportunităţile şi riscurile/ameninţările unei organizaţii. Şi anume, SWOT este un model de bază, direct, 
care evaluează ce face o organizaţie bine şi ce nu poate să facă bine, precum şi potenţialele 
oportunităţi şi riscuri/amenințări ale acesteia.  Metoda analizei SWOT constă în analiza mediului 
organizaţiei şi divizarea acesteia în aspecte interne (puncte tari şi slabe) şi aspecte externe (oportunităţi 
şi riscuri/ameninţări). Odată efectuată, analiza SWOT determină ce măsuri ar putea ajuta 
întreprinderea/instituția bugetară  să-şi atingă obiectivele, şi ce obstacole trebuie depăşite sau 
minimalizate pentru a atinge rezultatele dorite.   

Analiza utilizării optimale (cea mai bună utilizare) –utilizarea potențială legală a unui activ care va 
genera  ca rezultat atingerea unei valori maxime fiind drept parte componentă a unei proprietăţi 
imobiliare. Acest relatare este aplicabilă indiferent dacă acest activ este un teren nefolosit sau o 
proprietate îmbunătăţită. Criteriile privind utilizarea optimală a unui activ includ următoarele: posibil 
din punct de vedere fizic, fezabil din punct de vedere financiar, permisibil din punct de vedere juridic 
şi cel mai productiv din perspectivă financiară.   
Analiza utilizării optimale îi va oferi autorității publice locale nu doar informaţii cu privire la sursele 
de venituri ce ar genera valoare maximă terenului, dar va indica, de asemenea, dacă aceste venituri 
sunt fezabile din punct de vedere financiar. Ca rezultat, autoritățile  publice locale vor cunoaște costul 
exploatării unui teren sau modernizarea unei proprietăţi îmbunătăţite, precum şi modalităţile de 
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exploatare ce vor permite ca rezultat obţinerea celei mai înalte valori de piaţă.  

1. INTRODUCERE 
 
1.1 Context 
 
Proiectul de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP) este o activitate de  patru ani, 
ce are ca scop susținerea autorităților locale în elaborarea și implementarea politicilor și a procedurilor 
care contribuie la buna guvernare, la consolidarea capacităților în asigurarea dezvoltării autorităților 
decentralizate și a responsabilităților pentru oferirea serviciilor publice într-o manieră transparentă, 
precum și pentru oferirea serviciilor de bază care ar stimula creșterea economică și eficientizarea 
serviciilor la nivel local. 
 
Unul din obiectivele principale ale programului  propus de către LGSP este de a instrui, asista și oferi 
consultanță oraşelor partenere referitor la creșterea propriilor venituri prin intermediul unor metode și 
tehnici noi de gestionare Proiectul va consolida capacitățile de administrare financiară a primăriilor 
din orașele selectate și va optimiza potențialul de generare a veniturilor. 

 
Domeniul de aplicare a asistenței tehnice  

Obiectivul asistenţei tehnice privind gestionarea activelor publice constă în acordarea suportului în 
vederea îmbunătăţirii performanţei şi realizarea funcţiei de fază cu privire la gestionarea 
proprietăţii/activelor publice în cadrul primăriilor oraşelor partenere ale LGSP, în scopul prestării 
calitative a serviciilor publice la nivel local, precum şi consolidarea autonomiei locale şi a 
competitivităţii oraşului, urmând principiile de eficienţă, eficacitate, transparenţă si responsabilitate. În 
contextul insuficienţei fondurilor publice, oportunităţile de îmbunătăţire a gestionării 
proprietăţii/activelor publice devin mai importante şi urgente.  

Gestionarea proprietăţii/activelor publice include în sine procesul de optimizare a utilizării şi 
administrării proprietăţii/activelor publice (terenuri şi clădiri), cu scopul de a identifica şi maximiza 
beneficiile financiare şi de prestare a serviciilor publice. În prezent, îmbunătăţirea gestionării 
proprietăţii/activelor  publice a devenit foarte actuală, recunoscându-se faptul necesităţii economisirii 
resurselor financiare pentru întreţinerea clădirilor, ce permite realocarea acestora pentru îmbunătăţirea 
prestării serviciilor publice de importanţă majoră.  

Gestionarea proprietăţii autorităţilor publice locale din Moldova este fragmentată, având nevoie de o 
structură şi organizare sistematică. Concluzia se bazează pe experienţa şi analizele efectuate de către 
LGSP ca rezultat al instruirilor în domeniu, vizitelor în teritoriu, analizei Indicatorilor de Performanţă 
Municipală, precum şi ca rezultat al analizei cadrului legal naţional de reglementare a gestionării 
activelor (proprietăţii) publice la nivel de autoritate publică locală (competenţe, responsabilităţi, 
drepturi şi constrângeri).  

Oraşele partenere LGSP nu au reuşit să elaboreze o strategie comprehensivă de gestionare a 
proprietăţii/activelor publice şi să-şi evalueze şi inventarieze activele (bunurile imobile). Ca rezultat, 
fiecare direcţie/subdiviziune a administraţiei publice locale a oraşelor partenere LGSP aplică propriile 
abordări şi direcţii de gestionare a proprietăţii şi practici de dare în locaţiune  a proprietăţilor. Lipseşte 
o bună coordonare la nivel executiv şi tehnic între diferite diviziuni şi instituţii subordonate APL 
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privind gestionarea activelor publice. Unele oraşe partenere ale LGSP au înregistrat deja un progres 
semnificativ în domeniul gestionării activelor în ultimii ani. Cu toate acestea, o bună parte a acestor 
activități fiind concentrate spre gestionarea proprietăţii unei anumite instituții sau a unei direcţii 
individuale a instituției, care reprezintă doar o parte din administrația publică la nivel local. Această  
activitate tinde să fie mai mult ad-hoc (pentru un anumit caz), decât un program structurat, care ar 
putea servi drept buna practică locală şi de colaborare. Dispersarea responsabilităţilor şi a 
competenţelor a dus la crearea unei situaţii, în care o parte semnificativă a proprietăţilor publice încă 
nu a fost supusă inventarierii şi nu a fost înregistrată nici în sistemul cadastral naţional, şi nici în cel al 
administraţiei publice locale. În consecinţă, dreptul de proprietate a multor proprietăţi imobiliare, în 
mod aparent  publice, a devenit discutabil din punct de vedere juridic.  

Componentele majore ale gestionării complete şi integrate a proprietăţii/activelor publice de către 
orice autoritate publică locală sunt:  

1. Strategia de Gestionare a Proprietăţii/ Activelor Publice  
2. Planul de Gestionare a Proprietăţii/ Activelor Publice 
3. Planul de Acţiuni  

 
Prezentul Manual privind Gestionarea Patrimoniului Public la Nivel Local este elaborat cu scopul de a 
oferi o orientare conceptuală şi practică autorităţilor publice locale din Republica Moldova şi pentru a 
le pune la dispoziţie un sistem de metode şi tehnici de abordare a aspectelor şi problemelor de 
gestionare a proprietăţii/activelor publice.  
 
Obiectivele cheie ale Planului de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice: 

• Crearea unui proces efectiv de planificare a gestionării proprietăţii/activelor publice. 
• Modernizarea (sistematizarea) practicilor de lucru privind  gestionarea 

proprietăţilor/activelor publice şi îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor. 
• Gestionarea şi întreţinerea în ordine a tuturor activelor fixe pentru a păstra şi proteja 

valoarea proprietăţii la cel mai înalt nivel. 
• Îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice din perspective de raționalizare  „Active 

mai bune, Servicii mai bune”.  
 
Acest slogan duce la recunoaşterea importanţei semnificative a necesităţii stabilirii unei abordări 
eficiente a gestionării strategice a proprietăţii/activelor publice, precum şi a asigurării unui cadru 
coordonat şi a unui program de activităţi pentru realizarea acestor obiective prin acţiuni asociate cu 
„Categoria” individuală a fiecărui activ specific. Accentul trebuie pus  mai mult pe rezultat, cu scopul 
asigurării faptului că toate categoriile de active publice sunt aliniate şi susţin scopul şi obiectivele 
politicii promovate de autorităţile publice locale.  
 
Strategia de gestionare a proprietăţii/activelor  publice cuprinde scopul şi obiectivele cheie ale 
administraţiei publice locale pentru toate proprietăţile/activele publice şi asigură un cadru strategic 
pentru toate tipurile şi categoriile principale de active publice aflate în subordine. Tipurile şi 
categoriile de proprietăţi/active  publice sunt definite în Capitolul 3.3 a prezentului document. Este 
important de menţionat că fiecare categorie şi tip de active publice trebuie să dispună de planuri 
specifice, ce reflectă caracterul diferit al proprietăţilor publice, îndreptate spre abordarea cerinţelor 
caracteristice de gestionare ale acestora.  
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1.2 Strategia de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice 
 
Gestionarea proprietăţii/activelor  publice este un proces  durabil, ce susţine autorităţile publice locale 
în adoptarea deciziilor cu privire la investiţiile în dezvoltarea proprietăţilor/activelor publice, reieșind 
din nivelul de importanță al activelor şi cât de corespunzătoare  sunt activele publice pentru asigurarea 
prestării calitative a serviciilor publice.  
 
Sistemul strategic de gestionare a proprietăţii/activelor  publice  poate/va: 
 Contribui la îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice; 
 Defini paşii necesari pentru îmbunătăţirea mediului de trai în oraş, care ca rezultat va contribui 

la majorarea valorii activelor publice; 
 Iniţia procesul de dezvoltare economică locală şi atragerea investiţiilor capitale; 
 Contribui la dezvoltarea economică locală în ansamblu, astfel încât majoritatea populaţiei să 

beneficieze de rezultatele îmbunătăţirilor;  
 Crea baza pentru dezvoltarea consecventă a funcționalității autorității publice locale;  
 Spori sprijinul și participarea activă  a populaţiei locale.   

 
Abordarea sistematică în elaborarea şi perfecţionarea sistemului operaţional de gestionare a 
proprietăţii/activelor publice solicită o identificare şi delimitare clară a componentelor sale constitutive. 
 

Mediul adecvat sistemului de gestionare a proprietăţii/activelor  publice - Componentele 

Autoritate publică locală trebuie să atragă cetăţenii în procesul participativ privind stabilirea viziunii, 
obiectivelor şi planului de acţiune, cu scopul  modificării semnificative a calităţii administrării locale, 
dezvoltării urbane, elaborării planului strategic, ş.a. Un sistem eficient de gestionare a 
proprietăţii/activelor publice, la fel, poate contribui semnificativ la dezvoltarea urbană şi la 
îmbunătăţirea procesul de administrare a oraşului. Ori de câte ori o autoritate publică locală doreşte să 
modifice semnificativ calitatea administrării locale, să implice cetăţenii în procesul de sistematizare 
urbană, să elaboreze un plan strategic durabil, aceasta va avea nevoie să implice comunitatea în 
procesul participativ de definire a viziunii, obiectivelor şi de elaborare a planului de acţiuni privind 
implementarea activităţilor privind gestionarea proprietăţii/activelor  publice. Anume un sistem de 
gestionare a proprietăţii/activelor publice locale bine definit poate contribui semnificativ la 
îmbunătăţirea procesul de administrare a oraşului de către APL. 
 
Gestionarea proprietăţii/activelor publice aflate în subordinea autorităţii publice locale deseori nu are o 
orientare strategică şi este în mare parte percepută ca fiind un cost istoric nerecuperabil ce ţine de 
prestarea serviciilor publice.  Proprietatea  publică deseori nu este sesizată şi, respectiv echivalată în 
termeni financiari la calcularea şi formarea fondului de resurse a autorității publice locale. Prin urmare, 
se percepe o legătura necorespunzătoare dintre veniturile care provin din gestionarea activelor  publice 
şi autonomia fiscală locală, şi respectiv capacitatea financiară a infrastructurii sociale. 
 
Elaborarea strategiei de gestionare a proprietăţii/activelor  publice va permite autorităţilor publice 
locale să asigure o dezvoltare socială şi economică constantă, prin crearea  oportunităţilor de 
dezvoltare locală şi garantarea unui proces avansat şi sistematic de adoptare a  deciziilor.  
 
Obiectivele majore ale Strategiei de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice: 
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• Menţinerea şi consolidarea unui portofoliu flexibil de active publice, prin asigurarea unei 
dotări corespunzătoare satisfacerii necesităţilor, în cazul modificării calităţii prestării 
serviciilor şi metodelor progresive de prestare a serviciilor publice, în perioade de 
constrângeri financiare semnificative;   

• Revizuirea şi schimbarea radicală a necesităţii de a deţine active specifice în fiecare din 
categoriile cheie de active publice;  

• Reexaminarea şi raţionalizarea în mod sistematic a activelor publice, pentru a asigura 
utilizarea eficientă şi efectivă a acestora, precum şi în vederea generării veniturilor; 

• Asigurarea durabilității utilizării activelor publice, în scopul susţinerii politicilor strategice 
promovate de către Consiliul Local, inclusiv în scopul asigurării prestării unor servicii 
publice mai bune, ce vor contribui la dezvoltarea economică locală şi la conservarea 
mediului; 

• Asigurarea securităţii activelor  publice şi a menţinerii valorii (calităţii) acestora. 
 
Gestionarea activelor publice constituie un element important în politicile promovate de către 
autoritățile publice locale, care contribuie la asigurarea obiectivelor privind prestarea serviciilor 
publice. Strategia de gestionare a proprietăţii/activelor publice are un rol vital în susținerea autorității 
publice locale, în special întru depăşirea presiunilor, cu care se vor confrunta în următorii ani 
autorităţile locale şi eficientizarea cheltuielilor și resurselor direct alocate pentru menținerea calităţii 
prestării serviciilor publice de importanţă majoră. 
 
Un management eficient al proprietăţii/activelor publice va contribui la dezvoltarea economiei locale 
şi la fortificarea procesului de atragere a investițiilor. De asemenea, va ajuta autoritățile publice locale 
să-şi administreze activele într-un mod mai sustenabil (durabil), astfel contribuind la consolidarea 
comunităţii locale, făcând ca serviciile să fie accesibile, de bună calitate, şi cu standarde de prestare a 
serviciilor publice îmbunătăţite.   
 
1.3 Planul de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice  - Componentele cheie  
 
Planul de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice prezintă structura, cadrul, procesele şi obiectivele 
gestionării strategice a proprietăţii/activelor publice aflat în portofoliul patrimoniului public al 
autorităţii publice locale. Implementarea de succes a iniţiativelor şi proiectelor specifice identificate şi 
descrise în  Planul de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice va contribui la  realizarea 
obiectivelor de eficienţă, dezvoltare a domeniului prestării serviciilor publice şi prosperării economice 
determinate de către APL. Elementele unui Plan de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice 
eficient, sunt: 
 

1.3.1 Elaborarea Strategiei de Gestionare a Proprietăţii/Activelor  Publice   
 

La adoptarea Strategiei de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice, autoritatea publică 
locală are o abordare integră cu referire la: 
• Corelarea strategiei de gestionare a proprietăţii/activelor publice în Strategia de Dezvoltare 

Socio-economică a oraşului;  
• Elaborarea planurilor de gestionare a proprietăţii/activelor publice în baza unei analize a 

opţiunilor de prestare a serviciilor; 
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• Formularea unei strategii de gestionare a proprietăţii/activelor publice, având la bază 
planuri detaliate privind achiziţia, substituirea, exploatarea şi întreţinerea, precum şi 
dispunerea activelor publice; 

• Finanţarea în mod corespunzător a fiecărui Plan de Gestionare a Activelor Publice aprobat; 
• Includerea obiectivelor măsurabile şi rezultatelor aşteptate pentru fiecare activ public 

descris în Planul de Acţiuni de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice; 
• Raportarea funcționalității proprietăţii/activelor publice,  măsurată cu ajutorul indicatorilor 

privind Standardele de Prestare a Serviciilor (SPS), Indicatorilor Cheie de Performanţă 
(KPI)) aprobaţi precum şi a bugetului aprobat.  

 
1.3.2 Inventarierea şi înregistrarea proprietăţii/activelor  publice 
 
Pentru o bună gestionare a proprietăţii/activelor publice este necesară identificarea clară ale 
acestora, cu descrierea detaliată şi includerea lor într-un Inventar al Proprietăţii/Activelor 
Publice complet. Odată ce toate activele aflate în proprietate sau utilizate de către APL vor fi 
supuse inventarierii, APL  va putea determina care active publice sunt de importanţă critică 
pentru satisfacerea necesităţilor sociale şi economice ale comunităţii locale. Pe parcursul 
inventarierii va fi evaluată, de asemenea, starea proprietăţii/activelor publice. Prin intermediul 
paşilor menţionaţi, APL va putea decide care active publice trebuie păstrate şi întreţinute 
ulterior, şi care active pot fi date în locaţiune  sau vândute pentru a obţine profit.  
 
Inventarierea proprietăţii/activelor publice reprezintă fundamentul Sistemului de gestionare a 
proprietăţii/activelor publice. Odată finisată, inventarierea proprietăţii/activelor va fi 
transformată într-un Registru al proprietăţii/activelor publice, care urmează a fi actualizat în 
fiecare an.  
 
1.3.3 Elaborarea şi stabilirea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPI) 
 
Analiza performanţei proprietăţii publice reprezintă o parte fundamentală a procesului de 
gestionare a proprietăţii/activelor publice. Reieșind din disponibilitatea datelor, va fi stabilit un 
nivel de referinţă pentru fiecare indicator de performanţă. Fiecare indicator de performanţă 
indică  funcționalitatea, respectiv a: activului public, grupului de proprietăţi similare sau 
portofoliului activelor publice în general. Indicatorii cheie de performanță (KPI) trebuie să fie 
evidenţiaţi cu regularitate în analiza performanţei activelor publice şi acţiunilor detaliate 
descrise în Planul de Gestionare a Proprietăţii/Activelor  Publice. 

 
1.3.4 Evaluarea proprietăţii/activelor publice ce stau la baza prestării serviciilor 
 
Scopul evaluării complete a proprietății constă în identificarea posibilităților de a face 
economii în mod eficient. Procesul presupune o analiză complexă a tuturor proprietăţilor 
publice ce stau la baza prestării serviciilor publice, în scopul identificării acestor posibilități. 
De exemplu: gruparea, partajarea, înlăturarea, duplicarea, relocalizarea activelor publice prin 
soluţionarea problemelor privind performanţa necorespunzătoare  şi maximizarea utilizării 
proprietăţii. 
 
Evaluarea respectivă reprezintă un proces de lucru permanent aplicat tuturor proprietăţilor 
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exploatate/utilizate în prestarea serviciilor publice. Ea prevede examinarea oportunităţilor 
potenţiale în scopul raţionalizării şi consolidării tuturor facilităţilor publice, permiţând astfel 
direcţionarea resurselor publice limitate într-un mod eficient.  
 
1.3.5 Evaluarea proprietăţii/activelor publice utilizate pentru oficii 
 
Evaluarea proprietăţii/activelor publice utilizate pentru oficii (spaţii de birou) prevede modul 
de prestare a serviciilor, precum şi utilizarea spaţiilor de birou date în locaţiune (aflate în 
incinta clădirilor publice).  
 
Procedura de evaluare prevede identificarea oportunităţilor utilizării eficiente a spaţiilor de 
birou din incinta clădirilor publice, care ulterior va contribui la creşterea veniturilor în buget şi 
la îmbunătăţirea prestării serviciilor.  
 
1.3.6 Evaluarea utilizării proprietăţii/activelor publice 
 
Evaluarea utilizării proprietăţii/activelor publice prevede frecvența folosirii de către APL a 
clădirilor operaţionale aflate în gestiune. Scopul acestei activităţi este de a stabili care 
proprietăţi sau tipuri de proprietăţi publice sunt sub-utilizate sau utilizate ineficient şi 
împreună cu rezultatele analizei performanţei proprietăţii/activelor publice, de a elabora 
acţiuni cu scopul depăşirii pe viitor a problemelor menţionate.  
 
1.3.7 Gestionarea facilităţilor 
 
Gestionarea facilităţilor publice prevede descrierea acţiunilor necesare în consultarea actorilor 
relevanţi, privind planificarea şi oferirea recomandărilor referitor la întreţinerea şi reparaţia 
activelor publice (normativă, planificată sau la necesitate), atât cât și stabilirea iniţiativelor cu 
privire la eficienţa energetică şi calcularea costurilor pentru întreg ciclul de viaţă al proprietăţii 
publice. 
 
1.3.8 Oportunităţi de raţionalizare și vânzare a activelor publice şi de creare a 
Parteneriatului Public Privat (PPP)  
 
Darea în locaţiune  sau vânzarea surplusului de proprietăţi şi terenuri publice reprezintă o 
oportunitate de generare a veniturilor cu scopul amplificării programelor de investiţii capitale 
intru dezvoltarea locală. Procesul de gestionare a proprietăţii/activelor publice va identifica 
posibilitățile de vânzare sau dare în locaţiune  reieșind din condiţiile dictate de piaţa imobiliară.  
 
Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare între o autoritate 
publică și sectorul privat, respectiv organizații neguvernamentale, asociații ale oamenilor de 
afaceri sau companii, în scopul realizării unui proiect care va genera efecte pozitive pe piața 
forței de muncă şi în dezvoltarea locală. PPP reprezintă o relaţie contractuală, de partajare a 
riscului între partenerii publici şi privaţi, prin care partenerul privat: 

 (1) finanţează, construieşte, renovează sau dezvoltă bunurile publice (de exemplu, 
infrastructura/edificiile fizice);  

(2) exploatează, întreţine şi/sau gestionează un serviciu sau edificiu public.  
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Este necesar de a efectua o evaluare profesionistă a oportunităţilor de PPP, în scopul  
identificării posibilității de îmbunătăţire a calităţii prestării serviciilor publice, concomitent cu 
reducerea cheltuielilor publice şi beneficierea din eficienţa care va rezulta din exploatarea de 
către partenerul privat. PPP trebuie să genereze venituri pe termen lung, un concept care 
cuprinde termeni de eficienţă, eficacitate şi asigurare a prestării serviciilor publice de calitate 
în detrimentul unei simple reduceri a costurilor.   
 
1.3.9 Analiza proprietăţii/activelor publice  de tip comercial 
 
În procesul de gestionare strategică şi operaţională a proprietăţii/activelor publice de tip 
comercial vor fi aplicate cele mai bune practici utilizate în sectorul privat, întrucât funcţia de 
bază a proprietăţii/activelor publice de tip comercial este de a genera venituri. APL trebuie să 
adopte metode admise de calculare a eficacităţii, cum ar fi: 

- Randamentul Investiţiilor (RI)  
- Rata Internă de Rentabilitate (RIR)  
- Valoarea Actualizată Netă (VAN).   

 
Proprietăţile pot fi clasificate în funcţie de contribuţia acestora la: 

- generarea veniturilor în bugetul APL  
- dezvoltarea socială şi economică a comunităţii locale.  

 
 
1.3.10 Elaborarea Planului de Acţiuni 
 
Planul de Acţiuni oferă instrumentele specifice pentru implementarea eficientă a Planului de 
Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice. Acesta identifică acţiunile concrete, proiectele, 
iniţiativele de eficienţă în scopul  realizării obiectivelor şi rezultatelor planificate. Planul de 
Acţiuni stabileşte graficul de implementare pentru fiecare activitate planificată, atribuie 
responsabilitatea organizatorică şi administrativă, precum şi, indică măsurile de performanţă 
ale rezultatelor scontate.  
 

 
2. CADRUL LEGAL PRIVIND GESTIONAREA PROPRIETĂŢII/ACTIVELOR 

PUBLICE  
 
Legislaţia Republicii Moldova asigură mecanismele de gestionare deplină şi responsabilă a 
proprietăţii/activelor publice şi cadrul legal necesar procesului de adoptare a dispoziţiilor şi deciziilor 
APL, inclusiv drepturile asupra proprietății publice. Aceste drepturi includ achiziţia de active noi (prin 
transfer de la autorităţile centrale, cumpărare-vânzare sau donaţie), împuternicirea de a utiliza activele 
publice cu scopul de a genera venituri, prin darea acestora în locaţiune , dreptul de a radia activele 
publice, şi dreptul de a semna acorduri de concesiune, de parteneriate publice-private, etc.  
 
Legislaţia Republicii Moldova relevantă, precum şi rezumatul celor mai importante acte legislative 
sunt prezentate mai jos:  

 
2.1 Constituţia Republicii Moldova din 27.07.1994, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
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Moldova Nr 1 din 28.08.1994.   
 

Constituţia Republicii Moldova este legea supremă a statului ce conţine prevederile privind tipurile de 
proprietate, dreptul de proprietate publică, exproprierea dreptului de proprietate publică, precum şi 
principiile de bază ale administraţiei locale.  

 
2.2 Legea privind administraţia publică locală Nr 436-XVI din 28.12.2006, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova Nr 32-35 din 09.03.2006.  

 
Administraţia publică locală îşi exercită activităţile în baza legii respective. Legea reglementează 
atribuţiile administraţiei publice locale asupra proprietăţii/activelor UTA, clasificarea 
proprietăţii/activelor UTA după domenii: public şi privat, mecanismele de gestionare a proprietăţii, 
statutul legal al proprietăţii din sectorul public, legalizând proprietatea care aparţine unităţii 
administrative-teritoriale. 

 
2.3 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nr 121-XVI din 04.05.2007, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 32-35 din 09.03.2006, reglementează 
proprietatea publică de stat şi proprietatea, cu excepţia reglementărilor cu referire la finanţele publice 
locale, activele instituţiilor publice, terenuri şi locuinţe. Legea stabileşte împuternicirile autorităţilor 
publice asupra proprietăţii publice, statutul legal al proprietăţii publice, gestionarea proprietăţii publice, 
înregistrarea, formele de gestionare a proprietăţii publice şi deetatizarea. 

 
2.4 Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrative-teritoriale Nr 523-XVI din 
16.07.1999, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 124-125 din 11.11.1999, 
reglementează relaţiile ce ţin subiecţii, modul de exercitare şi apărare a dreptului de proprietate 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale.  

 
2.5 Legea privind terenurile de proprietate publică şi delimitarea lor Nr 91-XVI din 05.04.2007, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 70-73 din 25.05.2007.  
 
Scopul acestei legi este delimitarea terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale, clasificarea terenurilor pe domeniile privat şi public, 
statutul juridic al acestor categorii de bunuri, aspecte legate de delimitarea terenului proprietate 
publică.  

 
2.6 Legea cadastrului bunurilor imobiliare Nr 1543-XIII din 25.02.1998, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova Nr 44-46 din 21.05.1998.  
 
Prezenta lege stabileşte structura şi modul de înregistrarea la cadastru a bunurilor imobile, prin care se 
asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra 
bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susţinerea sistemului de impozitare şi a 
pieţei imobiliare. Respectiv, legea reglementează raporturile juridice privind bunurile imobile situate 
în limitele ţării, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţia lor, definite de legislaţie ca 
susceptibile a face obiectul înregistrării.  

 
2.7 Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică Nr 488-XVI din 08.07.1999, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 42-44 din 20.04.2000.  
 
Legea reglementează transferul de bunuri şi de drepturi patrimoniale din proprietate privată în 
proprietate publică, transferul către stat de bunuri proprietate publică ce aparţin unei unităţi 
administrative-teritoriale sau, după caz, cedarea către stat sau către o unitate administrativ-teritoriale a 
drepturilor patrimoniale, exproprierea pentru cauză de utilitate publică nu poate fi făcută decât prin 
hotărâre judecătorească cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.  
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2.8 Legea contabilităţii Nr 113-XVI din 27.04.2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova Nr 90-93 din 29.06.2007. Scopul legii este stabilirea cadrului juridic, a cerinţelor unificate şi 
a mecanismului de reglementare a evidenţei contabile şi raportării financiare în Republica Moldova. 

 
2.9 Legea cu privire la parteneriatul public-privat Nr 179-XVI din 10.07.2008, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 165-166 din 02.09.2008; Hotărârea de Guvern Nr. 476 
din 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de 
selectare a partenerului privat în cadrul PPP; Ordinul Nr. 419  din 2012 cu privire la Inițierea 
Parteneriatelor public-private. 
 
Legea stabileşte principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele şi modalităţile de 
realizare, procedura de iniţiere şi de implementare a acestuia, drepturile şi obligaţiile partenerului 
public şi ale partenerului privat.   

 
2.10 Legea cu privire la concesiuni Nr 534-XIII din 13.07.1995, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova Nr 67 din 30.11.1995.  
 
Legea stabileşte cadrul legal al formei respective de parteneriat public-privat, raporturile concesionale 
şi alte raporturi juridice, reglementează părţile, subiectul, puterile conferite de concesiune, aspectele de 
licitaţie publică şi contractul de concesiune, etc. 
 
 
 
 
3. PLANUL DE GESTIONARE A PROPRIETĂŢII/ACTIVELOR PUBLICE   
 
3.1 Scopuri şi Obiective 
 
Scopul general al gestionării proprietăţii/activelor publice este asigurarea faptului că activele publice 
contribuie la prestarea efectivă şi eficientă a serviciilor publice, corespund scopului, sunt 
corespunzătoare  şi sustenabile.  
 
Terenurile şi activele publice operaţionale (exploatate) trebuie: 

• Să sprijine realizarea scopurilor şi obiectivelor definite de APL. 
• Să satisfacă necesităţile consumatorilor de servicii publice şi ale angajaţilor APL. 
• Să satisfacă cerinţele legale şi să fie într-o stare bună. 
• Să asigure raportul cost-beneficiu şi să fie sustenabile din punct de vedere economic. 
• Să fie sustenabile din punct de vedere al protecţiei mediului. 
• Să fie disponibile pentru utilizarea partajată, atunci când este posibil, cu implicarea tuturor 

părţilor cointeresate. 
 
Activele publice  pot fi definite ca:  
 

A. Active tangibile (materiale) – resurse naturale: teren sub construcţii, alte terenuri. 
 

B. Active fixe pe termen lung: de exemplu, fondul locativ; clădirile utilizate în scop comercial, 
birourile, unităţile medicale, laboratoarele, casele pentru persoanele în etate şi centrele de 
asistenţă socială, grădiniţele, școlile primare şi secundare, instituţiile culturale, sălile de sport 
şi zonele de recreere, alte active destinate desfăşurării de activităţi comerciale şi construcţiei 
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civile; drumurile; alte construcţii civile – conductele de gaz, sistemul de alimentare cu apă, şi 
canalizare; terenurile de sport; monumentele; altele. 

 
Stabilirea Standardelor de Prestare a Serviciilor 
 
Consiliul Local, de comun acord cu autoritatea executivă locală, stabileşte Standarde de Prestare a 
Serviciilor (SPS), cu scopul dispunerii şi măsurării performanţei scontate a utilizatorului de active 
publice. Un factor esenţial privind calitatea vieţii comunităţii locale îl constituite calitatea serviciilor 
prestate, care poate fi măsurată cu ajutorul Standardelor de Prestare a Serviciilor.  
 
Standardele de Prestare a Serviciilor sunt percepute ca indicatori de măsurare a calităţii şi cantităţii 
serviciilor prestate, ca urmare a utilizării unui activ public. Stabilirea Standardelor de Prestare a 
Serviciilor va contribui la măsurarea performanţei activelor publice şi va indica direcţia corectă de 
gestionare pentru persoanele care utilizează activele respective. Standardele de Prestare a Serviciilor 
permit examinarea comparativă a neajunsurilor prestării unui serviciu public, monitorizarea 
progresului înregistrat în realizarea scopurilor de gestionare a activelor  publice şi prestare a 
serviciului public şi pot oferi informaţii APL sau utilizatorului final cu privire la oportunităţile de 
îmbunătăţire a eficienţei şi crearea de economii.   
 
Standardele de Prestare a Serviciilor şi Indicatorii Cheie de Performanţă (KPI) trebuie elaboraţi în 
scopul satisfacerii  necesităţilor majore ale comunităţii locale. Totodată, aceştia nu trebuie să fie atât 
de restrictivi, încât să împiedice prestarea sau realizarea unui serviciu public. Pe de altă parte, SPS 
trebuie elaborate pentru a promova realizarea posibilă a unui serviciu public, în detrimentul stabilirii 
unor standarde minime acceptabile. 
 
Aceste standarde sunt suplimentare standardelor stabilite de către  APL pentru instituţiile bugetare (de 
exemplu, pentru grădiniţe, instituții medicale, etc.). Ele sunt stabilite pentru a determina nivelul sau 
calitatea serviciilor publice prestate la nivel local ca urmare a utilizării unui activ public.  
 
Tabelul 1. Exemple de Standarde de Prestare a Serviciilor 

 
Servicii Exemple  de Standarde de Prestare a Serviciilor Publice 
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Servicii Exemple  de Standarde de Prestare a Serviciilor Publice 

Transportul Public  

− Automobile – Kilometri de parcurs 

− Frecvenţa prestării serviciului de transport public  

− Procentajul de locuri de muncă şi locuinţe amplasate la 
o distanţă ce poate fi parcursă pe jos până la transportul 
public 

− Raportul de trotuare şi piste pentru biciclete faţă de 
drumuri 

− Numărul de locuri de parcare asigurate de tipul 
`parchează şi călătoreşte` (park and ride) şi  `parchează 
bicicleta şi călătoreşte` (bike and ride) la staţiile tranzit 

Managementul Deşeurilor 
Solide 

− Rata de generare a deşeurilor solide – per locuitor, kg/ an 

− % de deşeuri solide reciclate – kg/ locuitor 

Învăţământul Preşcolar 

− Spaţiu adecvat raportat la numărul de copii 

− Suprafaţa pentru diferite tipuri de grădiniţe,  

− Raportul copii/profesori  

− Amplasarea grădiniţelor – accesibilitatea în raport cu 
populaţia 
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Servicii Exemple  de Standarde de Prestare a Serviciilor Publice 

Protecția și Ocrotirea Sănătăţii  

− Definirea graficului şi volumului de deşeuri solide 
colectate săptămânal 

− Permisiunea numărului X de persoane/clădire, şi 
respectiv numărului X de persoane/ m2 de suprafaţă 

− Numărul şi %  blocurilor cu riscul pentru siguranţă şi 
sănătate 

− Numărul şi % blocurilor cu pericol de incendiu 

− Numărul de incendii provocate din cauza deşeurilor 
necolectate 

− Numărul de automobile abandonate  

− Pericolul provocat de rozătoare, % de: 
(a) locuinţe  
(b) companii,  

care au avut şobolani în încăperile lor în ultimele trei luni 
 
Stabilirea Indicatorilor Cheie de Performanţă  
 
Indicatorul Cheie de Performanţă (KPI) - un indicator selectat pentru monitorizarea performanţei 
unui obiectiv strategic, produs sau domeniu considerat a fi rezultat cheie, important pentru succesul 
unei activităţi şi dezvoltare a unei organizaţii în general. KPI face ca obiectivele să fie cuantificabile, 
asigurând vizibilitatea în performanţa individuală a echipelor, direcţiilor şi organizaţiilor, şi permit 
factorilor de decizie să întreprindă acţiuni privind realizarea rezultatelor dorite. Indicatorii KPI 
specifici sunt prezentaţi în Anexa 1. 
 
3.2 Provocările Majore privind Gestionarea Proprietăţii/Activelor Publice 
 
Identificarea provocărilor şi problemelor autorității publice locale privind gestionarea 
proprietăţii/activelor publice are drept scop prezentarea oportunităţilor majore cu referire la 
îmbunătăţirea serviciului public şi implementarea celor mai bune practici, recunoscute şi utilizate atât 
de sectorul privat, cât şi de sectorul public.  
 
3.2.1 Trecerea în registru a proprietăţii/activelor publice. Titlurile de proprietate. 
 
O problemă semnificativă comună, întâmpinată de toate autorităţile publice locale din Moldova este 
lipsa titlurilor de proprietate publică pentru majoritatea activelor fixe pe termen lung. Acest lucru este 
valabil pentru toate tipurile de active publice, însă prevalează în special lipsa titlurilor de proprietate 
pentru terenuri, infrastructura socială, parcuri publice şi a facilităţilor de recreere. Datele  iniţiale au 
arătat că peste 70% din terenurile aflate în  proprietatea APL nu au acte legale, pe suport de hârtie, de 
confirmare a înregistrării, de asemenea nu există informație ce s-ar referi la suprafaţa exactă, hotarul, 
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valoarea, înlesnirile, facilităţile, îmbunătăţirile unui anumit teren.  
Analizând problemele existente cu privire la reflectarea corectă a proprietăţii/activelor publice în 
bilanțul contabil al administrațiilor publice locale constatăm faptul că majoritatea  APL, care planifică 
implementarea Sistemului de Gestionare a Activelor Publice, nu au înregistrate în bilanțul contabil o 
mare parte din proprietăţile/activele publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate clădirile 
administrative/sediile centrale ale APL. 
 
Pentru a elabora un registru legitim al tuturor activelor publice, administraţia publică locală trebuie să 
obţină de la Oficiul Central Cadastral documentele pe suport de hârtie care să identifice fiecare 
proprietate publică. La moment, Oficiul Cadastral încasează o taxă pentru fiecare document eliberat, 
care variază minim între 60 şi 80 lei.   
 
Recomandare: În scopul arhivării şi evidenţei Proprietăţilor Publice, APL trebuie să întreprindă 
acţiuni concrete, planificate pe etape pentru a obţine toată informaţia necesară cu referire la activele 
publice în conformitate cu actele normative şi legale în vigoare.  
 
3.2.2 Inventarierea şi înregistrarea 
 
La moment, APL nu deţin un registru sistematic al proprietăţii/activelor publice, atât pe suport de 
hârtie, cât şi în format electronic. Astfel, fără un registru sistematic al proprietăţii/activelor publice 
este imposibil de a urmări, monitoriza, justifica, controla activele publice şi respectiv adopta decizii 
corecte privind gestionarea acestora. Lipsa informaţiei sistematizate şi integrate privind starea, 
suficienţa, corespunderea, importanţa, cheltuielile operaţionale, întreţinerea şi sustenabilitatea 
proprietăţii/activelor publice reprezintă un obstacol pentru o analiză profesionistă a eficienţei utilizării 
acestora la prestarea serviciilor publice şi respectiv pentru procesul de implicare a cetățenilor în 
administrarea locală. De asemenea, afectează negativ transparenţa procesului de adoptare a deciziilor 
şi ignoră evaluarea pe termen lung a costurilor şi beneficiilor la nivel local.   
 
O oportunitate remarcabilă pentru îmbunătăţirea şi optimizarea sistemului de gestionare a 
proprietăţii/activelor publice este portofoliul de active al întreprinderilor municipale. 
Proprietăţile/activele publice utilizate şi gestionate de către întreprinderile municipale nu sunt 
înregistrate şi inventariate de către APL şi în cele mai dese cazuri nici nu sunt reflectate în bilanțul 
contabil al APL. Întreprinderile municipale reprezintă entităţi comerciale şi respectiv aplică metode de 
calcul a deprecierii proprietăţii/activelor publice în conformitate cu legislaţia în vigoare privind 
reglementarea activităţii comerciale şi economice, altele decât cele aplicate de autorităţile publice 
locale.  Însă activele publice sunt 100% patrimoniul APL şi respectiv se află în administrarea 
autorităţii executive locale, Consiliului Local şi în cele din urmă, a cetăţenilor din localitatea 
respectivă. Sistemul profesional de gestionare a proprietăţii/activelor publice trebuie să cuprindă întreg 
portofoliul de proprietăţi/active publice, şi în special, proprietăţile implicate în prestarea serviciilor 
publice.   
 
Recomandare: Toate activele întreprinderilor municipale prestatoare de servicii trebuie să fie supuse 
inventarierii, re-evaluate şi incluse în Registrul Patrimoniului Public al autorității publice locale.  
 
Inventarierea patrimoniului public şi perfectarea Registrului Patrimoniului Public va asigura 
informaţia necesară şi datele pentru o analiză cost-beneficiu eficientă, în scopul sprijinirii autorităţii 
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executive şi deliberative a APL în procesul de adoptare a deciziilor privind gestionarea 
proprietăţii/activelor publice. 
 
3.2.3 Structura organizatorică (organigrama) şi personalul 
 
Structura organizatorică  existentă a APL nu asigură mecanismul şi capacitatea de personal necesară 
pentru a susţine un proces de adoptare a deciziilor în domeniul gestionării proprietăţii/activelor publice, 
care să fie eficient, informat, responsabil şi profesionist. Există o evidentă necesitate de a angaja sau 
disemina cel puţin un angajat cu normă deplină în cadrul APL, care zilnic va fi responsabil de 
gestionarea proprietăţii/activelor publice. Această soluţie ar fi una raţională pentru toate APL cu 
capacitate mică sau mijlocie din Moldova, care reprezintă, de altfel, majoritatea. APL cu capacitate 
mare ar trebui să revadă posibilitatea instituirii unei subdiviziuni (direcţii) de gestionare a 
proprietăţii/activelor publice, pentru a corespunde dimensiunii şi complexităţii portofoliilor activelor 
publice. Activele fixe pe termen lung constituie de la 18% la 35% din întregul patrimoniu deţinut de 
către APL respectiv, ar fi raţional, din punct de vedere financiar, şi fezabil, din punct de vedere 
economic, de delegat un funcţionar public cu responsabilitatea gestionării profesioniste a 
proprietăţii/activelor publice .  
 
Cele mai bune practici moderne susţin crearea unei echipe executive din cadrul APL, responsabile de 
coordonarea, elaborarea şi susţinerea Primarului în formularea şi implementarea politicii de gestionare 
a proprietăţii/activelor publice.    
 
Recomandare: Angajarea unui specialist, cu normă deplină, în gestionarea proprietăţii/activelor 
publice  şi instituirea Comisiei de gestionare a proprietăţii/activelor publice .    
 
3.2.4 Aprecierea şi evaluarea 
 
Peste 90% din activele fixe nu au fost supuse evaluării în ultimele două decenii. Mai mult, valoarea 
istorică atribuită acestora nu reflectă valoarea reală pe piaţă, întrucât metodele de evaluare aplicate nu 
ţin cont de metodele moderne de evaluare aplicate pe piaţa imobiliară. Acest lucru este valabil pentru 
majoritatea proprietăţilor/activelor publice utilizate de către întreprinderile municipale prestatoare de 
servicii. Întrucât portofoliul activelor întreprinderilor municipale este format din activele  
patrimoniului APL şi sunt utilizate în procesul de prestare a serviciilor publice obligatorii şi 
importante, valoarea acestora trebuie actualizată.  
 
Recomandare: Elaborarea unui grafic, planificat pe etape, privind re-evaluarea proprietăţii/activelor 
publice în conformitate cu politica, scopurile şi obiectivele strategice ale APL.  
 
3.2.5 Planificarea financiară şi monitorizarea costurilor 
 
În prezent, pentru APL este o provocare de a percepe/echivala activele  fixe, aflate în proprietate şi 
gestionare, drept resurse  financiare la constituirea fondului de capital al administraţiei locale. Prin 
urmare, legătura dintre veniturile încasate, ca rezultat al gestionării proprietăţii/activelor publice şi 
autonomia locală fiscală este trecută cu vederea, precum şi capacitatea financiară a infrastructurii. 
Planificarea capitalului şi cea financiară ar fi semnificativ mai eficientă, dacă aceasta ar fi efectuată în 
baza analizei performanţei proprietăţii/activelor publice. Examinarea proprietăţilor autorității publice 



 
 Manual privind Gestionarea Patrimoniului Public la Nivel Local, Moldova 
 

22 

locale prin aplicarea şi utilizarea metodelor şi instrumentelor moderne de analiză şi monitorizare a 
costurilor de gestionare ar constitui un potenţial mare de optimizare a costurilor de exploatare a 
proprietăţii publice la nivel local.   
 
Deoarece, la moment activele întreprinderilor municipale nu sunt reflectate în bilanțul contabil al 
autorităţilor publice locale, planificarea financiară este limitată şi incompletă.  
 
Recomandare: A considera elaborarea unui bilanţ contabil consolidat, includerea proprietăţii/ 
activelor APL, aflate în gestiunea  întreprinderilor municipale prestatoare de servicii, în procesul de 
planificare a capitalului.  
 
3.3 Structura şi procesul de gestionare 
 
Analiza cadrului legal, ce reglementează gestionarea patrimoniului public, denotă faptul că, diverşi 
actori la nivel local sunt implicaţi în procesul de adoptare a deciziilor cu referire la gestionarea 
proprietăţii/activelor publice. 
 
În continuare, vom examina rolul următorilor actori la nivel local: 

• Consiliul Local, ca responsabil şi reprezentant al comunităţii locale privind gestionarea 
patrimoniului public – autoritatea deliberativă; 

• Autoritatea executivă a APL, reprezentată de Primar şi Aparatul Primăriei, care 
implementează zi de zi politicile de gestionare a proprietăţii/activelor publice.  

 
Procesul de gestionare a proprietăţii/activelor publice  este perceput  ca o analiză descendentă, unde 
Consiliul Local defineşte programul strategic şi oferă  orientarea necesară Direcţiei/Specialistului 
responsabil de gestionarea proprietăţii/activelor publice, care-și exercită funcţiile conform  
programului, sub directiva Primarului.  Astfel, toţi actorii utilizează aceeaşi metodologie şi politică de 
management şi realizează utilitatea şi necesitatea acesteia pentru autoritatea publică locală. 
Direcţia/Specialistul responsabil de gestionarea proprietăţii/activelor publice activează nu doar în baza 
analizei datelor cu privire la proprietăţile/activele publice, ci acţionează, inclusiv și, în calitate de 
custode al proprietăţii publice şi monitorizează activitatea utilizatorului final al activului public. 
Susținerea şi credibilitatea Consiliului Local (autoritatea deliberativă) şi a Primăriei (autoritatea 
executivă) sunt esenţiale pentru Direcţia/Specialistul responsabil de gestionarea proprietăţii/activelor 
publice, privind dezvoltarea parteneriatelor cu liderii societăţii civile şi promovarea procesului de 
gestionare a proprietăţii/activelor publice. Prezentarea grafică a acestui concept este descrisă mai jos: 
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3.3.1 Comisia de Gestionare a Patrimoniului Public (CGPP) 
 
Întrucât gestionarea proprietăţii/activelor publice este o funcţie multidisciplinară, care integrează 
domeniile ce ţin de managementul financiar, planificarea urbană, administrarea proprietăţii şi 
facilităţilor, precum şi multe altele într-o singură structură, cu utilizarea contribuţiilor diferitor direcţii 
relevante, existenţa unei unităţi organizaţionale, special desemnate în acest scop, este unicul 
instrument organizaţional eficient pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a unui sistem coordonat 
de gestionare a proprietăţii/activelor publice contemporan. 
 
Recomandare: Sugerăm ca procesul de implementare să fie realizat prin intermediul unei  Comisii de 
Gestionare a Patrimoniului  Public (CGPP), cu raportare periodică conducerii.  
 
Angajamentul privind instituirea structurii administrative date trebuie să parvină din partea Primarului 
printr-o bună coordonare cu Consiliul Local. Decizia Consiliului Local va demonstra (deşi nu este 
obligatorie) acest angajament şi va asigura susţinerea procesului de implementare a sistemului de 
gestionare a proprietăţii/activelor publice.  
 
Structura şi componenţa Comisiei de Gestionare a Patrimoniului Public ar putea fi diferită pentru 
fiecare autoritate  publică locală în parte,  reieşind din  necesităţile acesteia.  Mai jos este prezentată  
componența  CGPP: 
 

 Primarul sau Viceprimarul desemnat 
 Membrul Consiliului Local 
 Contabilul Șef (Șeful Direcţiei Finanţe) 
 Specialistul în  Planificare Urbană 
 Arhitectul Șef 
 Inginerul Cadastral 
 Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/Activelor Publice  
 Specialistul IT 

 
Comisia trebuie să fie profesionistă, fiind formată din reprezentanţii conducerii de vârf, şi dacă este 
posibil, cu asigurarea participării factorului politic, care să impulsioneze schimbările şi să asigure 
supravegherea procesului de implementare privind gestionarea proprietăţii/activelor publice. CGPP ar 
trebui să comunice periodic cu membrii Consiliului Local şi să-i invite la şedinţe. Mai jos este 
prezentată structura organizatorică a funcţiilor de gestionare a proprietăţii/activelor  din cadrul 
autorității publice locale: 
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Responsabilităţile CGPP 
 
Principalele responsabilităţi ale Comisiei de Gestionare a Patrimoniului Public (CGPP) sunt: 

a. Informarea Consiliului Local şi Primarului, care susțin procesul de adoptare a deciziilor cu 
referire la infrastructură şi care oferă recomandări privind politica de gestionare a 
proprietăţii/activelor publice, inclusiv vânzarea sau darea în locaţiune  a proprietăţii, întocmirii 
listei proprietăţii/activelor ce nu pot fi supuse privatizării.  

b. Determinarea principiilor privind dreptul de utilizare a proprietăţii/activelor publice, inclusiv 
de către instituţiile şi organizaţiile bugetare locale, întreprinderile subordonate, persoanele 
terţe. 

c. Prezentarea  analizei cost-beneficiu asociate creării unui activ: transfer, cumpărare, 
expropriere sau donaţie.  

d. Elaborarea regulilor şi direcţiilor privind utilizarea proprietăţii publice de către instituţiile 
bugetare, întreprinderile subordonate sau alte părţi terţe. Atât cât și, elaborarea selectivă a 
regulilor de utilizare şi condiţiilor care vor asigura prestarea serviciilor locale de calitate 
comunităţii,  în acelaşi timp asigurând securitatea activelor publice.  

e. Consultarea cu Primarul şi Consiliul Local referitor la Standardele de Prestare a Serviciilor şi 
Indicatorii Cheie de Performanţă, cu scopul de a stabili  performanţele scontate/aşteptate de la 
utilizatorul proprietății  publice.  

f.  Evaluarea  importanţei proprietăţii/activelor publice.  
g. Examinarea  şi  prezentarea recomandărilor Primarului şi Consiliului Local, cu privire la 

modul de alocare a mijloacelor financiare pentru întreţinere şi investiţiile în activele publice, 
în contextul procesului de planificare bugetară.  

h. Evaluarea  politicii de planificare urbană şi zonare a oraşului. 
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3.3.2 Rolul şi responsabilităţile Consiliului Local 
 
Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă şi reprezentant al comunităţii locale, este 
proprietarul patrimoniului public local. În această poziţie, Consiliul Local este unica autoritate în drept 
să ia decizii în conformitate cu legea cu privire la dobândirea unui activ public local, utilizarea şi/sau 
vânzarea, dispunerea acestuia. Consiliul Local stabileşte priorităţile, abordarea generală și politica de 
gestionare a proprietăţii/activelor publice. Totodată, el decide asupra achiziției sau lichidării unui activ 
public şi stabileşte parametrii ce descriu orice astfel de achiziţie sau vânzare /scoatere din funcțiune.  
 
Drepturile şi responsabilităţile Consiliului Local pot fi rezumate la următoarele: 
 

a. Consiliul Local decide asupra dobândirii unui activ: prin transfer, cumpărare, expropriere sau 
donaţie.   

b. Consiliul Local decide asupra dreptului de utilizare a proprietăţii/activelor publice, inclusiv de 
către organizaţiile, instituţiile bugetare, întreprinderile municipale subordonate sau persoanele 
terţe. Consiliul Local ar trebui să decidă asupra utilizării fiecărui activ public în scopul 
asigurării prestării serviciilor comunităţii locale mai bune din punct de vedere calitativ şi 
cantitativ, îmbunătăţirii eficienţei de gestionare a proprietăţii/activelor publice, 
conservarea/creșterea valorii proprietăţii/activelor publice, precum şi atragerii investiţiilor.  

c. Atunci când activele din patrimoniul public local sunt date spre utilizare organizaţiilor, 
instituţiilor bugetare, întreprinderilor municipale sau altor părţi terţe, Consiliul Local este 
responsabil de stabilirea regulilor şi instrucţiunilor de utilizare ale acestor active publice. 
Elaborarea regulilor de utilizare a activelor publice va asigura prestarea serviciilor de calitate 
comunităţii locale, în acelaşi timp asigurând securitatea lor.  Mai multe detalii sunt prezentate 
în Capitolul 4. 

d. Consiliul Local, în baza consultărilor cu autoritatea executivă, stabileşte Standardele de 
Prestare a Serviciilor cu scopul instituirii şi măsurării performanţei scontate/aşteptate de către 
utilizatorul de active.  

e. Un rol major al Consiliului Local este aprobarea bugetului local anual, inclusiv aprobarea 
fondurilor pentru întreţinere şi investiţiile în activele publice. În procesul de stabilire a 
mijloacelor bugetare, Consiliul Local trebuie să găsească un echilibru între fondurile limitate 
şi cererea serviciilor publice, ținând cont şi de  starea proprietăţii/activelor publice.  

f. Consiliul Local stabileşte gradul de importanță a proprietăţii/activelor publice. 
 
 
3.3.3 Rolul şi responsabilităţile Primarului şi Direcţiei/Specialistului în Gestionarea 

Proprietăţii/Activelor Publice  
 
Primarul, în calitate de administrator al autorităţii executive, joacă rolul principal în gestionarea 
proprietăţii/activelor publice. Totuşi, Primarul nu poartă răspundere de îndeplinirea funcţiilor zilnice 
necesare pentru asigurarea unui management eficient al proprietăţii/activelor publice. Pentru a spori la 
maxim utilizarea eficientă a proprietăţii/activelor publice, implementarea politicilor, deciziilor şi 
procedurilor aprobate de Consiliul Local, şi pentru a analiza şi elabora materialele de suport, care să-i 
permită Primăriei să elaboreze soluţii optime de gestionare a proprietăţii/activelor publice, APL 
trebuie să instituie o Direcţie de Gestionare a Proprietăţii/activelor Publice (sau cel puţin, să angajeze/ 
delege un Specialist în gestionarea proprietăţii/activelor publice în statele de personal de bază ale 
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Primăriei), responsabilă de îndeplinirea zilnică a sarcinilor asociate cu gestionarea 
proprietăţii/activelor publice. Un model de Fişă de Post pentru Specialistul în gestionarea 
proprietăţii/activelor publice este prezentat în Anexa 5.  
 
Implementarea zi de zi a acţiunilor privind realizarea politicii de gestionare a proprietăţii/activelor 
publice este exercitată de către Primar şi Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii Publice, care 
sunt responsabili şi de evidenţa proprietăţii/activelor aflate în subordinea APL.  
 
Informația cu privire la proprietăţile/activele publice este păstrată atât în format electronic, cât şi pe 
suport de hârtie, care conține caracteristicile de identificare, inclusiv numărul de înregistrare, 
importanţa individuală şi evaluarea stării acestora. Informaţia menţionată este furnizată de către 
Direcţia/Specialistul abilitat în gestionarea proprietăţii/activelor publice.  
 
Importanţa inventarieri proprietăţii/activelor este determinată de necesitatea de identificare a acestora  
din cadrul portofoliului de proprietăţi, care sunt utilizate pentru exercitarea funcţiilor de bază a APL 
sau ca proprietate în surplus. Inventarierea inițială poate fi consumatoare de resurse, însă ulterior 
costurile vor fi  compensate în mod semnificativ de administrarea eficientă a activelor publice şi va 
contribui la îmbunătățirea structurii de cheltuieli și venituri asociate proprietăţilor/activelor publice. 
Standardizarea documentelor de inventariere va contribui la reducerea costurilor de inventariere. 
Aceste instrucţiuni oferă un proces standardizat procesului de inventariere descris în Registrul 
Proprietăţii/Activelor Publice.  
Informaţii detaliate cu privire la crearea Registrului Proprietăţii/Activelor Publice pentru a inventaria 
patrimoniului APL găsiţi în Capitolul 3.3. 
 
Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice va exercita funcţiile zilnice asociate 
procesului de inventariere a proprietăţii/activelor publice, fiind supravegheat de către Primar. În 
responsabilitatea Direcţiei/Specialistului în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice va intra 
inventarierea tuturor proprietăţilor/activelor publice, precum şi atribuirea codurilor și/sau clasificărilor 
importante ale acestora, atât cât şi inspectarea proprietăţii/activelor, în scopul evaluării stării acestora 
şi determinării necesităţilor de întreţinere.  
Obiectivul principal al Direcţiei/Specialistului în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice va fi 
furnizarea de informaţii necesare Consiliului Local şi Primarului, care vor servi drept suport în  
procesul de adoptare a deciziilor, cu referire la infrastructură, precum şi oferirea de recomandări cu 
privire la promovarea politicii de gestionare a proprietăţii/activelor publice, inclusiv scoaterea din uz, 
vânzarea şi/sau lichidarea sau darea în locaţiune  a proprietăţii publice. De asemenea, Direcţia de 
Gestionare a Proprietăţii/activelor Publice va avea rolul  proprietarului activelor publice (Consiliul 
Local) în toate relaţiile cu persoanele terţe, în ceea ce ţine de dobândirea, utilizarea şi înstrăinarea 
proprietăţii/activelor publice. Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice va 
reprezenta  APL în relaţiile cu persoanele terţe în toate aspectele care vizează activele publice.  
 

A. Crearea/dobândirea proprietăţii/activelor publice   
 
După cum s-a menţionat mai sus, există mai multe metode prin care un activ public poate fi dobândit, 
inclusiv prin transfer de la Autorităţile Publice Centrale, transfer de la altă Autoritate Publică Locală 
de orice nivel, cumpărare, expropriere şi donaţie. Rolul executivului local în dobândirea unui activ nou 
public va depinde de metoda aplicată pentru dobândirea unui activ nou în conformitate cu legislaţia 
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Republicii Moldova în vigoare.  
 

B. Utilizarea proprietăţii/activelor publice  
 
Activele publice trebuie utilizate la necesitate în scopul prestării serviciilor publice în folosul 
comunităţii locale. Toate APL trebuie să asigure prestarea serviciilor publice obligatorii, şi respectiv, 
în funcţie de resursele financiare disponibile şi cerinţele comunităţii locale, APL pot presta o 
combinaţie de alte servicii adiţionale, auxiliare. Pentru a asigura prestarea calitativă a serviciilor 
publice, administraţia publică locală va presta serviciile direct prin intermediul unei  instituţii bugetare 
sau întreprinderi subordonate, sau indirect prin încheierea unui contract de prestare a  serviciilor, acord 
de PPP/concesiune sau de locaţiune. Activele, care nu sunt implicate direct în prestarea serviciilor 
publice obligatorii, şi/ sau sunt suplimentare/ auxiliare, pot fi fie date în locaţiune , fie vândute părţilor 
terţe.  
 
Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice este responsabil/ă de elaborarea 
proiectelor de acorduri/contracte de utilizare a proprietăţii/activelor publice; a proiectelor de 
acorduri/contracte de locaţiune şi de PPP/concesiune între Primărie şi persoanele terţe, care utilizează 
patrimoniul public pentru a presta servicii publice. Proiectele acordurilor/contractelor de utilizare a 
patrimoniului publice trebuie să fie aprobate de Primar şi Consiliul Local, înainte de a fi prezentate 
utilizatorului/gestionarului de proprietate publică.  
 
Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice trebuie să se asigure de faptul că toţi 
utilizatorii de bunuri publice prezintă rapoartele solicitate către Consiliul Local. De asemenea, acesta 
este responsabil de elaborarea rapoartelor cu privire la cazurile de nerespectare/necorespundere a 
Standardelor de Prestare a Serviciilor, precum şi oferirea  recomandărilor Consiliului Local referitor la 
soluţiile întreprinse în situaţiile în care utilizatorul de proprietate publică nu reuşeşte să facă faţă 
Standardelor de Prestare a Serviciilor. Acordul şi/sau contractul de utilizare trebuie să prevadă 
consecinţele suportate de către utilizatorul de proprietate, care nu întruneşte Standardele de Prestare a 
Serviciilor publice.  
 
Recomandări detaliate cu privire la acordurile de utilizare şi contractele de locaţiune sunt incluse în 
Capitolul 4 al Manualului.  
 

C. Vânzarea proprietăţii/activelor publice   
 
În cazul vânzării unui activ public, Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice 
va elabora anual o listă a proprietăţilor/activelor publice propuse spre vânzare anual  sau pentru o 
perioadă mai scurtă, cât și  va recomanda şi o metodă de vânzare. Direcţia/Specialistul în Gestionarea 
Proprietăţii/activelor va elabora lista în baza ratingurilor stării critice atribuite fiecărui activ public. În 
esență, activele care nu stau la baza prestării serviciilor publice şi care nu sunt planificate de a fi 
utilizate pe viitor în prestarea serviciilor, pot fi vândute ținând cont de prevederile legislaţiei în vigoare. 
La adoptarea deciziei cu privire la acţiunile ce urmează a fi întreprinse în privinţa proprietăţii/activelor 
publice  care nu sunt la moment utilizate în scopul prestării serviciilor publice, se va analiza costul 
întreţinerii şi păstrării activelor date, probabilitatea că acele active pe viitor vor sta la baza prestării 
serviciilor, vor fi utilizate la solicitarea cetăţenilor, precum şi în funcţie de tendinţele de creştere a 
populaţiei.  
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La adoptarea deciziilor în privinţa metodei ce urmează a fi aplicată pentru vânzarea  
proprietăţii/activelor publice, APL se vor conduce de prevederile legislaţiei în vigoare. 
Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice, sub directiva Primarului sau, 
respectiv, a Viceprimarului, în conformitate cu prevederile stabilite în baza deciziei Consiliului Local, 
va aplica procedurile obligatorii de achiziţie a activului public.  
 
Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice este, de asemenea, responsabil/ă de 
asigurarea perfectării şi completării corecte a tuturor documentelor, inclusiv a contractelor. Vor fi 
efectuate şi modificările cu referire la datele de înregistrare a activului public în Registrul Activelor 
Publice. Direcţia de Gestionare a Proprietăţii/activelor Publice trebuie să asigure actualizarea 
corespunzătoare a evidenţei financiare.  
 

D. Planificarea bugetului pentru activele publice 
 
APL este responsabilă de asigurarea, respectiv bugetarea mijloacelor financiare suficiente pentru 
întreținerea corespunzătoare şi investiţii în proprietăţile/activele publice. În situația resurselor 
financiare limitate, Direcţia/Specialistul în GPP este nevoit să determine cea mai bună alocare şi 
repartizare de resurse financiare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea activelor publice. 
Direcţia/Specialistul în GPP  trebuie să lucreze activ cu Direcţia Finanţe pentru a asigura reflectarea 
corectă în buget a cheltuielilor de exploatare şi a fondurilor de investiţii, precum şi a veniturilor 
scontate generate din gestionarea activelor. 
 
Obiectivele primare a planificării bugetului pentru activele publice: 

• Îmbunătăţirea continuă a prestării serviciilor locale comunităţii; 
• Menţinerea şi creşterea valorii activului;  
• Obţinerea veniturilor maxime din gestionarea activelor publice. 

 
Pentru stabilirea corectă a costurilor, Direcţia/Specialistul în GPP va ţine strict evidenţa cheltuielilor 
istorice aferente activelor publice, inclusiv costurile pentru exploatarea curentă şi de întreţinere, 
precum şi costul investiţiilor. Pentru analiza corectă a necesităţii de majorare a costurilor de întreţinere 
sau a celor pentru reparaţii capitale, fiecare trei ani Direcţia/Specialistul în GPP va efectua evaluarea 
stării curente a tuturor proprietăţilor/activelor, în cel mai bun caz,  sau cel puţin,  a activelor publice  
care stau la baza prestării serviciilor. Informaţia obţinută îi va permite Direcţiei/Specialistului în GPP 
şi Direcţiei Finanţe să repartizeze cu exactitate bugetul şi respectiv să justifice cheltuielile necesare, de 
asemenea îi va permite autorităţii executive să direcţioneze în cel mai eficient mod fondurile de 
investiţii limitate spre activele publice de necesitate majoră. 
 
Cheltuielile asociate proprietăţii/activelor publice: 
 

I. Cheltuieli curente (de întreţinere): 
• Salariile, contribuțiile privind asigurarea socială şi primele medicale obligatorii de stat 

pentru personalul, care deserveşte direct activele publice specifice şi nu serviciul prestat 
prin intermediul utilizării unui activ public, de ex., paza;  

• Cheltuielile directe pentru întreţinerea curentă a activului public, de ex. vopsirea, reparaţia 
parțială/unor părţi componente ale activului public, etc. 
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II. Investiţii capitale: 

• Dobândirea activelor publice noi prin construcţie sau achiziţionare; 
• Completarea activelor publice existente;  
• Reconstrucţia proprietăţii/activelor publice existente. 

  
III. Fondurile de amortizare 

 
Planificarea resurselor financiare pentru investiţii în activele publice noi sau în reparaţia capitală a 
acestora poate necesita împrumuturi. Direcţia/Specialistul în GPP trebuie să conlucreze activ cu 
Direcţia Finanțe şi cu experţii tehnici pentru a elabora costurile estimative ale investiţiei necesare, 
costurile aferente împrumutului, precum şi perioada de amortizare, care trebuie să fie incluse în 
planificarea bugetului. Este esenţial, să fie bugetate exclusiv fondurile de amortizare pentru activele 
publice. Planificarea bugetului pentru fondurile de amortizare a activelor publice îi va permite 
Primăriei să reinvestească permanent în activele APL, permiţându-i astfel, să le înlocuiască atunci 
când acestea vor fi complet depreciate, pentru a putea fi ulterior utilizate în scopul  prestării serviciilor. 
 
De asemenea, Direcţia/Specialistul în GPP trebuie să colaboreze cu Direcţia Finanţe pentru a asigura 
înregistrarea şi încasarea corectă a veniturilor obţinute din utilizarea patrimoniului public. Aceasta 
presupune colectarea permanentă a informaţiei din acordurile de dare în locaţiune, PPP, concesiune, 
elaborarea listei activelor publice, care se recomandă a fi vândute pe viitor.  
 
Este important de menţionat faptul că, cele mai bune practici internaţionale demonstrează că veniturile 
din comercializarea proprietăţii/activelor publice trebuie să fie utilizate exclusiv pentru investiţii 
capitale şi nu pentru cheltuieli curente de exploatare.  
 

E. Supravegherea şi monitorizarea 
 
Una dintre cele mai importante responsabilităţi ale autorităţii executive şi ale Direcţiei/Specialistului în 
GPP constă în supravegherea utilizatorilor activelor şi monitorizarea proprietăţii publice în scopul 
asigurării unei utilizări corespunzătoare a acestora. După cum s-a menţionat mai sus, activele publice 
pot fi oferite spre utilizare şi/sau administrare prin intermediul unui acord de utilizare (pentru 
instituţiile bugetare sau întreprinderile municipale) sau a unui contract de dare în locaţiune sau 
concesiune. Direcţia/Specialistul în GPP este responsabil de elaborarea proiectelor acestor acorduri 
spre aprobare, după care, este responsabil de punerea în aplicare a acordului cu utilizatorul de 
proprietate publică. 
 
Acordurile respective, indiferent de tipul lor, specifică modul și scopul de utilizare a activului public.  
Suplimentar, acordul stipulează standardele de prestare a serviciului, ce urmează a fi respectate de 
către utilizatorul de proprietate publică, precum şi rapoartele necesare de a fi prezentate Primăriei, la 
fel şi frecvenţa prezentării acestor rapoarte. Acordurile vor asigura respectarea restricţiilor de utilizare  
a regulamentelor şi standardelor relevante ce ţin de  buna gestionare a activelor publice.  
 
Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice va asigura respectarea Standardelor 
de Prestare a Serviciilor de către utilizatorii de proprietate publică, de prezentarea rapoartelor la timp şi 
faptul că acestea conţin informaţia solicitată, precum şi respectarea tuturor clauzelor din acord, 
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inclusiv efectuarea plăţilor la timp. Direcţia/Specialistul în GPP va transmite informaţia spre referință 
Primarului. La etapa când acordurile ajung la scadenţă, Direcţia/Specialistul în Gestionarea 
Proprietăţii/activelor Publice va recomanda dacă acordul respectiv trebuie sau nu prelungit. În cazul în 
care contractul nu este reînnoit, Direcţia/Specialistul în GPP va recomanda Primarului şi Consiliului 
Local soluţii, ce vizează utilizarea adecvată a activului public, atât cât și detaliile necesare (de exemplu, 
preţul de comercializare, preţul de dare în locaţiune, metoda de vânzare, termenul de locaţiune, etc.). 
 
3.4 Elaborarea Inventarului Activelor Publice şi crearea Registrului de Active Publice – Etape  
 
În scopul  gestionării eficiente a proprietăţii/activelor, acestea trebui clar identificate şi incluse într-un  
Inventar Integrat al Proprietăţii/Activelor Publice.  
(A) Odată ce toate activele aflate în proprietate sau utilizate de către autoritatea publică locală, vor fi 
supuse inventarierii, autoritatea executivă va putea determina care active sunt de importanţă majoră 
pentru necesităţile sociale şi economice ale comunităţii locale. 
(B) La acea etapă, va fi evaluată starea curentă a proprietăţii/activelor publice.   
(C) Astfel, Primăria poate decide care active trebuie păstrate şi întreţinute în continuare, la ce costuri şi 
care active publice pot fi date în locaţiune  sau vândute pentru a obţine venit, cu condiţia respectării 
prevederilor cadrului legal.  
 
Autorităţile publice locale trebuie să fie bine informate cu privire la activele aflate în proprietatea lor 
sau de care acestea sunt responsabile, astfel încât activele publice să poată fi utilizate pentru a asigura 
cea mai bună calitate şi cantitate a serviciilor publice şi pentru a putea adopta cele mai optime decizii 
financiare şi economice. O Primărie  nu poate gestiona în mod eficient un activ pentru care nu dispune 
de informaţii complete şi nici nu poate avea o viziune clară despre modul cum activele publice trebuie 
să funcţioneze împreună pentru a asigura dezvoltarea eficientă a unei comunităţi. 
 
APL dispun de active care pot fi utilizate pe larg în interesul comunităţii locale la  costuri eficiente, la 
fel, ar putea exista şi active publice în surplus pe care Primăria le-ar putea da în locaţiune  sau vinde. 
Deţinerea unui inventar organizat al tuturor activelor publice va permite Primăriei să obţină rapid o 
imagine privind patrimoniul public, de care aceasta dispune şi/sau este utilizat de APL; inclusiv care 
din aceste bunuri sunt necesare pentru a presta servicii de calitate cetăţenilor.  
 
3.4.1 Inventarierea proprietăţii/activelor publice  
 
Pentru a concentra informaţia detaliată cu privire la fiecare activ public, fie aflat în proprietate sau în 
întrebuinţare, autoritatea publică locală trebuie să elaboreze un sistem de evidenţă pe suport de hârtie 
și în formă electronică. Dacă datele din registrul  pe suport de hârtie şi electronic nu corespund, datele 
din registrul pe suport de hârtie se consideră autentice. Sistemul de evidenţă pe suport de hârtie este 
destul de simplu de organizat şi trebuie să asigure un Registru strict al proprietăţii publice inclusiv fișa 
de inventar pentru fiecare activ. Sistemul electronic de evidenţă poate fi format dintr-un registru de 
lucru organizat cu ajutorul MS Excel sau bazei de date în MS Access, numit Registrul 
Proprietăţii/Activelor Publice. 
 
Pasul 1: Informaţia de bază privind activul public, include: 
 

• Înregistrarea activului – atribuirea unui număr/cod de referinţă unic pentru fiecare activ 
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(UPRN); 
• Zona cadastrală; 
• Denumirea activului; 
• Categoria activului; 
• Tipul de proprietate; 
• Valoarea estimată a proprietăţii (în lei); 
• Amplasarea; 
• Suprafaţa parcelei de teren (m2); 
• Dimensiunea clădirii (m2); 
• Numărul de etaje; 
• Statutul înregistrării; 
• Volumul; 
• Pagina; 
• Data de recepţie a construcţiei; 
• Numărul Indicelui de hartă 
• În cazul proprietăţii/activelor publice nefinalizate: 

˗ Costul de deviz 
˗ Gradul de finalizare 
˗ Anul conservării 

 
Zona cadastrală este o grupare a parcelelor de teren (sau unităţi cadastrale).   
 
Categoria activului: Activele sunt clasificate în: 

- active destinate prestării serviciilor publice  
- active comerciale,  

inclusiv activele potenţiale care pot fi utilizate pentru aceste tipuri de activităţi.   
 

 Activele implicate în prestarea serviciilor publice sunt bunurile publice necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor (competenţilor) APL. Acestea pot include, clădirile administrative ale 
APL, instituţiile bugetare, clădirile utilizate de întreprinderile municipale, parcurile, drumurile, 
zonele de parcare publică, malurile râului, terminalele de transport, etc.  

 
 Activele comerciale sunt bunurile exploatate în scop comercial şi care ar putea fi date în 

locaţiune sau vândute pentru activităţi comerciale generatoare de venituri. De exemplu, 
clădirile de birouri, proprietățile de piață, terenurile oferite pentru diferite servicii comerciale, 
infrastructura de sport, proprietăţile de parcare, spaţiile comerciale din terminalele de transport 
şi staţiile auto. 

 
Clasificarea proprietăţii/activelor publice se va efectua în corespundere cu  procedurile naţionale de 
înregistrare, clasificare şi numerotare (sistemul naţional pentru proprietăţile funciare), concomitent cu 
atribuirea unor parametri suplimentari care ajută autoritatea publică locală să grupeze tipurile de active 
în dependenţă de funcţia, amplasarea specifică, caracteristicile (topografice, geografice şi de mediu) şi 
evaluarea acestora. Scopul primordial al gestionării proprietăţii/activelor publice este utilizarea 
eficientă şi efectivă a proprietăţii/activelor publice. Astfel, sarcina APL este asigurarea utilizării 
optime a proprietăţii/activelor publice, precum şi reflectarea acestui fapt în informaţia cu referire la 
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inventariere.  
 
Sub-clasificarea proprietăţii/activelor publice defineşte utilizarea funcţională a bunurilor, astfel încât 
acestea pot fi grupate cu alte active utilizate la îndeplinirea aceleaşi funcţii. Sub-clasificarea şi 
respectiv elaborarea sub-registrelor/ subcapitolelor activelor publice este importantă la planificarea 
bugetului local şi la evaluarea capacităţii activelor publice în raport cu  cererea pentru servicii 
publice.   
 
Sub-clasificarea activelor publice, în dependenţă de funcţiile acestora: 
 

• Cheltuieli publice locale generale (de exemplu, clădirile administrative publice); 
• Serviciile publice locale (de exemplu, parcurile, stâlpii de iluminare); 
• Transportul public şi infrastructura drumurilor (de exemplu, drumurile); 
• Locuinţele şi aspectele urbane (de exemplu, locuinţele sociale); 
• Aprovizionarea cu apă şi canalizare (de exemplu, canalele de irigare); 
• Educaţia (de exemplu, clădirile grădiniţelor); 
• Asistenţa socială (de exemplu, orfelinatele, casele de bătrâni); 
• Protecţia sănătăţii (de exemplu, instituțiile medicale); 
• Cultură şi sport (de exemplu, stadioanele, muzeele, cinematografele); 
• Turism şi alte servicii economice (de exemplu, monumente arheologice);  
• Alte servicii.  

 
Tipul de proprietate: Tipul de proprietate pentru fiecare activ public trebuie determinat pentru a 
facilita clasificarea şi gruparea acestora.  

• Clădire; 
• Teren; 
• Infrastructură. 

 
Clădirile pot fi pentru : 

- uz administrativ,  
- prestarea serviciilor ,  
- darea în locaţiune,  
-  fondul de locuinţe.  

 
Activele de infrastructură, de obicei, includ: 

- staţiile de distribuţie a electricităţii,  
- turnurile de transmisie,  
- sistemele de aprovizionare cu apă,  
- drumurile şi podurile.  

 
Proprietăţile funciare sunt active care pot fi în uz permanent sau temporar, cum ar fi zonele de parcare, 
parcurile şi activele de mediu. Fiecare la rândul său ar putea avea active fixe şi instalaţii ca parte 
componentă a activului (de exemplu, pompe pentru serviciul de aprovizionare cu apă, ascensoare 
pentru clădiri). Criteriile de clasificare a proprietăţii publice şi utilizarea acesteia vor fi stabilite 
reieșind din practicile, tradiţiile, legile şi regulamentele, care reglementează activitatea unei autorități 
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publice locale.  
 
Valoarea estimată a proprietăţii: Valoarea estimată a proprietăţii, per m2, stabilită reieşind din 
valoarea de bilanţ, preţul de piaţă, etc. 
 
Amplasarea: Cunoaşterea amplasării exacte a unui activ public va ajuta la distincția acestuia de alte 
active similare incluse în Registrul Proprietăţii/activelor Publice. De asemenea, va permite 
determinarea faptului dacă activul nu dublează în mod inutil un alt activ sau dacă activul este utilizat în 
mod optim. Pentru câmpul de date: amplasare, este necesară introducerea adresei complete. Dacă 
adresa nu este cunoscută sau utilizarea acesteia nu este fezabilă, introduceţi denumirea străzii şi/sau 
hotarele care ar putea identifica cu uşurinţă activul.  
 
Suprafaţa parcelei de teren (m2): Suprafaţa parcelei de teren în m2. Aceste date se referă doar la 
parcela de teren şi nu includ dimensiunea/suprafaţa amenajărilor sau clădirilor amplasate pe parcela de 
teren. 
 
Suprafaţa clădirii (m2): În cazul în care clădirea include mai mult decât o singură amenajare/anexă, 
introduceţi suprafaţa cumulativă a tuturor amenajărilor/anexelor. Aceste date se referă doar la clădiri şi 
nu includ suprafaţa parcelei de teren, care trebuie înregistrată separat.  
 
Numărul de etaje: Numărul de etaje într-o clădire. 
 
Volumul: După cum este indicat în certificatul eliberat de către  Oficiul Cadastral  Primăriei, volumul, 
împreună cu numărul paginii, este asociat cu înscrierile efectuate în registrul bunurilor imobile 
întreţinut de Oficiul Cadastral.  
 
Pagina: Numărul paginii după cum este indicat pe certificatul eliberat de către  Oficiul Cadastral 
Primăriei. Numărul paginii, împreună cu volumul, este asociat cu înscrierile efectuate în registrul 
bunurilor imobile întreţinut de Oficiul Cadastral. Urmărind numărul paginii, conlucrarea Primăriei cu 
Oficiul Cadastral va fi mai eficientă. 
 
Data  construcţiei: Introduceţi data de recepţie a construcţiei obiectului.  
 
Indicele de pe hartă: Introduceţi Indicele de pe harta digitală de bază (Index Map Number), dacă 
acesta este disponibil. 
 
Pasul 2: Detalii cu privire la dreptul de proprietate şi utilizare 
 
Pasul 2 include informaţii cu privire la dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra activului 
public*. Câmpurile de date la această etapă includ: 

• Statutul proprietăţii; 
• Restricţii (dacă se aplică); 
• Data achiziţionării; 
• Mijloacele de procurare; 
• Statutul de utilizare; 
• Dacă proprietatea reprezintă subiectul unui contract de locaţiune: 
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– Numele beneficiarului 
– Preţul lunar/anual 
– Data intrării în vigoare a acordului de locaţiune 
– Data finisării acordului de locaţiune 

• Dacă proprietatea a fost vândută; şi 
• Numele persoanei/organizaţiei care a cumpărat proprietatea: 

– Preţul de vânzare 
– Data comercializării 
– Comentarii 

 
* Superficie - drept de proprietate asupra clădirii construite sau plantației aflate pe terenul altei 

persoane cu drept de folosință asupra acelui teren. 
 
Statutul de proprietate: Un activ poate fi transferat de la o autoritate publică locală alteia cu dreptul de 
proprietate sau dreptul de folosinţă asupra activului public. Chiar dacă activul public este transferat în 
proprietate, ar putea fi impuse unele restricţii. Acest câmp de date va permite autorităţilor publice 
locale să urmărească cu uşurinţă dacă deţin dreptul de proprietate sau de utilizare asupra fiecărui activ. 
Sunt patru parametri/înregistrări posibile pentru completarea acestui câmp de date: 

• Proprietate; 
• Proprietate cu restricţii; 
• Vândut;  
• Drept de folosinţă. 

 
Restricţii (dacă se aplică):  Definiţi restricţiile de folosinţă, dacă există.   
 
Data  procurării: Data procurării în format ZZ/LL/AAAA.  
 
Mijloacele de achiziţie:  
În acest câmp de date se va înregistra metoda de achiziţie: 

• Transfer de la Autorităţile Publice Centrale; 
• Transfer de la Autoritățile Publice Locale de alt nivel; 
• Donaţie; 
• Cumpărare. 

 
Statutul de folosinţă: De regulă, un activ public este utilizat de către o instituţie bugetară sau 
întreprindere subordonată din cadrul autorității publice locale sau dat în locaţiune  unei părţi terţe 
private. Indiferent dacă utilizatorul activului public este agent public sau agent privat, entitatea care 
utilizează activul dat este responsabilă pentru cel puţin o parte din renovarea generală şi întreținerea 
activului, în conformitate cu prevederile acordului de utilizare sau a contractului de locaţiune. De 
exemplu, dacă Direcţia de Învăţământ utilizează o clădire publică pentru învățământul preşcolar 
(grădiniţă), aceasta va trebui să desfăşoare activităţile de întreţinere astfel, încât activul public să 
funcţioneze în siguranţă şi în mod corespunzător. Inventarierea proprietăţii/activelor publice va indica 
numele entităţii publice sau private care utilizează şi/sau supraveghează activul.  
 
Dacă proprietatea reprezintă subiectul unui contract de locaţiune: Baza de date va conţine informaţii 
cu referire la faptul dacă activul reprezintă subiectul unui contract de locaţiune, şi respectiv vor fi 
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oferite detalii suplimentare cu privire la contract.   
 
Numele arendașului: Numele persoanei sau entităţii care închiriază activul public.  
 
Preţul lunar pentru chirie: Suma lunară achitată de arendaș pentru utilizarea activului, în 
conformitate cu contractul de locaţiune. 
 
Data intrării în vigoare  şi data finisării acordului de locaţiune: Data la care închirierea propriu-zisă 
are loc, nu data de semnare a acordului de locaţiune. De asemenea, data la care se încheie perioada de 
locaţiune.  
 
Dacă proprietatea a fost vândută: Dacă proprietatea a fost vândută, prezentaţi informaţii suplimentare 
cu privire la comercializare. 
 
Numele persoanei/organizaţiei care a cumpărat proprietatea:  Numele persoanei/organizaţiei care a 
cumpărat proprietatea. 
 
Preţul de vânzare: Preţul de vânzare a proprietăţii în valută naţională/locală.  
 
Data comercializării: Data efectivă a vânzării.  
 
Comentarii: Toate comentariile suplimentare sau informaţiile considerate relevante/importante cu 
privire la statutul utilizării, condiţiile acordului de locaţiune sau ale contractului de vânzare. De 
asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a clarifica dacă un acord de locaţiune pe termen lung poate fi 
considerat de fapt o formă de PPP.  
 
Pasul 3: Evaluarea financiară  
 
Costurile anuale de administrare şi întreţinere (alocate şi agregate) Este important de menţionat 
faptul, că în cazul când costurile sunt calculate per metru pătrat, acesta reprezintă un KPI pentru 
măsurarea eficienţei unei proprietăţi de bază. Mai jos este prezentat un model grafic ce descrie  
costurile totale anuale de administrare şi întreţinere a proprietăţii/activelor publice: 
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Pasul 4: Evaluarea importanţei proprietăţii/activelor publice 
 
Evaluarea importanţei proprietăţii/activelor publice include informaţii cu privire la evaluarea stării 
critice a unui activ public. Strategia de gestionare a proprietăţii/activelor publice trebuie să stabilească 
gradul de importanţă a proprietăţii/activelor publice, care descrie în mod esenţial cât de critic este 
utilizarea activului public respectiv pentru prestarea serviciilor prioritare ale autorităţii publice locale 
în folosul comunităţii locale, sau dacă activul dat este în surplus şi nu este necesar pentru moment sau 
pentru viitorul apropiat la prestarea serviciilor APL şi poate fi propus pentru a fi dispus în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.  
Evaluarea stării critice/importanţei: Inventarierea proprietăţii/activelor publice va include patru 
ratinguri  posibile ale importanţei unui activ public:  

• Active de bază; 
• Active de bază în surplus; 
• Active auxiliare;  
• Active auxiliare în surplus. 

 
Motivele (dacă există) de schimbare a gradului de importanţă: Motivele de schimbare a gradului de 
importanţă trebuie să fie clar definite. Există diferite motive care ar putea, pe viitor, necesita o 
schimbare în evaluarea gradului de importanţă, cum ar fi o creştere/descreştere demografică, 
deteriorarea unei clădiri publice până la punctul în care reparaţia acesteia nu mai este fezabilă din 
punct de vedere economic,  prestarea unor noi servicii publice de bază, etc. 
 
Din punct de vedere economic, costurile asociate înregistrării şi siguranţei proprietăţii/activelor 
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publice merită o atenţie sporită. Chiar dacă nu există un sistem unic de înregistrare a proprietăţilor 
publice la nivel naţional, autorităților publice  locale li se recomandă îmbunătăţirea în mod continuu 
a sistemului existent, pentru a-l face mai eficient din punct de vedere a costurilor, mai transparent si 
credibil.  
 
3.4.2 Identificarea gradului de importanţă a proprietăţii/activelor publice   
 
Din punct de vedere a durabilităţii dezvoltării economice şi sociale a comunităţii, activele publice 
aflate în proprietatea sau utilizarea unei autorități publice locale au grad de importanţă diferit. Nu 
fiecare activ aflat în proprietatea sau în folosința unei autorități publice locale este în mod egal 
important pentru stabilitatea economică şi socială a comunității respective. Dat fiind faptul  că unele 
active au un grad de importanță mai mare, respectiv ele trebuie să beneficieze de o atenţie şi alocare de 
resurse mai mare din partea APL. De aceea, este important de identificat activele publice necesare 
pentru prestarea serviciilor publice. Identificarea gradului de importanță a activului public este făcută 
de către autoritatea executivă şi deliberativă a APL la solicitarea Specialistului în Gestionarea 
Proprietăţii/activelor Publice. 
 
Activele pot fi clasificate în funcţie de importanţa lor: 
 
Tabelul 2. Evaluarea gradului de importanţă a activului 
Descrierea ratingurilor stării critice 

Gradul de Importanţă Definiţia 

 
Active de bază 

Active utilizate pentru prestarea serviciilor prioritare (de bază)  
 

 
 
Active de bază în surplus 

Active care asigură prestarea serviciilor esenţiale în exces.  
Exemplu: o şcoală primară cu o clădire învechită/uzată deja, în 
timp ce în zone apropiate sunt alte şcoli primare cu capacitatea 
corespunzătoare pentru numărul de copii din localitate. 
 

 
Active auxiliare 

Active utilizate pentru prestarea serviciilor adiţionale/ 
auxiliare, considerate a fi servicii necesare comunității, 
spre exemplu: sport și cultură.   
 

 
Active auxiliare în surplus 

Active auxiliare neutilizate în scopul furnizării serviciilor 
publice de bază sau auxiliare, considerate necesare comunității: 

• Implementate 
• În proces de implementare 
• Neimplementate 

 
 
Active de bază: Active necesare autorității publice locale, ce trebuie păstrate spre utilizare, cu excepţia 
cazurilor în care activul public este înlocuit sau scos din uz. Exemple de proprietăţi/active publice de 
importanţă critică: clădirile instituţiilor preşcolare, infrastructura de apă şi canalizare, drumuri. Fiecare 
din aceste active asigură funcţiile publice de bază de natură economică şi sunt obligatorii a fi asigurate 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. De exemplu, toţi copiii trebuie să meargă la şcoală pentru a 
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primi educaţie (de care vor beneficia pe viitor APL), infrastructura de apă şi canalizare care sunt 
primordiale pentru dezvoltarea economică la nivel local, iar drumurile sunt esenţiale pentru siguranţă 
şi transportul public. Activele publice cărora le vor fi atribuite calificativul de stare proastă vor trebui 
reparate de urgenţă, pentru a asigura prestarea serviciilor esenţiale, sau în cazurile în care activul 
public nu poate fi reparat în mod corespunzător, acesta va trebui înlocuit fie cu un activ public din 
surplusul critic sau prin procurare, sau construcţie a unui nou activ public.  
 
Active de bază în surplus: Active publice, care de regulă prestează servicii de bază solicitate întru 
realizarea funcţiilor APL, însă aceste servicii nu sunt strict indispensabile, dat fiind faptul că activele 
publice date sunt utilizate în exces şi/sau se află într-o stare proastă. Deoarece funcţia unui activ public 
este critică după natura sa, activul trebuie să fie păstrat/conservat în cadrul patrimoniului autorității 
publice locale, până când acesta va fi solicitat pentru a fi pus în utilizare. Exemplu de activ critic în 
surplus este atunci când sunt mai multe clădiri administrative, care nu sunt utilizate la capacitatea lor 
maximă, iar consolidarea uneia sau mai multor din aceste clădiri va spori capacitatea acelei clădiri şi 
va contribui la o coordonare şi comunicare mai bună între sectoarele administrative relevante.  
Dacă activul de bază aflat în surplus urmează să fie dat în folosinţă în viitorul apropiat, atunci APL 
trebuie pur şi simplu să suporte costurile necesare pentru a păstra activul în stare bună. Odată ce 
activul a fost dat în folosinţă, acesta trebuie transferat la grupul proprietăţilor de bază. Dacă activul 
public nu urmează să fie dat în folosinţă în termen scurt, Primăria poate examina posibilitatea dării în 
locaţiune a activului public unei părţi terţe. Prin darea în locaţiune a activului, administraţia publică 
locală va reuşi să-şi reducă costurile de întreţinere şi să-şi sporească veniturile. La stabilirea termenului 
acordului de locaţiune, APL trebuie să ţină strict cont de data estimată a dării în locaţiune  a activului 
public.  
 
Dacă activul este în stare proastă sau Primăria dispune de capacităţi în exces, atunci APL poate 
revedea posibilitatea re-alocării proprietăţii/activului public de la categoria active de bază în surplus la 
categoria active auxiliare în surplus. 
 
Active auxiliare: Active publice, utilizarea cărora asigură prestarea serviciilor adiţionale/suplimentare 
funcţiilor obligatorii de bază ale administraţiei publice locale. Acestea sunt de obicei serviciile de 
agrement sau culturale adresate comunităţii locale, care contribuie la generarea  veniturilor pentru 
autoritatea publică locală. Activele publice date sunt solicitate de comunitate, însă nu sunt strict 
obligatoriu necesare pentru a fi prestate de către autoritatea publică locală. Aceste active publice pot fi 
deţinute şi întreţinute atât timp cât există fonduri bugetare disponibile. Exemple de proprietăţi publice 
care nu sunt considerate critice sau de importanţă majoră sunt teatrele, cinematografele, parcurile şi 
locurile/localurile pentru activităţi de recreere şi sport.  
 
Active auxiliare în surplus: Activele publice, care nu sunt strict necesare pentru prestarea serviciilor 
esenţiale sau suplimentare şi sunt păstrate drept surse potenţiale, care pot contribui la generarea de 
venituri, de exemplu fiind date în locaţiune sau propuse de a fi dispuse, conform prevederilor legale. 
Scopul gestionării activelor publice este recuperarea investiţiilor în activele publice, prin intermediul 
unei bune gestionări a activelor publice, având drept scop maximizarea nivelului de generare a 
veniturilor  și de îmbunătăţire a procesului de monitorizare a costurilor. Activele auxiliare aflate în 
surplus pot fi date în locaţiune  sau vândute, având drept scop generarea veniturilor şi facilitarea bazei 
fiscale pentru calcularea impozitelor locale. Drept exemplu de active auxiliare în surplus sunt clădirile 
industriale neutilizate, fabricile, parcelele de teren deţinute de administraţia publică locală 
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recomandate spre vânzare. Pentru a atribui un calificativ de importanţă fiecărui activ public, 
Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice trebuie să elaboreze caracteristicile 
pentru fiecare grad de importanţă. Se recomandă să se ţină cont de descrierile corespunzătoare  APL 
respective, menţionate mai sus (Inventarierea proprietăţii/activelor publice). Gradul de importanţă 
atribuit fiecărui activ trebuie introdus în Inventarul Proprietăţii/activelor Publice  şi va servi drept bază 
privind modul de gestionare a activului public specific pentru viitor.  
 
Odată ce Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice atribuie un grad preliminar 
de importanţă pentru fiecare activ, autoritatea executivă, prin intermediul Direcţiei/Specialistului în 
GPP prezintă lista proprietăţii/activelor publice şi gradul/calificativul de importanţă ale acestora 
Consiliului Local spre aprobare. Este important ca Consiliul Local să înţeleagă însemnătatea atribuirii 
gradului de importanţă pentru fiecare activ public. Aprobarea de către Consiliul Local a gradului de 
importanţă, îi asigură Direcţiei/Specialistului în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice obţinerea 
permisiunii privind întreprinderea paşilor iniţiali cu referire la analiza opţiunilor de dare în locaţiune  a 
proprietăţii/activelor aflate în surplus şi eventual de a vinde activele în surplus. De menţionat, că 
aceasta este doar aprobarea iniţială pentru a trece la întreprinderea paşilor necesari; alte aprobări din 
partea Consiliului Local vor fi solicitate înainte de darea în locaţiune  sau comercializarea activului 
public. 
 
3.4.3 Determinarea stării activelor publice şi a opţiunilor de întreţinere adecvată 
 
Ca rezultat al identificării de către Primărie a activelor publice aflate în stare critică, se va decide care 
din activele de bază cad sub riscul sau probabilitatea înaltă de a ieşi din uz (de exemplu: bunul este 
foarte vechi sau în stare proastă) şi care ar fi consecinţele majore dacă aceasta s-ar întâmpla (cheltuieli 
majore sau consecinţe în ceea ce priveşte siguranţa). Deoarece toate activele se deteriorează la un 
moment dat, este foarte important faptul cum APL va face faţă consecinţelor deteriorării. Analizaţi 
gradul de importanţă al activului şi analizaţi situaţia în care riscă să se regăsească APL, în cazul în care 
activul public respectiv ar ceda în viitorul apropiat.  
 
Evaluarea stării activului public: După identificarea gradului de importanţă al activului public, se va 
desfăşura o evaluare a stării acestuia, în urma căreia va fi atribuit un calificativ al stării curente. 
Evaluarea stării unui activ public asigură o înţelegere a motivului/naturii ieşirii din uz/deteriorării şi 
identificarea/estimarea perioadei când acest lucru se poate întâmpla. Desfăşurarea evaluărilor stării 
activului public îi va permite Primăriei să afle când, unde şi cum să inspecteze diferite active publice şi 
să prevadă cheltuielile bugetare asociate acestor sarcini.  
 
Un obiectiv cheie al evaluării stării activului public îl constituie stabilirea stării actuale a 
proprietăţii/activului cu scopul de prognozare a eforturilor de întreţinere şi reabilitare. Evaluările stării 
pot fi utilizate pentru a înţelege gradul de deteriorare a activului public şi impactul pe care-l are 
deteriorarea asupra probabilităţii radierii/dispunerii activului public.  
 
La modul ideal, o evaluare a stării unui activ public ar trebui efectuată la fiecare trei ani pentru fiecare 
activ aflat în patrimoniul public. Totuşi, dacă e să ţinem cont atât de constrângerile financiare, cât şi de 
cele de resurse umane, o evaluare minimă a stării ar trebui efectuată o dată pentru toate activele, după 
care, la fiecare trei ani, vor fi supuse evaluării doar acele active pe care Primăria le utilizează pentru 
prestarea serviciilor în folosul comunităţii (de exemplu, activele clasificate ca active de bază şi 
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auxiliare).  
 
Calificativul stării ar putea fi elaborat pe o scară de la 1 la 4 cu un punctaj suplimentar exprimat în 
valoare procentuală de 1 – 100%. Posibilele elemente referitoare la date, care ar ajuta la determinarea 
calificativului stării unui activ public, includ vârsta, observaţiile vizuale, performanţa anterioară, 
experienţa din trecut a proprietăţii/activelor publice similare, estimările bazate pe cunoştinţe şi/sau 
nivelul de întrebuinţare a activului public.  
 
Tabelul 3. Sistemul de calificare a stării activului public 
 

Calificativul 
stării 

Descrierea pe 
scurt Descrierea detaliată Nivelul de întreţinere 

 
1 

 
Bună 
(100-76%) 

Fără defecte vizibile, funcţionează 
conform destinaţiei şi este exploatat 
eficient, întreţinerea preventivă 
efectuată  

Întreţinere preventivă 
obişnuită 
  

 
2 

 
Satisfăcătoare  
(75-51%) 

Defecte/uzuri minore/moderate, 
funcţionează conform destinaţiei, 
întreţinerea preventivă efectuată 
parţial 

Întreţinerea preventivă 
obişnuită 
 
Reparaţii minore 

 
3 

 
Necorespunzător  
(50-26%) 
  

Prezenţa defectelor/uzurilor 
semnificative, nu funcţionează 
conform destinaţiei, pericol de 
securitate, întreţinerea preventivă 
nu a fost efectuată  

 
Reparaţii majore  
 
Lucrări de reabilitare 
  

 
4 
 

 
Proastă 
(25-1%) 

Defecte/uzuri excesive, activul se 
află într-o stare degradată, 
inoperabilă 

Înlocuire, eliminare 

 
Evaluarea eficientă a stării/condiţiei activelor publice include următoarea informaţie: 
 
Informaţii cu privire la activul public: 

• Categoria (cheltuieli publice generale, servicii publice, transport public şi infrastructura, etc.); 
• ID-ul de înregistrare a activului; 
• Denumirea activului public (de exemplu, .....Grădiniţă, ... Stadion, etc.); 
• Zona cadastrală; 
• Tipul de proprietate (terenuri pentru construcții, stradă, alt obiect); 
• Amplasarea (adresa, denumirea străzii sau a punctelor topografice din apropiere); 
• Perioada construcţiei; şi 
• Statutul utilizării (Direcţia de Învăţământ, denumirea companiei private, etc.). 

 
Informaţii cu privire la inspecţia activului public: 

• Numele inspectorului; 
• Tipul inspecţiei:  
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a. bazată pe măsurări 
b. bazată pe opinia experţilor  
c. vizuală.  

 
Inspecţia măsurabilă este cea bazată pe datele de întreţinere sau alte documente, care au înregistrat 
statutul activului public de-a lungul timpului, spre deosebire de intervievarea persoanelor familiarizate 
cu un anumit activ public (inspecţia bazată pe opinie) sau inspecţia la faţa locului (inspecţia vizuală). 
La efectuarea inspecţiei măsurabile, datele financiare pot reprezenta un indicator bun, care descrie cum 
a fost întreţinut activul public; uneori, înregistrările financiare pot oferi informații, dacă clădirea a 
beneficiat de un acoperiş nou sau dacă a fost supusă altor reparaţii majore.  

• Data şi ora efectuării inspecţiei. 
 
Informaţii cu privire la întreţinere: 

• Tipul de întreţinere necesară (de exemplu, reparaţie, reabilitare, înlocuire, scoatere din uz)  
• Data limită pentru care este planificată finisarea întreţinerii.  

 
Informaţii cu privire la starea activului public: 

• Gradul de importanţă (determinat înainte de inspecţie şi aprobat de către Consiliul Local); 
• Calificativul stării; şi 
• Cât de sigur este Inspectorul că datele sunt corecte?  

- Foarte sigur; 
- Mediu; 
- Puţin sigur. 

 
În timpul efectuării inspecţiei, inspectorul trebuie să indice cât de confident/sigur este el în 
corectitudinea datelor/informaţiei utilizate în cadrul inspecţiei. Nivelurile de încredere sunt subiective 
şi vor varia în funcţie de opinia inspectorului despre corectitudinea/ obiectivitatea datelor. De exemplu, 
o inspecţie vizuală care nu este foarte profundă, adică inspectorul evaluează partea exterioară a clădirii, 
şi o inspecţie vizuală, care constă în inspectarea fiecărui spaţiu din clădire, a ascensoarelor, spaţiilor 
auxiliare, acoperişului, etc., vor avea putere de încredere foarte diferită.  
 
Baza pentru stabilirea calificativului / Alte comentarii: 
Prezentarea comentariilor care justifică selectarea calificativului stării unui activ public, precum şi 
orice altă informaţie suplimentară identificată în cadrul evaluării. 
 
Tipul de întreţinere: Selectarea tipului de întreţinere indicat de inspector. În cazul apariţiei 
problemelor, activul public poate fi reparat, reabilitat, înlocuit, sau scos din uz.   
Aceşti termeni sunt definiţi după cum urmează: 
 

• Reparaţie - restabilirea unui activ, ce constituie mai mult decât activităţi periodice normale de 
întreţinere; relativ minore după caracter, fără sporirea capacităţilor. 

• Reabilitare – înlocuirea unei componente pentru a reîntoarce activul public la nivelul de 
performanţă mai sus de nivelul minim acceptabil. Poate include sporiri minore ale capacităţilor. 

• Înlocuire – substituirea unui activ public complet cu un alt activ nou. 
• Scoaterea din uz – înlăturarea completă a activului public (prin eliminare sau demolare) 
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Data ţintă planificată pentru întreţinere: Inspectorul sau Specialistul în Gestionarea 
Proprietăţii/activelor Publice determină data planificată pentru întreţinere, adică, care este planul 
preliminar cu privire la momentul când o proprietate publică va fi supusă lucrărilor de întreţinere 
necesare. 
 
Strategiile de întreţinere 
 
Există diferite strategii de întreţinere a activelor.  
 
Întreţinerea la necesitate (urgentă). Avantajul întreţinerii la necesitate (urgente) constă în faptul că, 
anumite părţi componente ale unui activ public sunt înlocuite doar după ce acestea au ieşit complet din 
funcţiune şi respectiv permite utilizarea deplină a amortizării sau a duratei de funcţionare a unui activ 
public. Dezavantajele întreţinerii la necesitate (urgente) constau în posibilitatea redusă de anticipare a 
duratei medii până la defectarea activului public şi procedura îndelungată a achiziţiei de piese de 
schimb (necesitatea de a păstra stocuri mai mari de piese de schimb). Această strategie se aplică în 
cazul în care se permite disponibilitatea şi siguranță de funcționare redusă a proprietăţii date, în urma 
cărora nu se pot produce daune semnificative.  
 
Întreţinerea planificată (periodică şi preventivă) asigură o disponibilitate şi siguranță de operare 
înaltă, întrucât durata de funcţionare a componentelor unui activ public este clar stabilită. La momentul 
expirării termenului de exploatare/ funcţionare a unei părţi componente a activului public, aceasta este 
înlocuită indiferent de starea/ condiţia sa actuală. Această strategie este utilă doar în cazurile în care 
rezultatul scontat al deteriorării unei părţi componente a activului public predomină utilitatea 
îndepărtării părţii componente respective. Această strategie se aplică, dacă defectarea unui sistem ar 
afecta întregul proces al sistemului complet, de exemplu, răcirea încăperilor pentru servere. Condiţiile 
necesare sunt cunoaşterea exactă a nivelului de uzură şi a timpului mediu până la defectare. 
Întreţinerea periodică este de cele mai multe ori ineficientă şi neperformantă, deoarece durata de viaţă 
a componentei nu este utilizată pe deplin, ca urmare a schimbării timpurii a pieselor de schimb.  
 
Întreţinerea în funcţie de starea activului public prevede monitorizarea exigentă a stării/ condiţiei 
curente a activului public. Se intervine urgent în cazul apariţiei devierilor inadmisibile. Întreţinerea în 
funcţie de stare se aplică, atunci când nivelul de uzură  a unui activ public este măsurabil. Aceasta ar 
trebui să evite dezavantajele strategiilor descrise mai sus.  
 
3.5 Opţiunile de gestionare a proprietăţii/activelor  publice - Adoptarea deciziilor 
 
Odată ce gradul de importanţă a fost stabilit şi respectiv evaluarea stării activului public a fost 
efectuată, autoritatea publică locală poate decide dacă activul public dat este esenţial pentru prestarea 
serviciilor elementare şi este necesar de a fi eficient gestionat de Primărie pentru utilizarea curentă sau 
pe viitor, sau dacă activul public este utilizat doar în scopuri de prestare a serviciilor de recreere şi nu 
este strict necesar de a fi păstrat sau gestionat de APL. Mai jos sunt prezentate opţiunile de gestionare 
a proprietăţii/activelor publice de către  APL: 

• A deţine în proprietate şi a întreţine;  
• A da în locaţiune; 
• Dezvoltarea PPP;  
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• Comercializare.  
 
Tabelul 4. Opţiuni de gestionare a proprietăţii/ activelor publice în baza gradului de importanţă 

şi calificativului stării activelor 
 

Gradul de Importanță   Calificativul Stării  Opţiuni/decizii de gestiune 

 
Active de bază  

 
1 – 4 

 
Posedare și întreținere; 
locaţiune; PPP 

 
Active de bază în surplus 

 
1 – 4 

 
Posedare și întreținere; 
locaţiune; PPP 

 
Active auxiliare 

 
1 – 4 

 
Posedare și întreținere; 
locaţiune; PPP 

 
Active auxiliare în 
surplus 

 
1 – 4 

 
Locaţiune, PPP, sau vânzare 
  

 
 
4. Opțiuni de Gestionare a Activelor Publice  - Acorduri/Contracte 

 
4.1  În folosinţă proprie  

 
Utilizarea proprietăţii/activelor publice pentru uz intern, ce ar însemna utilizarea directă a activelor 
publice de către Primărie, în calitate de autoritate executivă; inclusiv de către organizaţiile/instituţiile 
bugetare locale, întreprinderile municipale şi alte instituţii subordonate APL, în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor  de bază. În circumstanţele menţionate mai sus, nu se percepe nici o taxă pentru utilizarea 
activelor proprietăţii/activelor publice. 
 
Cum şi cine selectează utilizatorul de proprietăţi/activele publice în acest caz? 
 
Utilizatorul de active este selectat prin adoptarea deciziei cu privire la selectarea utilizatorului 
respectiv de către Consiliul Local, bazându-se pe propunerile înaintate de autoritatea executivă a APL. 
Decizia cu privire la selectarea utilizatorului de active publice prevede: 
 
 Activele publice:Identificarea activelor publice ce urmează a fi utilizate cu descrierea detaliilor 

acestora, cum ar fi: denumirea activului, adresa, bunurile mobile (activele circulante) asociate 
activului public, în conformitate cu inventarul/ registrul fizic şi evidenţa contabilă. 

 Scopul utilizării: Definirea domeniilor funcţionale pentru care poate fi utilizat bunul public. 
 Durata acordului: Stabilirea termenului de utilizare a activului public: cu dată deschisă sau 

pentru o perioadă determinată.  
 Standarde de Prestare a Serviciilor (SPS): Indicatorii necesari de a determina dacă activele 

publice sunt utilizate în scopul realizării obiectivelor privind prestarea serviciilor publice şi 
gradul de îndeplinire a acestor obiective.  
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 Cerinţele de raportare: Frecvenţa, formatul şi conţinutul raportării solicitate. 
 Responsabilitatea de întreţinere: Standarde minime de întreţinere. 
 Responsabilitatea de investiţie: Cine este responsabil de stabilirea investiţiilor necesare sau 

scontate pentru un anumit activ public? 
 Răspunderea de degradarea excesivă: Cine este responsabil de reparaţia daunelor/ pagubelor 

excesive produse suplimentar la uzura normală a unui activ public? 
 Capacitatea utilizată în exces: Cazul în care o organizaţie/ instituţie bugetară sau întreprindere 

subordonată APL are dreptul de a subînchiria toate sau unele active publice pe care le are în 
folosință. Dacă  subînchirierea este permisă, de a se analiza modul de distribuire a venitului. 

 Capacitatea de determinare a dreptului de folosință: Care sunt drepturile fiecărei părţi la 
revocarea acordului. 

 Modul de restituire a activului public, şi după caz, condiţiile de prelungire a contractului. 
 Alte condiţii: Orice alte condiţii/restricţii cu privire la utilizarea activului public. 

 
Exemplu de contract de comodat privind utilizarea activului public pentru o Grădiniţă este prezentat în 
Anexa 4. 
 
4.2 Locaţiunea  
 
Autoritatea  publică locală poate lua decizia de a permite altora  folosirea activelor publice ce aparțin 
APL, în baza unui contract de locaţiune pentru o perioadă anumită de timp şi în unele cazuri doar 
pentru un scop anume. Sunt două motive primare pentru care o Primărie poate da în locaţiune  un activ 
public: 
 

A. Activul public nu este pus în funcțiune  pe termen scurt și mediu, însă ar putea fi necesar pe 
termen lung. De aceea, autoritatea publică locală nu doreşte să comercializeze bunul. Un 
contract de locaţiune îi permite să continue să deţină bunul în proprietate, în acelaşi timp, 
eliminând costurile de întreţinere şi creând o oportunitate de generare a venitului. 

B. O parte terţă va presta serviciile publice contra plată comunităţii. Autoritatea  publica locală a 
stabilit, în urma unei analize detaliate, că serviciile pot fi prestate mai eficient de către o parte 
terţă. De menţionat, aceste opţiuni nu pot fi aplicate în cazul prestării serviciilor de bază 
obligatorii de către APL, ci în cazul serviciilor ne-esenţiale prestate comunităţii.  

 
Procedurile de locaţiune 
 
La închirierea proprietăţii/activelor publice, scopul autorității publice locale este optimizarea prestării 
serviciilor publice, sporirea veniturilor sau ambele. Procedurile aplicate la darea în locaţiune a oricărei 
proprietăţi respective vor afecta aceste scopuri şi vor juca un rol important în determinarea succesului 
APL. Indiferent de scop, Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice trebuie să 
desfăşoare un proces competitiv de locaţiune. Procesul dat prevede mediatizarea, inclusiv în afara 
localităţii, a anunţurilor de locaţiune a unui activ public. În funcţie de activ, o idee bună ar putea fi 
anunţul publicitar despre potenţiala locaţiune a activului public respectiv în ziarele naţionale. 
Suplimentar, autoritatea publică locală poate expedia anunţuri despre locaţiune entităţilor specifice 
interesate în mod special în optimizarea prestării unui serviciu anume. 
 
Împreună cu Consiliul Local, Primarul determină criteriile de evaluare a propunerilor, inclusiv o 
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descriere detaliată a proprietăţii şi facilităţilor, plata minimă pentru  locaţiune, durata minimă/maximă 
de locaţiune, cerinţele faţă de construcţia capitală, restricţiile de utilizare, precum şi orice alte criterii 
în baza cărora ar putea fi evaluată propunerea (deşi, în general, o APL  ar trebui să limiteze criteriile, 
dacă scopul principal este sporirea venitului). Valoarea alocată pentru fiecare criteriu trebuie stabilită 
în prealabil pentru a asigura transparenţa. De exemplu, deşi plata chiriei poate fi cea mai importantă, 
durata locaţiunii şi frecvenţa plăţilor sunt şi ele importante. Autoritatea publică locală, în funcţie de 
necesităţile sale pe viitor de active, poate prefera o perioadă de locaţiune mai scurtă, decât una 
îndelungată şi invers.  
 
Anunţul cu privire la locaţiunea proprietăţii/activelor publice trebuie să specifice toate cerinţele de 
propuneri, inclusiv criteriile menţionate mai sus, termenul limită pentru prezentarea ofertelor, modul 
de prezentare ale acestora (în plic sigilat, oferta trebuie să fie înmânată direct), dacă există un pachet 
de materiale referitoare la activul public disponibil, de unde acesta poate fi dobândit, şi persoana de 
contact din cadrul Primăriei pentru informaţii adiţionale. În majoritatea cazurilor, Direcția de 
Gestionare a Proprietăţii/activelor Publice va pregăti materiale cu privire la activul public propus 
pentru locaţiune şi procedura de locaţiune. Complexitatea planificării locaţiunii va influenţa volumul 
de informaţii care poate fi inclus în aceste materiale. 
 
Procedurile de mai sus pot fi utilizate şi în cazul locaţiunii unei construcţii capitale sau în cazul în care 
autoritatea publică locală intenţionează să restricţioneze utilizările potenţiale ale proprietăţii/activelor 
publice. În aceste cazuri, anunţul despre locaţiune oricum va fi făcut public, însă Primăria va trebui 
probabil să contacteze şi părţile interesate. Deseori, Primăria poate fi contactată direct de către un 
potenţial chiriaș interesat de un activ public anumit. Însă chiar şi în aceste cazuri, Primăria oricum 
trebuie să efectueze procedura de locaţiune competitivă pentru a se asigura că a) venitul este 
determinat la maximum şi b) activul este utilizat în mod optim. 
 
4.3 Vânzarea proprietăţii/activelor publice 
 
Vânzarea proprietăţii/activelor publice  fixe  reprezintă o oportunitate importantă din punct de vedere a 
creşterii veniturilor la nivel local. Însă, deoarece vânzarea unui activ public este ireversibilă, APL 
trebuie să analizeze atent nu doar cererea actuală pentru prestarea de servicii publice, dar şi tendinţele 
de creştere a numărului populaţiei şi posibilele schimbări pe termen scurt şi mediu ale cererii, pentru a 
determina dacă activul public respectiv va fi necesar pentru prestarea serviciilor publice pe termen  
scurt și mediu, precum şi dacă poate fi comercializat activul public respectiv conform prevederilor 
legii. Decizia de a vinde un activ public din patrimoniul public trebuie adoptată de majoritatea 
membrilor Consiliului Local. 
 
La vânzarea unui bun public, autoritatea publică locală şi instituțiile relevante vor respecta toate 
procedurile prevăzute în legislație și  în actele normative în vigoare din Moldova, precum şi actualele 
recomandări prezente în bunele practici recunoscute pe plan internaţional. 
 
 La adoptarea deciziei de vânzare a unui activ public, procesul dat trebuie să treacă prin două faze 
importante: 

• Evaluarea activului public; şi 
• Vânzarea activului public. 
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Licitaţia publică poate fi definită ca o procedură de comercializare, prin care drepturile de proprietate 
asupra unui activ public sunt transferate prin licitaţie publică în baza celei mai bune oferte. Indiferent 
de tipul procedurii aplicate, Direcția de Gestionare a Proprietăţii/activelor Publice va respecta anumite 
criterii generale cu privire la licitaţie, inclusiv: 

• Nediscriminarea şi egalitatea  participanţilor la procedurile de licitaţie publică; 
• Transparenţa procedurilor de licitaţie publică; şi 
• Tratamentul egal al cerinţelor şi responsabilităţilor în raport cu participanţii la procedurile de 

licitaţie publică.  
 
Evaluarea proprietăţii/activelor publice   
 
Evaluarea preliminară a activului public, ce urmează a fi vândut, se va efectua de către o comisie 
instituită de Primar. Comisia va fi formată din experţi în evaluare în domeniile relevante, care nu sunt 
neapărat  angajaţi ai Primăriei. Estimarea valorii iniţiale a activului public, care urmează a fi licitat, se 
face în baza Valorii Prezente a Fluxului de Numerar (Actual Monetary Value, AMV), preţurilor de 
piaţă, statisticilor naţionale sau altor date oficiale. Valoarea iniţială include, de asemenea, 
responsabilităţile fiscale aferente activului public respectiv. Metoda de evaluare a valorii iniţiale va fi 
determinată în regulamentele cu privire la licitaţiile publice.   
 
Procedurile de vânzare  
După evaluarea iniţială, activul  public poate fi vândut prin cel puţin trei metode: 

• Procedură deschisă 
• Procedura de selectare a cumpărătorului 
• Procedura de negociere, cu notificare prealabilă despre desfăşurarea licitaţiei. 

 
Indiferent de formă, procedurile de licitaţie sunt aplicate de Primar şi Specialistul în Gestionarea 
Proprietăţii/activelor Publice împreună cu Consiliul Local. Aceasta include stabilirea parametrilor 
vânzării, inclusiv a tipului de vânzare, şi stabilirea preţurilor minime de vânzare, dacă se doreşte. 
Autoritatea executivă va crea o structură specială, numită „Comisia de licitaţie”,  cu responsabilităţi şi 
obligaţiuni specifice. În toate cazurile, după finisarea procedurii de licitaţie, decizia/aprobarea finală a 
vânzării activului public respectiv va fi luată de Comisia de evaluare respectivă instituită de către APL.  
 
Procedura deschisă: Procedura deschisă le permite tuturor cumpărătorilor interesaţi să-şi depună 
ofertele. Procedura deschisă este aplicabilă tuturor tipurilor de licitaţie, chiar şi în cazul procedurii de 
selectare sau negociere.  
 
În procedura deschisă, autoritatea de comercializare publică un anunţ în conformitate cu legislaţia 
existentă, care conţine o descriere a activului public propus spre vânzare. Toţi ofertanţii îşi prezintă 
ofertele, inclusiv cele financiare, precum şi dovada corespunderii cu criteriile de selectare în 
conformitate cu cerinţele relevante (cum ar fi, preţ minim, garanţia bancară a fondurilor, etc.). 
 
După expirarea termenului limită pentru prezentarea ofertelor, indicat în anunţul de licitaţie, APL 
deschide ofertele, verifică calificările şi deficienţele ofertanţilor, documentaţia, şi după compararea 
ofertelor, selectează ofertantul câştigător în baza celui mai mare preţ oferit.  
 
Procedura de selectare a cumpărătorului: Procedura de selectare a cumpărătorului este licitaţia 
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publică, prin care doar candidaţii preselectaţi de către APL pot să-şi prezinte ofertele. Procedura de 
selectare a cumpărătorului poate fi aplicată de către APL pentru a vinde un activ public în cazul în care: 

• Datorită caracterului său special şi complex, activul public propus spre vânzare poate fi oferit 
doar unui număr limitat de cumpărători. 

• Este util să se analizeze calificările şi capacităţile ofertanţilor, după care să-i invite pe cei care 
întrunesc calificările specifice minime și să-şi prezinte ofertele. 

 
Acest tip de licitaţie publică se desfăşoară în două etape. În prima etapă sunt examinate calificările 
preliminare ale candidaţilor în conformitate cu criteriile legale determinate şi publicate de autorităţile 
publice locale.  
Ulterior, în etapa a doua, autoritatea publică locală expediază invitaţia de prezentare a ofertei 
candidaţilor selectaţi, solicitându-le să-şi prezinte ofertele şi documentele necesare. După expirarea 
termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea publică locală deschide ofertele şi anunţă câştigătorul 
selectat în baza celui mai mare preţ oferit.  
 
Procedura de negociere cu notificarea prealabilă de desfăşurare a licitaţiei publice: Procedura de 
negociere se desfășoară atunci când Direcția de GPP selectează cumpărătorii potenţiali şi negociază 
termenii contractului cu unul sau mai mulţi din aceştia. Direcția de GPP poate recurge la procedura de 
negociere doar în cazul în care Primăria a încercat să vândă activul public de două ori, fie prin 
procedură deschisă sau prin procedura de selectare a cumpărătorului, şi aceste proceduri nu au condus 
la identificarea unui cumpărător în conformitate cu legislaţia în vigoare. Mai mult, activul public nu 
poate fi supus unor schimbări fundamentale în perioada dintre procedurile deschise sau procedurile de 
selectare a cumpărătorului eşuate şi lansarea procedurii de negociere, unde schimbările fundamentale 
includ sub-divizarea, extinderea, investiţii serioase, etc.  
 
APL-urile au permisiunea de a aplica procedura de negociere după ce două proceduri deschise sau 
proceduri de selectare a cumpărătorului au eşuat, pentru a asigura respectarea principiilor de tratament 
echitabil, proporţionalitate, şi transparenţă. APL negociază cu ofertanţii pentru a le adapta ofertele  la 
cerinţele stabilite în anunţ în scopul selectării celei mai bune oferte. 
 
Direcția de Gestionare a Proprietăţii/activelor Publice va garanta întotdeauna tratamentul echitabil al 
tuturor ofertanţilor pe durata dialogului individual cu fiecare din ei. Nu vor fi divulgate informaţii 
confidenţiale, discriminatorii sau informaţii care ar putea favoriza un ofertant faţă de ceilalţi.  
 
Odată ce procedura de tender va fi finisată cu aplicarea uneia din procedurile descrise mai sus, se va 
semna un Contract de vânzare în conformitate cu legislaţia în vigoare.   
 
4.4 Parteneriat Public Privat (PPP) / Concesiune 
 
Parteneriatul Public-privat (PPP) reprezintă o relaţie contractuală, de partajare a riscurilor, între 
partenerul public şi partenerul privat, prin care partenerul privat: 

(1) finanţează, construieşte, renovează bunuri imobiliare (de exemplu, edificiile/infrastructura 
fizică) şi/sau  

(2) exploatează, întreţine şi/sau gestionează un  serviciu sau edificiu public.  
 
Iniţial, parteneriatele  publice-private erau utilizate în Europa după anii ’70 de către guverne ca un 
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instrument de minimalizare a datoriilor publice acumulate în bugetele APL , ca urmare a necesităţii de 
a investi mai mult decât se putea de acoperit cu veniturile provenite din impozite. În prezent, PPP sunt 
utilizate în întreaga lume, atât de autorităţile centrale, cât şi de cele locale, în scopul îmbunătăţirii 
calităţii serviciului reducând în acelaşi timp cheltuielile publice, totodată beneficiind de eficienţele 
care rezultă din exploatarea privată.  Parteneriatele Publice Private: 

A. Joacă un rol important în dezvoltarea rapidă a infrastructurii naţionale strategice; 
B. Produc rentabilitate pe termen lung - un concept care cuprinde termeni de eficienţa, eficacitate 

şi economie, mai degrabă decât o simplă minimalizare a costurilor; şi  
C. Asigură prestarea de servicii publice de calitate. 

 
La nivel naţional, există regulamente, legi şi linii directorii care descriu în detalii funcţionarea PPP.  
Legea cu privire la Parteneriatul Public - Privat în Moldova stabileşte următoarele principii în cadrul 
procesului de adoptare a deciziilor cu privire la PPP: 

a) Tratament echitabil, imparţialitate şi nediscriminare 
b) Transparenţă 
c) Proporţionalitate 
d) Echilibru 
e) Competitivitate 
f) Autonomie în procesul de contractare 
g) Cooperare 

 
Suplimentar, mai pot fi elaborate şi criterii care vor ghida dezvoltarea PPP la nivel local. O autoritate  
publică locală  poate intra într-un PPP doar dacă aceasta poate demonstra că acordul va: 

• asigura avantaje economice si sociale; 
• fi sustenabil din punct de vedere financiar pentru autoritatea publică locală; şi 
• transfera părţii private riscul tehnic, operaţional şi financiar corespunzător (principiul de 

echilibru). 
 
În plus, autoritatea publică locală  trebuie să efectueze  un studiu de pre-fezabilitate, care în linii mari 
va include : 

• Analiza cu privire la utilizarea optimă şi cât mai eficientă a proprietăţii; 
• Beneficiile strategice şi operaţionale ale acordului de PPP pentru APL; 
• Descrierea specifică a măsurii în care funcţia, atât din punct de vedere juridic, cât şi după 

natură, poate fi îndeplinită de o parte privată în ceea ce priveşte un acord de PPP şi ce alte 
forme de PPP au fost examinate; 

• Justificarea capacităţii APL de a aplica în mod eficient acordul, inclusiv monitorizarea şi 
reglementarea implementării acordului de PPP .  

 
Una din formele de PPP utilizate pe larg este concesiunea. Clauzele unui contract tipic de concesiune 
sunt prezentate mai jos: 
 

 Caracterul lucrărilor sau serviciilor publice ce urmează a fi prestate de către concesionar. 
 Durata contractului de concesiune (după lege să nu depăşească 50 ani). 
 Asistenţa, dacă se acordă din partea APL, în scopul obținerii licenţelor şi permiselor 

necesare.  
 Responsabilităţile autorității publice locale  şi ale concesionarului. 
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 Remunerarea concesionarului în termeni financiari şi/sau recompensa de la utilizatorii 
serviciului public respectiv, inclusiv metoda de calculare şi frecvenţa efectuării plăţii. 

 Orice restricţie impusă concesionarului cu referire la tarifele maxime aplicate clienților, de 
asemenea, restricţii privind schimbările/înlocuirea angajaţilor actuali sau privind planurile 
de personal, standardele solicitate de prestare a serviciului public. 

 Procedurile de examinare a planurilor inginereşti sau de construcţie de către APL. 
 Cerinţele de raportare impuse de către concesionar față de APL şi dreptul APL de a 

supraveghea şi monitoriza concesionarul. 
 Posibilitatea concesionarului de a-şi transfera drepturile de concesiune unei părţi terţe, 

dacă există. 
 Restricţii cu privire la utilizarea activului public de către concesionar. 
 Restricţii şi consecinţele force majeure . 
 Cazurile în care acordul poate fi revăzut sau reziliat de către oricare dintre părţi. 
 Cazurile în care APL  poate temporar să preia administrarea activului public pentru a 

asigura continuarea efectivă a prestării serviciului public.  
 Garanţiile şi politicile de asigurare solicitate, care trebuie menţinute de către concesionar 

pe durata valabilităţii contractului. 
 Procedurile de rectificare a contravențiilor prevăzute în contract. 
 Metoda de soluţionare în caz de dezacord.  

 
 
5. ANALIZA PERFORMANŢEI PROPRIETĂŢII PUBLICE 
 
5.1 Introducere 
 
Analiza performanţei proprietăţii publice reprezintă o parte integrală a procesului de planificare cu 
referire la proprietatea/activele  publice ce aparțin APL.  Obiectivele cheie constau în: 
 

• Asigurarea unei imagini/descrieri succinte a proprietăţilor operaţionale ale APL.  
• Stabilirea unei poziţii de referinţă pentru evaluarea viitoarelor modificări în indicii de 

performanţă aferente proprietăţii publice.  
• Compararea performanţei la nivel naţional pentru a contribui la identificarea performanţei 

slabe şi elaborarea acţiunilor care să abordeze astfel de situaţii.  
• Utilizarea datelor privind performanţa în calitate de ‘catalizator’ al schimbării şi pentru 

sprijinirea evaluării opţiunilor pentru investiţii pe viitor. 
• Demonstrarea îmbunătățirilor continue în conformitate cu ghidul bunelor practici şi a 

obligaţiilor de înaltă valoare. 
 
5.2 Modalitatea de Abordare 
 
Performanţa este măsurată prin utilizarea unei serii de indicatori, care le vor permite autorităţilor 
publice locale să compare cu alte autorităţi locale şi să contribuie la determinarea a cât de eficient şi 
efectiv APL îşi utilizează proprietăţile operaţionale. 
 
Direcţia/Specialistul în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice  analizează datele obţinute de la mai 
multe servicii publice pentru a obţine Indicatorii Cheie de Performanţă a proprietăţii publice. Acesta 
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standardizează abordarea şi permite măsurarea şi compararea performanţei bazată pe două echivalente. 
Indicatorii de performanţă ar putea fi clasificați în 7 grupe principale: 
 

• Cheltuielile 
• Starea 
• Cheltuielile de întreţinere 
• Corespunderea  
• Suficienţa (Utilizarea) 
• Sustenabilitatea (durabilitatea) 
• Accesibilitatea 

 
Anexa 1 prezintă un model de KPI, informaţii comparative, detalii cu privire la rezultat. 
 
5.3 Matricea de evaluare finală 
 
Pentru a examina impactul general al performanţei asupra unei proprietăţi publice respective sau 
asupra unui grup de proprietăţi, s-a considerat că este important de elaborat un model de evaluare care 
să ţină cont de toate datele disponibile. Proprietăţile publice sau grupurile de proprietăţi cu un nivel de 
performanţă redus ar putea astfel fi marcate pentru a fi supuse altor analize şi acţiuni de îmbunătăţire  
detaliate.  
 
Pentru a asigura o evaluare generală a gestionării proprietăţii/activelor, această informaţie poate fi 
utilizată împreună cu analiza domeniului şi cerinţele faţă de prestarea unui serviciu public, pentru a 
examina deciziile cu privire la proprietate într-un context geografic. Fiecare proprietate sau tip de 
proprietate poate fi evaluat în scopul  asigurării  utilizării optime a proprietății respective, în 
conformitate cu analiza întrebuinţării acesteia, precum şi în scopul oferirii consultanței cu referire la 
opţiunile de investiţii necesare sau de vânzare. De asemenea, informaţia respectivă poate ajuta la 
considerarea opţiunilor pe viitor de utilizarea partajată, sau a oportunităţilor de co-locaţie, sau poate fi 
utilizată la elaborarea programelor de întreţinere sau gestionare a proprietăţii publice. 
 
Modalitatea de abordare a matricei de evaluare finală 
 
Modalitatea de abordare a matricei de evaluare finală respectivă  vizează elaborarea unei matrice, în 
care pot fi comparate şi evaluate diferite aspecte ale proprietăţii, pentru a le acorda o evaluare generală, 
de la: funcţionează bine (verde), acceptabil (galben) şi sub nivelul de deservire acceptabil (roşu).  
 

G-  Proprietatea funcţionează bine 
A- Proprietatea funcţionează acceptabil 
R-  Proprietatea este sub nivelul de deservire acceptabil 

 
Completarea matricei implică atribuirea unui număr de puncte măsurilor de performanţă pentru fiecare 
categorie de proprietate, ţinând cont de datele valorilor de referinţă, în cazul în care acestea sunt 
disponibile, sau utilizarea mediilor statistice. Proprietăţile sunt clasificate pentru fiecare măsură de 
performanță cu utilizarea acestor criterii, iar rezultatele cheie sunt notate în capitolul următor.  
 
Următoarea etapă constă în combinarea tuturor datelor pentru a primi un număr de puncte (o punctare 



 
 Manual privind Gestionarea Patrimoniului Public la Nivel Local, Moldova 
 

52 

generală). Aceasta implică evaluarea măsurilor de performanţă pentru a reflecta impactul asupra 
indicatorului performanţei de gestionare a proprietăţii/activelor publice.  
Condiţia a fost evaluată cu o pondere multiplicată la doi, pentru a reflecta impactul semnificativ 
asupra termenilor financiari şi operaţionali pentru orice clădire în condiţie de utilizare nesatisfăcătoare. 
 
Proprietăţile cu performanţă redusă vor necesita investigaţii ulterioare, pentru a determina acţiunile ce 
trebuie întreprinse  în scopul identificării deficienţelor acestora. Ca referință, exemple de matrice pot fi 
găsite în Anexa 2. 
 
Exemplu: Rezultatul general al matricei cu privire la Portofoliul Proprietăţilor Publice trebuie 
prezentat după cum urmează: 
 
 Performanţă generală 
Performanţă bună–G % 
Performanță acceptabilă –A % 
Performanţă Necorespunzătoare –R % 

 
 
5.4 Evaluarea eficienţei activului public 
 
Autorităţile publice locale trebuie să efectueze o analiză periodică a opţiunilor pentru active specifice 
sau categorii de active evaluând astfel : 
 

• Costurile (de exemplu costuri de întreţinere) faţă de beneficiile conservării 
proprietăţii/activelor publice pentru diverse potențiale utilizări;  

• Unităţile date în locaţiune (de exemplu, spaţiile pentru magazin/piaţă şi spaţiile pentru birouri); 
• PPP (cu prevederi speciale de reînturnare a proprietăţii/activelor în caz de lichidare); 
• Contractele de concesiune (de exemplu, pentru aprovizionarea cu apă şi canalizare); 
• Locaţiunea şi comercializarea proprietăţii/activelor . 

 
Criteriile  de clasificare şi selectare a  deciziilor bazate pe programe cu privire la activele publice vor fi 
clasificate în: 

a. Criterii economice 
• Randamentul investiţiilor, 
• Poziţia pe termen lung a investiţiilor în raport cu responsabilităţile administraţiei, 
• Obiectivele economice, cum ar fi sporirea activităţii economice, crearea de noi locuri 

de muncă şi îmbunătăţirea bazei de impozitare. 
b. Criterii financiare  

• Resursele bugetare necesare pentru menţinerea unui activ sau nivelul optim de venituri 
dobândite din locaţiune. 

c. Criterii de durabilitate  
• În termenii planificării şi zonării urbane 
• Asigurarea alocării, păstrării şi consolidării parcurilor publice şi a ariilor de atenuare 

de protecţie contra eroziunii solului   
• Poluarea 
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• Optimizarea valorii activităților recreative 
 
Pentru analizele financiare strategice, începând cu activele publice semnificative (cele care adaugă 
până la 80% din valoarea adăugată evaluată pentru proprietăţile/activele publice comerciale sau cu 
potenţial comercial), se recomandă analiza: 

- Randamentului Investiţiilor (RI);  
- Ratei Interne de Rentabilitate (RIR) sau  
- Valorii Actualizate Nete (VAN).  

 
Aceasta se va efectua prin aplicarea metodelor acceptate de calculare a randamentului 
proprietăţii/activelor publice  pe termen lung. Proprietăţile pot fi clasificate în funcţie de contribuţia 
acestora la formarea fondului de venituri a bugetului autorității  publice locale sau la dezvoltarea bazei 
sociale şi economice a comunităţii.  
 
  
6. TRANSPARENȚA ȘI GESTIONAREA PARTICIPATIVĂ A  
PROPRIETĂŢII/ACTIVELOR  PUBLICE 
 
Gestionarea  patrimoniului public se efectuează  spre binele comunităţii, şi cu prestarea serviciilor 
publice cost-eficiente.  Procesul de gestionare a proprietăţii/activelor publice  de către  autorităţile  
publice locale trebuie să fie întotdeauna transparent, cu participare cetăţenilor, pentru a susţine buna 
administrare a proprietăţii/activelor. Angajamentul societăţii civile în procesele participative şi 
transparente cu autorităţile executive, legislative şi sectorul privat, poate diferenţia o guvernare locală 
responsabilă şi iresponsabilă.  
 
6.1 Transparenţa şi argumentele participării  societăţii civile 
 

6.1.1 Cerinţe legale privind transparenţă şi participare societăţii civile 
 

Carta Europeană a Autorităților Publice Locale, la care Moldova este parte semnatară, stipulează că 
autoritățile  publice locale trebuie să consulte  opinia publică în timp util şi într-o manieră adecvată pe 
durata procesului de planificare şi adoptare  a deciziilor cu privire la aspectele legate direct de 
proprietatea publică (Art. 4, al. 6).  

 
 

6.1.2 Transparenţa şi participarea societăţii civile sunt  condiţii importante pentru o bună şi 
eficientă guvernare, deoarece:  

 
• Obiectivul de bază pentru o autoritate publică locală democratică de succes este satisfacerea 

necesităţilor comunităţii prin asigurarea bunurilor şi prestarea serviciilor publice. Utilizarea 
infrastructurii publice este vitală pentru garantarea siguranţei, dezvoltării economice, 
bunăstării sociale şi a dezvoltării culturale.  

• Descentralizarea şi autonomia locală le permite cetăţenilor să participe la procesele de 
adoptare a deciziilor într-un mod mai activ şi calitativ. Gestionarea proprietăţii/activelor 
publice  influenţează viaţa de zi cu zi a cetăţeniilor. Decizii, cum ar fi construcţia unui drum, a 
unui pod, sistem de aprovizionare cu apă, funcţionarea unei grădiniţe altele,vor prezenta 
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interes pentru societatea civilă şi trebuie discutate într-un mod deschis, înainte de adoptarea 
deciziilor finale. 

• Participarea cetăţenilor poate legitima aprobarea unui program, planurile, acţiunile şi 
gestionarea acestuia. Legitimarea poate însemna deseori diferenţa dintre succesul şi nereuşita 
eforturilor comunitare. Liderii nesusţinuţi pot deseori să se descurajeze şi să renunţe la 
activităţile potenţial benefice pentru locuitorii comunităţii. 

• Totodată, aceasta asigură utilizarea eficientă a proprietăţii/activelor publice, iar în cazurile în 
care activele publice sunt date în locaţiune sau vândute, se asigură obţinerea celor mai bune 
preţuri de locaţiune sau comercializare. 

 
6.1.3 Transparenţa şi participarea societăţii civile  

 
Într-o guvernare democratică, cetăţenii nu sunt doar beneficiari, ei trebuie să-i suporte şi supravegheze 
pe cei aleşi la conducere. Primarii şi Consiliile Locale sunt reprezentanţii cetăţenilor, iar reprezentanții 
desemnaţi din partea cetăţenilor sunt autorizaţi de a acţiona şi de a gestiona proprietatea din numele 
cetăţenilor. Activele publice sunt proprietăţi comune, utilizate de către întreaga comunitate, şi modul 
în care acestea sunt gestionate şi utilizate trebuie să fie evaluat de către societatea civilă. Participarea 
cetăţenilor în treburile comunităţii, contribuie la revizuirea şi echilibrarea activităţilor politice, având 
drept scop asigurarea utilizării corespunzătoare  şi întreţinerii corespunzătoare a proprietăţii/activelor 
publice pentru viitoarele generaţii. 
 
6.2 Metode şi practici de susţinere a participării cetăţenilor şi a transparenţei în procesul 

de gestionare a proprietăţii/activelor publice 
 

6.2.1 Comunicarea directă cu societatea civilă 
 

a. Audierile publice deschise cu cetăţenii:  
 
Audierile publice sunt esenţiale în abordarea nevoilor comunităţii, care pot asigura o bază pentru 
facilitarea unor discuţii deschise şi analiza acestora. Pentru a obţine rezultate bune în cadrul audierilor 
publice deschise, este important de a organiza cu atenţie logistica şi agenda evenimentului: 
 

• Informaţi publicul în timp adecvat cu privire la locul desfășurării audierii publice, timpul şi 
subiectele ce urmează a fi discutate prin intermediul mass-media, cum ar fi ziarele, radioul, 
televiziunea şi anunţurile în scris postate în locurile publice; 

• Pregătiți localul destinat desfășurării audierii publice asigurând spaţiu corespunzător grupului 
de participanţi scontat şi asiguraţi un număr necesar de scaune, precum şi de fişe 
informative/prospecte ce urmează a fi distribuite; 

• Pregătiţi o prezentare detaliată cu referire la subiectul pus in discuție cu cetățenii; 
• Rezervați timp pentru a permite cetățenilor să adreseze întrebări şi să vină cu comentarii; şi 
• Distribuiţi fișa cu concluziile formulate în scris după finisarea evenimentului. 

 
b. Sondaje de opinie sau chestionare 

 
Sondajele sau chestionarele sunt utilizate pentru a colecta date cu privire la opinia publică  pe care 
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autoritatea publică locală le poate aplica pentru a înţelege valorile şi aşteptările cetăţenilor. Studiul sau 
chestionarul trebuie să includă o descriere clară a subiectului discutat, precum şi a problemelor pentru 
care este necesară opinia publică. Acesta ar trebui să cuprindă un eşantion reprezentativ de participaţi 
din comunitate (de exemplu, să nu fie acordat unui grup sau cartier aparte), să acopere un procentaj 
specific de populaţie, să conţină întrebări specifice şi directe şi să specifice data sau perioada de timp 
în care studiul trebuie finisat. Autoritatea  publică locală trebuie să elaboreze un raport final de analiză 
a datelor colectate şi să-l prezinte cetățenilor.  
 

c. Referendumuri  
 
Referendumurile reprezintă unul din cele mai democratice şi complexe moduri de evaluare a opiniei 
comunităţii cu privire la un subiect anume. Acestea sunt de obicei organizate pentru a conveni şi 
identifica prin vot o anumită legislaţie sau subiect relevant necesar a fi aprobat. Cetăţenii votează 
pentru subiectul pus discuţie, iar majoritatea voturilor determină rezultatul subiectului dat. 
Referendumurile reprezintă o metodă importantă pe care societatea civilă o poate utiliza pentru a 
stabili o decizie cu privire la un anumit subiect, totuşi, referendumurile sunt limitate la date de votare 
pre-stabilite şi specifice, care ar putea să nu coincidă cu sincronizarea subiectului respectiv. 
 

6.2.2 Organizaţiile şi grupurile care reprezintă comunitatea 
 

Organizaţiile ne-guvernamentale şi non-profit pot reprezenta un grup anumit de cetăţeni sau o întreagă 
comunitate. Aceste organizaţii pot servi drept supraveghetori ai procesului de gestionare a 
proprietăţii/activelor publice  sau se pot concentra pe subiecte/întrebări specifice adresate de către 
cetăţeni. Aceste grupuri de obicei acţionează ca reprezentanţi al unui grup colectiv de cetăţeni şi 
vorbesc din numele acestora. Organizaţiile respective sunt de multe ori în relaţii de lucru bune atât cu 
administraţia publică locală, cât şi cu comunitatea şi pot acţiona în calitate de intermediari în unele 
cazuri.  
 
Grupurile de lucru sunt create pentru a se concentra asupra unui subiect specific pe un termen scurt. 
Grupurile de lucru includ specialişti şi/sau alţi experţi în problema discutată, iar membrii grupului 
trebuie să fie obiectivi pentru a reprezenta opinia civică. Astfel de grupuri pot fi instituite de către 
administraţia  publică locală sau Consiliul Local, în cadrul comitetelor permanente cu privire la 
subiectele ce urmează a fi discutate. 
 
6.2.3 Comitetele, consiliile şi comisiile 
 
Comisiile de lucru sunt instituite  pentru a aborda anumite aspecte ale comunităţii. De exemplu, 
„comisia finanţe şi buget”, „comisia socială”, „comisia învăţământ, cultură, tineret, sport”, etc, în 
cadrul administraţiei  publice locale sunt entităţi instituite care iau hotărâri din partea comunităţii. 
Aceste grupuri acţionează din numele alegătorilor şi au capacitatea de a lua decizii bazate pe opinia lor 
cu privire la faptul ce este bine/util pentru comunitate. 
 
6.2.4 Mass-media 
 
Mass-media joacă un rol important în comunicarea dintre administraţia publică  locală şi societatea 
civilă. Mass-media, inclusiv Internetul, reţelele  de socializare, televiziunea, ziarele, radioul, etc., 
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servesc pentru a disemina anunţurile şi informaţiile cu referire la serviciilor municipale, prin care se 
informează sau educă comunitatea locală cu privire la un anumit aspect sau subiect.  
 
Administraţia publică locală poate utiliza mass-media pentru: 

• A transmite mesaje; 
• A retransmite decizii; 
• A asigura prezenţa în cadrul şedinţelor autorităţilor locale; şi 
• A face publicitate privind locaţiunea sau comercializarea proprietăţii/activelor publice. 

 
Cele mai eficiente şi rentabile instrumente sunt paginile web ale autorităților publice locale, care pot  
servi drept instrument foarte flexibil de sensibilizare, transparenţă şi implicare a cetăţenilor în 
gestionarea proprietăţii/activelor publice. 

 

7. MODELUL PLANULUI DE GESTIONARE A PROPRIETĂŢII/ACTIVELOR PUBLICE  

Prezentul Plan descrie structura, cadrul, procesele şi scopurile gestionării strategice a 
proprietăţii/activelor publice din portofoliul de proprietăţi ale Autorității Publice Locale. 
Implementarea cu succes a iniţiativelor şi proiectelor specifice identificate în cadrul Planului de 
Gestionare a Activelor Publice va contribui la realizarea obiectivelor de eficienţă ale Primăriei, de 
dezvoltare a sferei serviciilor şi a domeniului economic.   
 
7.1. Strategia de Gestionare a Activelor Publice  
 
Prezenta Strategie de gestionare a activelor este parte integrantă a Strategiei de dezvoltare socio-
economică (SDSE) a oraşului. Strategia are drept scop să ofere orientare strategică pentru procesul de 
planificare şi realizare a politicii de gestionare a activelor oraşului, în baza unei analize a opţiunilor de 
prestare a serviciilor publice.   
 
Viziunea oraşului este definită ca: 
 

Active mai bune, Servicii mai bune 
 
Utilizarea eficientă a activelor reprezintă factorul cheie în asigurarea comunităţii locale cu realizarea 
priorităţilor stabilite pentru Consiliu şi Primar. Consiliul este pe deplin dedicat principiului celei mai 
eficiente utilizări a activelor, iar prezentul document stabileşte obiectivele, procesele şi acţiunile pe 
care toţi membrii Consiliului, Administraţia Primarului şi întreprinderile municipale le vor urmări 
întru realizarea acelui scop. Scopurile şi obiectivele strategiei de gestionare a activelor sunt: 

 
A. Asigurarea faptului că activele municipale contribuie la prestarea efectivă şi eficientă a 

serviciilor publice, sunt corespunzătoare  scopului, corespunzătoare şi sustenabile. Terenul 
operaţional şi activele de proprietate trebuie să: 
 
• Contribuie la îmbunătăţirea nivelului serviciilor publice 
• Definească acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea mediului de trai în oraş, care ar putea 

rezulta în majorarea semnificativă a preţurilor la proprietatea municipală 



 
 Manual privind Gestionarea Patrimoniului Public la Nivel Local, Moldova 
 

57 

• Accelereze procesul de dezvoltare economică locală şi atragere a investitorilor 
• Contribuie la dezvoltarea economică locală în ansamblu, astfel încât majoritatea populaţiei 

să beneficieze de rezultatele îmbunătățitor  
• Creeze baza pentru îmbunătăţirea consecventă a performanţei primăriei 
• Sporească participarea activă şi sprijinul populaţiei locale.   
 

B. Suplimentar, activele municipale ar trebui să contribuie la realizarea următoarelor obiective: 
• Susţinerea realizării scopurilor şi obiectivelor strategice ale oraşului  
• Satisfacerea necesităţilor utilizatorilor de servicii şi a personalului 
• Corespunderea cerinţelor legale şi aflarea în stare bună 
• Asigurarea raportului cost-beneficiu şi sustenabilitate din punct de vedere economic 
• Sustenabilitate din punct de vedere al protecţiei mediului 
• Disponibilitate pentru utilizarea partajată, atunci când este posibil, cu implicarea tuturor 

organelor din sectorul public şi a altor părţi interesate. 
 

Descrierea Acţiunea/Activitatea Serviciul Public/  
Unitatea 

 Performanţa 
/Rezultatul 

Elaborarea şi 
formularea Strategiei 
de gestionare a 
activelor publice ca o 
parte componentă a 
Strategiei de 
dezvoltare socio-
economică (SDSE) a 
APL 

Convertirea strategiei de 
gestionare a activelor în 
SDSE a APL şi 
elaborarea planurilor în 
baza unei analize a 
opţiunilor de prestare a 
serviciilor 
 

Primarul, 
Viceprimarii, 
Consiliul Local 

Strategia de gestionare a 
activelor publice;  
Planul adoptat şi 
aprobat de către Primar 
şi Consiliul Local 

 
7.2. Instituirea Comisiei de Gestionare a Patrimoniului Public şi denumirea în funcție a 
Specialistului în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice 
 
Autoritatea Publică Locală (Primăria) va institui un organ consultativ colectiv care va coordona şi 
susține procesul de adoptare a deciziilor manageriale în cadrul Primăriei, care se va numi Comisia de 
Gestionare a Patrimoniului Public, CGPP (detalii în Capitolul 3 şi 3.3.1). Primarul va desemna 
membrii CGPP prin dispoziţie și prin decizia Consiliului Local, definind obiectivele şi funcţiile 
structurii.  
Primarul numeşte în funcție un Specialist în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice cu normă 
deplină şi determină fişa de post a acestuia, sarcinile, responsabilităţile şi calificările solicitate.  
 

Descrierea Acţiunea/Activitatea  Serviciul 
Public/Unitatea 

 Performanţa 
/Rezultatul 

Instituirea Comisiei  
de gestionare a 
activelor publice 

Primarul numeşte 
membrii CGAM prin 
ordin executiv, definind 
obiectivele şi funcţiile 
structurii 
 

 Proces colectiv şi 
coordonat de luare a 
deciziilor în privinţa 
gestionării activelor 
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Descrierea Acţiunea/Activitatea  Serviciul 
Public/Unitatea 

 Performanţa 
/Rezultatul 

Angajarea / delegarea 
Specialistului în 
gestionarea activelor 
publice 

Definirea Fişei de post 
 
Angajarea unui specialist 
cu normă deplină 

 Gestionarea sistematică 
şi profesionistă a 
activelor publice 

 
7.3. Inventarierea şi înregistrarea proprietăţii publice 

 
Pentru a iniţia procesul de gestionare a proprietăţii publice, este necesar de a identifica clar activele   și 
de a le include într-un Inventar complet al Proprietăţii/activelor Publice. Odată ce toate activele 
aflate în proprietatea sau în utilizarea unei autorităţi publice locale vor fi supuse inventarierii, Primăria 
poate determina care active sunt de importanţă critică pentru necesităţile sociale şi economice ale 
comunităţii. La acea etapă, va fi evaluată starea activelor. Prin aceşti paşi, Primăria poate decide care 
active publice trebuie păstrate şi întreţinute de către Primărie şi care active pot fi date în locaţiune  sau 
vândute pentru a obţine avantaj economic/beneficii.  

 
Inventarierea proprietăţii/activelor publice reprezintă baza Sistemului de gestionare a activelor publice. 
Odată finisată, inventarierea activelor  va fi transformată într-un Registru al Activelor publice, care va 
fi actualizat în fiecare an.  
 

Descrierea Activitatea Responsabili Performanţa/Rezultatul 
Efectuarea inventarierii 
activelor publice 

Identificarea şi 
obţinerea documentelor 
care confirmă statutul 
proprietăţii 
 
Organizarea acestora în 
fişiere de înregistrare a 
proprietăţii – pe suport 
de hârtie 
 

 Acte de proprietate valabile 
 
Menţinerea conştientă a 
evidenţei datelor 
 
Responsabilitate 
îmbunătăţită 
 

Efectuarea inventarierii 
activelor 
întreprinderilor 
municipale prestatoare 
de servicii 

Identificarea şi 
obţinerea documentelor 
justificative ale 
statutului proprietăţii 
 
Efectuarea reevaluării 
 
Introducerea tuturor 
datelor relevante în 
Registrul activelor 

 Transparenţă şi 
responsabilitate 
îmbunătăţită  
 
Valoarea actualizată a 
activelor 
 
Un rating sporit de 
creditare şi opţiuni de 
finanţare mai bune 
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Descrierea Activitatea Responsabili Performanţa/Rezultatul 
Crearea Registrului 
activelor proprietăţii 
publice 

Colectarea şi 
introducerea 
informaţiilor de bază 
despre active în baza de 
date MS Access şi 
Excel  
 
Clasificarea activelor 
publice pe Categorii, 
Sub-categorii şi Tipuri 
de proprietate 
 
Introducerea statutului 
proprietăţii şi utilizarea 
detaliilor 
Includerea datelor cu 
privire la evaluarea 
financiară a activelor 
 
Definirea importanţei 
activelor prin ratingul 
importanţei 
 

 Optimizarea strategiilor de 
investiţii capitale în 
sistemele multiple de 
infrastructură  
 
Stabilirea unor proceduri 
transparente şi corecte de 
utilizare şi alocare a 
activelor publice. 
 
Prognozarea  cheltuielilor 
financiare pentru 
infrastructura publică 

Determinarea stării în 
care se află activele şi a 
opţiunilor de întreţinere 
adecvată 

Inspectarea activelor, 
apoi efectuarea evaluării 
stării 
 
Atribuirea ratingului 
stării şi introducerea 
acestuia în Registru 
 
Identificarea nivelului 
corespunzător de 
întreţinere şi 
planificarea unui 
program de întreţinere 
 

 Plan multianual de 
investiţii capitale  
 
Program anual de 
întreţinere 

Identificarea opţiunilor 
de luare a deciziilor 
manageriale în baza 
clasificării importanţei 
şi ratingului stării 
 

Elaborarea ratingului de 
opţiuni de gestionare  

 Program anual de dare în 
locaţiune, comercializare 
sau PPP a activelor publice 
în surplus 
 
Deciziile Consiliului cu 
privire darea în locaţiune, 
comercializarea sau PPP 
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Descrierea Activitatea Responsabili Performanţa/Rezultatul 
Stabilirea Standardelor 
de Prestare a Serviciilor 
(SPS) 

Elaborarea SPS 
împreună cu 
managementul de vârf, 
managerii de servicii şi 
CGAM 
 
Desfăşurarea sondajelor 
de opinie în rândul 
grupurilor ţintă cu 
privire la proiectul 
standardelor de prestare 
a serviciilor 
 

 SPS aprobate de Primar şi 
Consiliul Municipal 
 
Plasarea SPS pe pagina 
web a primăriei 

 
7.4. Elaborarea şi stabilirea KPI 

 
Analiza performanţei proprietăţii reprezintă o parte fundamentală a procesului de gestionare a 
proprietăţii/activelor publice. Se stabilește un nivel de referinţă pentru fiecare indicator de performanţă, 
în cazul în care sunt disponibile datele. Fiecare indicator prezintă informații  referitoare la performanţa 
proprietăţii, grupurile de proprietăţi similare, sau portofoliu în general. Aceşti KPI trebuie să fie 
evidenţiaţi în analize regulate ale performanţei şi acţiuni detaliate întreprinse în Planul de Acţiuni. 
 

Descrierea Acţiunea / 
Activitatea Responsabili Performanţa / 

Rezultatul 
Colectarea datelor şi 
managementul 
performanţei 

Colectarea datelor 
şi pregătirea 
Indicatorilor de 
performanţă 
 

 Raport anual de 
performanţă a 
proprietăţii elaborat 

Date esenţiale privind 
performanţa 

Elaborarea unei 
agende pentru 
inspectarea şi 
actualizarea 
înregistrărilor 
 

 



 
 Manual privind Gestionarea Patrimoniului Public la Nivel Local, Moldova 
 

61 

Descrierea Acţiunea / 
Activitatea Responsabili Performanţa / 

Rezultatul 
Venituri şi cheltuieli  Identificarea tuturor 

veniturilor şi 
cheltuielilor 
capitale pentru  
bunurile APL 
 
Identificarea 
cheltuielilor pentru 
întreţinere 
 
Diferenţierea  
dintre cheltuielile 
administrative cu 
referire la 
gestionarea  
proprietăţii şi cele 
operaţionale  
 

 Cheltuielile pentru 
întreţinerea planificată 
vor reprezenta cel 
puţin 60% din totalul 
cheltuielilor pentru 
întreţinere 
 
Un program de 
reducere a costurilor 
de întreţinere a  
proprietăţii în cadrul 
portofoliului primăriei: 
Etapa iniţială – o 
reducere de  __% 
 

Starea / Întreținerea 
necesară 

Efectuarea unei 
analize anuale a 
ratingului stării 
 
Elaborarea unui 
model de inspectare 
a stării ce va fi 
aplicat de 
administratorul 
proprietăţii 
 

 Program anual de 
planificare a 
întreţinerii 
 
Reducerea cheltuielilor 
de întreţinere  la 
necesitate şi de urgenţă  
 

Corespunderea Elaborarea unui 
chestionar pentru 
evaluarea nivelului 
de corespundere 
 
Desfăşurarea 
consultaţiilor cu 
Managerii de 
servicii în vederea 
actualizării 
sistematice a 
informaţiilor  
 
Stabilirea 
frecvenţei 
consultaţiilor  
 

 Raport de Performanţă 
a Proprietăţii 
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Descrierea Acţiunea / 
Activitatea Responsabili Performanţa / 

Rezultatul 
Suficienţa/Utilizarea Analiza utilizării 

spaţiului destinat 
pentru oficii  
 
Întreprinderea 
măsurilor pentru 
optimizare, în caz 
de necesitate  
 
Elaborarea 
măsurilor de 
utilizare pentru 
toate celelalte 
proprietăţi şi 
servicii 
 

 Noile măsuri şi 
activităţi sunt definite 
împreună cu 
Managerii de servicii 

Sustenabilitatea Identificarea 
costurilor pentru 
consumul de 
energie şi a datelor 
cu privire la 
emisiile de carbon 
pentru toate 
proprietăţile 

 Planul pentru eficienţa 
energetică 
 
Reducerea cheltuielilor 
la energie cu __% 
 

Accesibilitatea Elaborarea unui 
program de 
asigurare a 
accesului 
persoanelor cu 
dezabilităţi în baza 
politicii locale şi a 
cerinţelor naţionale 
obligatorii 
 
Analiza şi 
actualizarea 
progresului 
 

 Tratare egală pentru 
persoanele cu 
dezabilităţi 

Introducerea unei Matrice 
complexe de evaluare a 
activelor publice 

Prezentarea anuală 
a performanţei 
portofoliului de 
active publice 

 Optimizarea deciziilor 
manageriale pentru 
categoriile şi tipurile 
multiple de active 
publice 
 

 
7.5. Analiza activelor  publice utilizate la prestarea serviciilor 

 
Scopul unei evaluări complete a proprietăţii publice constă în identificarea unor potenţiale oportunităţi 
de eficienţă energetică. Procesul presupune o analiză cuprinzătoare a tuturor proprietăţilor implicate în 
prestarea serviciilor publice, în scopul identificării oportunităţilor, de exemplu, grupare, partajare, 
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înlăturarea duplicării lor, relocalizarea, soluţionarea problemelor proprietăţilor cu performanţă 
Necorespunzătoare  şi maximizarea utilizării. 
 
Aceasta este o analiză în proces de lucru aplicată tuturor proprietăţilor operaţionale implicate în 
prestarea serviciilor publice, examinând oportunităţile potenţiale pentru raţionalizarea şi consolidarea 
facilităţilor, permiţând astfel resurselor limitate să fie direcţionate şi prioritizate într-un mod mai 
efectiv. 
 

Descrierea Acţiunea / Activitatea Responsabili Performanţa / 
Rezultat 

Analiza activelor 
utilizate pentru 
prestarea serviciilor  

Colectarea datelor şi 
pregătirea Indicatorilor 
de performanţă 
 
Identificarea analizelor 
axate pe prestarea de 
servicii publice, 
reieşind din: 
• Tipul de 

proprietate 
• Utilizare 
• Amplasare 
• Matrice/indicator 

de evaluare 
 
Stabilirea parametrilor 
şi obiectivelor analizei. 
Coordonarea şi 
integrarea cu 
rezultatele analizei 
utilizării 
 

 Propuneri de 
îmbunătăţire a 
eficienţei 
 
Raţionalizarea 
portofoliului 
 
Reducerea costurilor 
 
Identificarea 
oportunităţilor pentru 
utilizarea în comun, 
gruparea şi 
relocalizarea 
 
Identificarea 
proprietăţilor în surplus 

Descrierea / 
Denumirea 
proprietăţii 

Identificarea 
oportunităţilor pentru 
relocalizare; grupare; 
partajare şi consolidare 
a proprietăţilor 
 
Analiza eficacităţii şi 
eficienţei gestionării 
proprietăţilor utilizate 
la prestarea serviciilor 
publice 
 
Analiza surplusului de 
proprietăţi pentru o 
viitoare utilizare 
 

 Identificarea 
proprietăţilor în surplus  

 
7.6. Analiza proprietăţii/activelor publice utilizate pentru spații de birouri 

 
Analiza activelor publice utilizate pentru spații de birouri - o analiză a prestării serviciilor de dare în 
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locaţiune precum şi utilizării spaţiilor de birou din incinta clădirilor publice. Activitatea de evaluare a 
opţiunilor va fi desfăşurată cu scopul de a identifica oportunităţile eficiente, care ar putea contribui la 
generarea de venituri în bugetul APL şi cu referire la îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice.  
 

Descrierea Acţiunea / Activitatea Responsabili Performanţa / 
Rezultatul 

Analiza capacităţilor 
de spaţiu de birou ale  
întreprinderilor 
municipale  
prestatoare de servicii 

Identificarea şi 
implementarea 
oportunităţilor de 
raţionalizare în 
conformitate cu Analiza 
utilizării 
 
Analiza oportunităţilor de 
relocalizare a amplasării 
spaţiilor de birou. 
 
Identificarea acţiunilor 
pentru îmbunătăţirea 
performanţei portofoliului 
spaţiilor de birou 
 

 Stabilirea cerinţelor de 
spaţiu de birou care să 
prevadă 10 m2 per 
angajat cu normă 
întreagă  
 
Reducerea raportului 
posturilor de lucru pe 
personal prin noi 
organizări ale lucrului. 
 
Îmbunătăţiri 
măsurabile ale 
performanţei şi 
economiilor de costuri 
 
Identificarea capacităţii 
în surplus 

Analiza amplasării 
birourilor sediului 
central al Primăriei  
 

Planuri digitale ale 
amplasării spaţiilor de 
birou în format CAD 
(Computer Aided Design) 

 

 
7.7. Analiza eficacităţii utilizării a proprietăţii/activelor publice  

 
Analiza eficacităţii utilizării proprietăţii/activelor publice are drept scop să prevadă într-o măsură mai 
mare detaliile privind intensitatea utilizării de către APL a tuturor clădirilor operaţionale. Scopul 
acestei activităţi este de a stabili care proprietăţi sau tipuri de proprietăţi sunt sub-utilizate sau 
ineficiente şi împreună cu rezultatele analizei performanţei de a stabili acţiuni pentru soluţionarea 
probleme respective.  
 

Descrierea Acţiunea / 
Activitatea 

 Serviciul Public / 
Unitatea 

Performanţa / 
Rezultatul 

Evaluarea utilizării 
tuturor activelor 
publice  folosite 
pentru spaţii de birou 
şi la prestarea de 
servicii publice 

   

 
7.8. Gestionarea facilităţilor  

 
Gestionarea facilităţilor este concentrată pe gestionarea operaţională a clădirilor respective şi a 
facilităţilor publice. Aceasta stabileşte cerinţele de asigurare a persoanelor implicate cu consultanţă 
coordonată necesară planificării pe viitor şi recomandări cu privire la întreţinere şi reparaţie (normativă, 
planificată sau la necesitate, ca urmare a unei probleme apărute), iniţiativele de eficienţă energetică şi 
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calcularea costurilor pentru întreg ciclul de viaţă al activului public. 
 

Descrierea Acţiunea / Activitatea Serviciul Public / 
Unitatea 

Performanţa / Rezultatul 

Gestionarea 
facilităţilor 

Analiza şi elaborarea 
Acordurilor curente de 
utilizare facilităţilor cu 
toate cu toate instituţiile 
cu scopul  
convenirii asupra 
obiectivelor prioritare şi a 
Nivelului de prestare a 
serviciilor publice în 
următoarele domenii: 
Întreţinerea normativă şi 
programele de inspecţie  
Planificarea pe viitor a 
programelor de 
întreţinere şi a examinării 
stării activelor 
Cerinţe pentru 
întreţinerea la necesitate 
 
Consultări şi planificarea 
pe viitor a iniţiativelor de 
eficienţă energetică 
 

 Elaborarea Acordurilor de 
utilizare pentru serviciile 
relevante corespunzător, 
inclusiv a SPS, cu definirea 
responsabilităţilor, 
rezultatelor şi monitorizării 
performanţei.   
 
Datele finale şi consultanţă 
de suport pentru actualele 
programe disponibile 
pentru fiecare Portofoliu de 
active, care va fi:  
Clar comunicat tuturor 
persoanelor implicate 
Utilizat pentru a sprijini şi 
informa factorii de decizie 
cu privire la îmbunătăţirea 
performanţei 
Utilizat pentru a demonstra 
cum s-a îmbunătăţit 
performanţa 
Întreţinerea prioritară va fi 
agreată şi planificată în 
termeni precizaţi 
Cheltuielile asociate 
întreţinerii planificate 
reprezintă 60% din totalul 
cheltuielilor de întreţinere 
 

Gestionarea 
facilităţilor 
(continuare) 

Analiza gestionării 
întreţinerii şi Programele 
de inspecţie care asigură 
date clare disponibile, 
precum şi consultanţă de 
suport pentru toţi actorii 
relevanţi (personalul 
principal implicat în 
gestionarea activelor 
publice  şi centrele de 
luare a deciziilor) 
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Descrierea Acţiunea / Activitatea Serviciul Public / 
Unitatea 

Performanţa / Rezultatul 

Prioritizarea, analiza şi 
gestionarea programelor 
intensificate de inspectare 
a stării pentru fiecare 
Portofoliu de active 
publice 
 
 

 Gestionarea reparaţiilor la 
necesitate, consultările sunt 
întreprinse pentru fiecare 
Portofoliu de servicii 
publice compatibil cu 
îmbunătăţirea planificată a 
portofoliului de active 
publice şi deciziile cu 
privire la investiţiile 
capitale. 

Analiza gestionării 
reparaţiilor la necesitate 
şi a întreţinerii planificate 
pentru fiecare Portofoliu 
de servicii pentru a 
asigura coordonarea lor 
cu deciziile de 
îmbunătăţire, planificare 
şi prioritizate, a 
portofoliului. 
 
 

 
 
7.9. Raţionalizarea, dispunerea activelor  şi iniţiativele de Parteneriat Public Privat    
 
Darea în locaţiune sau comercializarea surplusului de proprietăţi şi de teren public reprezintă o 
oportunitate de generare a veniturilor pentru a amplifica programele de investiţii ale APL. Procesul de 
gestionare a proprietăţii/activelor publice va identifica acele oportunităţi, care ar putea fi vândute sau 
date în locaţiune  în conformitate cu condiţiile pe piaţa proprietăţilor imobiliare.  
 
PPP ar trebui să genereze mijloace bănești pe termen lung - un concept care cuprinde eficienţa, 
eficacitatea, economia şi asigurarea prestării de servicii publice de calitate, decât o simplă minimizare 
a costurilor.  
 

Descrierea Acţiunea / 
Activitatea Responsabili Performanţa / 

Rezultatul 
PPP pentru darea pe 
termen lung a 
activelor publice 
respective în 
locaţiune 
 

Elaborarea analizei 
şi propunerii de 
fezabilitate 

 Venituri mai mari 
pentru bugetul local 
şi îmbunătăţiri 
capitale 
 

 
 
7.10. Proiecte 
 
Scopul este de a îmbunătăţi în mod progresiv proprietăţile cheie, reţelele de infrastructură şi reabilitare 
prin intermediul proiectelor planificate şi implementate profesional.  
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Consiliul APL va aproba programul proiectelor de îmbunătăţire capitală pentru perioada 2014 -1016. 
Sumarul programului va fi prezentat în tabela de mai jos: 

Descrierea Acţiunea / 
Activitatea 

 Serviciul Public / 
Unitatea 

Performanţa / 
Rezultatul 

Reabilitarea străzilor 
şi a trotuarelor – 10 
străzi 
 

   

Reabilitarea şi 
extinderea 
iluminatului stradal 
 

   

Reabilitarea 
grădiniţelor din 
punct de vedere al 
eficienţei energetice  
 

   

Reabilitarea şi 
extinderea reţelei de 
canalizare 

   

 

7.11. Analiza proprietăţii/activelor publice cu destinaţie comercială (generatoare de venituri) 
 
Proprietăţile comerciale sunt acele proprietăţi publice, funcţia iniţială intenţionată ale cărora este de a 
genera venituri. Scopul analizei proprietăţii/activelor publice cu destinație comercială este de a 
implementa iniţiative cheie, programe şi planuri de optimizare a indicatorilor economici de gestionare 
a proprietăţilor comerciale. 

Descrierea Acţiunea / Activitatea Responsabili Performanţa / 
Rezultatul 

Analiza tuturor 
proprietăţilor 
comerciale date în 
locaţiune 
 

Calcularea VNA pentru 
toate proprietăţile date în 
locaţiune 
 
Revizuirea şi actualizarea 
plăţilor de arendă dacă este 
necesar 
 

 Creşterea ratei de 
ocupare a proprietăţilor 
comerciale 
 
Majorarea chiriei medii 
per m2 în proprietăţile 
comerciale 
 

Analiza surplusului de 
proprietăţi  
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Descrierea Acţiunea / Activitatea Responsabili Performanţa / 
Rezultatul 

 Crearea unui program 
pentru analiza proprietăţilor 
în surplus şi propunerea 
unui grafic de dare în 
locaţiune a acestora 
 
Menţinerea ratei înalte de 
ocupare a proprietăţilor 
comerciale 
 
Menţinerea şi actualizarea 
bazelor de date actuale 
privind nivelul mediu al 
costului arendei pe piaţă 
pentru diferite sectoare ale 
oraşului 
 
Înregistrarea şi urmărirea 
datelor pentru fiecare etaj, 
apartament, şi spaţiu de 
construcţie;  
 
Înregistrarea şi urmărirea 
datelor pentru loturile şi 
secţiunile de loturi pentru 
uz comercial;  
 
Definirea şi gestionarea 
nivelurilor maxime şi 
optimale de ocupare a 
spaţiului în clădiri;  
 
Definirea şi gestionarea 
suprafeţelor comune, ce pot 
fi date în locaţiune, 
acordate şi utilizabile 
pentru fiecare spaţiu;  
 
Identificarea numelor, 
numerelor de telefon şi a 
adreselor persoanelor de 
contact responsabile de 
gestionarea proprietăţilor. 
 

 Realizarea unei rate 
ţintă de ocupare de cel 
puţin 75% din 
Suprafaţa Internă Netă 
(SIN) 

 
7.12. Elaborarea Planului de Acţiuni 
 
Planul de Acţiuni reprezintă o succesiune de paşi sau activităţi care trebuie îndeplinite corespunzător, 
pentru ca o strategie să fie de succes. Un plan de acţiuni are cinci elemente majore: 
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(1) Sarcini specifice: care urmează a fi îndeplinite  

(2) Personal: de către cine vor fi îndeplinite sarcinile 

(3) Perioada de timp: când vor fi realizate sarcinile propuse 

(4) Alocarea de resurse: ce mijloace financiare sunt disponibile pentru activităţile specifice  

(5) Rezultate scontate. 

Tabela de mai jos este propusă în baza Planului de gestionare a activelor APL şi reprezintă un 
model practic pentru Planul de acţiuni. 

Nr de 
ref Descrierea Acţiunea/ 

Activitatea  Responsabili  Termenul 
limită 

Performanţa/ 
Rezultatul 
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Anexa 1 
 

Planul de Gestionare a Patrimoniului Public, 2014 -2017  
Indicatorii Cheie de Performanţă a Proprietăţii/ activelor publice 

 
 
CHELTUIELILE  
 
Obiectivele: Măsurarea costurilor generale aferente proprietăţii pentru portofoliul operaţional al  

Consiliului Local. 
                      Elaborarea de-a lungul timpului a unui profil şi identificarea tendinţelor. 
 

Indicator 2014 /15 2015/16 2016 /17 
Costurile brute de întreținere ale proprietăţii, % din cheltuielile totale    

 
Comentarii: Analiza se va concentra asupra tendinţei raportului cheltuielilor cu referire la proprietăţi 

faţă de cheltuielile publice generale – sunt în descreștere sau viceversa. 
 
Evaluarea comparativă: Valorile de referinţă recunoscute pe pieţele internaţionale, a celor în curs 
dezvoltare cât şi ale celor cu un nivel înalt de dezvoltare, tind se difere semnificativ. Totuşi, autoritatea 
publică locală trebuie să se asigure de faptul că cheltuielile pentru proprietăţi sunt la un nivel 
corespunzător pentru a proteja activele publice, în special în ceea ce ţine de întreţinere şi satisfacerea 
cerinţelor legale.  
 

Indicator: 2014 /15 2015/16 2016 /17 
Costurile operaţionale cu referire la 
proprietate  / SIB (Suprafaţa internă brută), 
Lei/m2 

   

Costurile ne-operaţionale cu referire la 
proprietate  / SIB, Lei/m2 

   

 
Comentarii: Analiza se va focusa pe tendinţa costului mediu general per metru pătrat pentru 

portofoliul de active publice operaţionale – dacă acesta s-a redus sau s-a majorat. 
 
Evaluarea comparativă: Compararea cu alte APL de dimensiuni similare. Verificarea mediilor 
statistice naţionale.  
 
CONDIŢIILE 
 
Obiectivele: Măsurarea condiţiei în care se află portofoliul operaţional de active publice al Consiliului 

Local actual.  
                     Măsurarea schimbării stării de-a lungul timpului. 
                     Identificarea mijloacelor financiare necesare pentru reparaţii. 
 
Indicator: 
 

Procent din suprafaţa internă brută în starea specificată conform  
categoriilor 1-4 2014 /15 2015/16 2016 /17 

A: Bună Utilizat conform destinaţiei şi exploatat în mod eficient, %    
B: Satisfăcătoare Utilizat conform destinaţiei, dar care demonstrează 
anumite deteriorări minore, %    
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Procent din suprafaţa internă brută în starea specificată conform  
categoriilor 1-4 2014 /15 2015/16 2016 /17 

C: Necorespunzător Defecte majore şi/sau nu funcţionează conform 
destinaţiei, %    

D: Proastă Durata de exploatare a expirat şi/sau există riscul serios, 
inevitabil de cedare, %    

 
Indicator general de performanţă – Condiţiile 
 
Pentru acest scop, acesta este definit ca Suprafaţa internă brută (SIB) al proprietăţilor operaţionale în 
stare bună şi satisfăcătoare (adică evaluat cu calificativul A sau B), exprimat în procent faţă de 
portofoliul total operaţional de proprietăți. 
 

Indicator general de performanţă 2014 /15 2015/16 2016 /17 
SIB al portofoliului operaţional, m2    
SIB al portofoliului în stare bună şi 
satisfăcătoare, m2    

Total procente în stare bună şi 
satisfăcătoare, %    

 
 
Comentarii: Proprietăţile publice specifice evaluate cu calificativul C şi D vor necesita investigaţii 
suplimentare pentru a determina dacă este necesară analiza opţiunilor de investiţii sau vânzare.   
 
Evaluarea comparativă: În medie, 75% din portofoliul public se află în stare bună sau satisfăcătoare. 
Totuşi, pentru a menţine această stare pentru portofoliul operaţional, sunt necesare investiţii pentru a 
asigura întreţinerea necesară, în particular pe măsură ce portofoliul se uzează. 
 
CHELTUIELILE DE ÎNTREŢINERE 
 
Definiţia:„Costul necesar pentru a aduce o proprietate din starea sa actuală la una care este 
solicitată în mod rezonabil de către APL pentru a presta un serviciu public sau pentru a satisface 
obligaţiunile sale statutare sau contractuale şi menţinerea acesteia la un standard stabilit”. 
 
Obiectivele:  Analiza cheltuielilor anuale efectuate pentru întreţinerea portofoliului operaţional. 
                     Măsurarea schimbărilor privind raportul dintre întreţinerea planificată şi cea la necesitate. 
                     Asigurarea cu informaţii pentru elaborarea strategiilor de întreţinere planificată în prealabil. 
 

Indicator 2014 /15 2015/16 2016 /17 
Total cheltuieli de întreţinere, Lei    
Total cheltuieli de întreţinere, Lei per m2 SIB     
Întreţinerea planificată, % din total cheltuieli     
Întreţinerea la necesitate, % din total cheltuieli    

 
Comentarii: Unul din obiectivele ar putea fi ca cel puţin 60% din cheltuielile totale de întreţinere să fie 
planificate. Procentul de cheltuieli mai mic pentru întreţinerea la necesitate reprezintă un indicator de 
gestionare bună a planificării şi a evaluării riscului.   
 
Evaluarea comparativă: La momentul elaborării acestui plan nu au fost disponibile date complete cu 
privire la cheltuielile de întreţinere efectuate de către autorităţi.  
 
 
CORESPUNDEREA 
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Obiectivele: Măsurarea numărului de proprietăţi operaţionale ale Consiliului Local corespunzătoare  

pentru  utilizarea lor actuală.  
 
 

Indicator: 2014 /15 2015/16 2016 /17 
% din portofoliul operaţional în m2 SIB pentru care s-a 
efectuat un studiu de corespundere  

   

 
Indicator: 
 

% din proprietate după număr în categoriile de 
corespundere cu calificativul A-D 2014 /15 2015/16 2016 /17 

A Bună Utilizare corespunzătoare şi exploatare în mod 
corespunzător (în conformitate cu necesităţile cu 
privire la personal şi nivelul de prestare a  
serviciului), % 

   

B Satisfăcătoare Utilizare corespunzătoare, însă cu probleme 
minore (în general, este în conformitate cu 
necesităţile cu privire la personal şi nivelul 
de prestare a  serviciului), % 

   

C Necorespunzător Probleme semnificative şi/sau nu este 
exploatat în mod optim (împiedică performanţa cu 
privire la personal şi nivelul de prestare a  
serviciului), % 

   

D Necorespundere Împiedică prestarea efectivă a  
serviciului, %    

 
Indicator general de performanţă - Corespunderea 
 
Pentru acest scop, acesta este definit ca ponderea clădirilor operaţionale care corespund utilizării lor 
actuale, adică se încadrează în categoriile A şi B. 
 

Indicator general de performanţă pentru Corespundere 2014 /15 2015/16 2016 /17 

Total SIB al proprietăţilor operaţionale, m2    

Ponderea clădirilor operaţionale evaluat cu calificativul Bine 
sau Satisfăcător, %    

 
Comentarii: Indicatorii de corespundere determină cât de adecvată este funcţia destinată proprietăţii 
faţă de scopul în care aceasta este întrebuinţată.  
 
Evaluarea comparativă: În medie, cel puţin 70% din portofoliul public ar trebui să fie în stare bună 
sau satisfăcătoare (A şi B). 
 
Acele proprietăţi publice care se încadrează în calificativul C şi D vor necesita investigaţii 
suplimentare pentru a determina dacă opţiunilor de investiţii sau vânzare sunt corespunzătoare . 
 
 
SUFICIENŢA – SPAŢIILE PENTRU BIROURILE (CAPACITATEA ŞI UTILIZARE) 
 
Obiectivele: Măsurarea intensităţii şi nivelului de utilizare a spaţiului destinat  birourilor 
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                     Identificarea birourilor exploatate insuficient şi a oportunităţilor de raţionalizare. 
                     Minimizarea cheltuielilor pentru întreținerea proprietăţii/activelor publice (sau evitarea 

cheltuielilor asociate achiziţionării  de mai mult spaţiu) prin administrarea eficientă a 
spaţiului. 

 

Indicator 2014 /15 2015/16 2016 /17 

Proprietatea de birouri operaţionale ca % din portofoliul total  de 
active, %    

Suprafaţa netă (SN) per numărul de angajaţi cu normă deplină, m2    

 
 
Comentarii: Spaţiul mediu destinat spaţiului de birou ocupat de fiecare angajat cu normă deplină în 

conformitate cu standardele UE este între 8 şi 10 m2 per angajat. În cazul birourilor de uz 
general, cum ar fi spaţiul destinat şedinţelor sau odihnei, se consideră acceptabil un nivel 
de ocupare în mediu de 9.0 m2. Totuşi, unele birouri ar putea corespunde mai mult sau 
mai puţin acestor cerinţe, în funcţie de caracteristicile fizice ale clădirii sau întrebuinţării 
acesteia.  

 
Evaluarea comparativă: Valorile de referinţă pentru spaţiile de birouri ca procentaj din portofoliul de 
active publice total indică media între 13% şi 15%. 
 
 
SUSTENABILITATEA (DURABILITATEA) 
 
Obiectivele: Măsurarea anuală a îmbunătăţirilor înregistrate în domeniul eficienţei energetice.  
                     Evidenţierea impactului asupra mediului a proprietăţilor municipale. 
 
Performanţa energetică a unei clădiri reprezintă valoarea calculată sau măsurată  energiei necesare 
pentru satisfacerea cererii de energie asociate utilizării tipice a clădirii, care include energia consumată 
pentru încălzire, răcire, ventilare, apă fierbinte şi iluminare.  
 

Indicator de eficienţă energetică 2014 /15 2015/16 2016 /17 

Costul consumului de energie per m2 de SIB, Lei/m2    

Procentul de reducere a cheltuielilor asociate 
consumului de energie, %    

 
 

Indicator de sustenabilitate de mediu 2014 /15 2015/16 2016 /17 

Total tone de CO2 generate de patrimoniul public, tone    

Tone de CO2 per m2 de SIB, tone    

 
Comentarii: Rezultatele trebuie comparate cu datele corespunzătoare altor active publice comparative 

după funcţie, precum şi cu rezultatele surselor de energie alternative. 
 
Evaluarea comparativă: Autoritatea centrală trebuie să pună la dispoziţie nivelul de referinţă naţional 
cu privire la emisiile medii stabilite ca obiectiv de dioxid de carbon per m2 de SIB.  
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ACCESIBILITATEA 
 
Obiectivul: Monitorizarea progresului înregistrat în asigurarea accesului în clădirile publice ale APL 

pentru persoanele cu dezabilități.  
 
Indicator de performanţă prevăzut de lege – Accesul pentru persoanele cu dezabilităţi 
 
În  acest scop,  indicatorul dat este definit ca ponderea clădirilor în care sunt amplasate serviciile 
prestate de către APL şi care sunt adresate şi accesibile persoanelor cu dezabilităţi. 
 

Indicator 2014 /15 2015/16 2016 /17 

Numărul de clădiri publice unde sunt amplasate serviciile 
prestate de către APL comunității locale    

Ponderea clădirilor cu acces pentru public, potrivite şi 
accesibile pentru persoanele cu dezabilităţi, %    

 
Comentarii: Ar fi benefic dacă Primăria ar dispune de un program anual prioritar pentru adaptarea 
clădirilor şi facilităţilor sale, în vederea facilitării accesului pentru persoanele cu dezabilităţi pentru a 
permite utilizarea serviciilor publice de către aceste persoane.  
 
O clădire este considerată „potrivită şi accesibilă pentru persoanele cu dezabilităţi” dacă practicile, 
politicile şi procedurile fac posibilă şi rezonabil de practică pentru persoanele cu dezabilităţi utilizarea 
serviciilor amplasate în clădirea respectivă. Inclusiv, dacă aceasta pune la dispoziţie asistenţă sau 
servicii auxiliare care ar permite sau ar facilita utilizarea serviciilor prestate în această clădire de către 
persoanele cu dezabilităţi. Accesul de la drumul public sau din zona de parcare la intrarea şi ieşirea din 
clădire trebuie să fie creat în conformitate cu necesităţile persoanelor cu dezabilităţi. Accesul la 
instalaţiile sanitare trebuie să fie dotate, în mod normal, cu posibilităţi de a fi utilizate şi de persoanele 
cu dezabilităţi. Clădirile considerate potrivite au fost supuse unui audit de accesibilitate sau evaluare 
echivalentă, cu acoperirea tuturor aspectelor ce ţin de necesităţile persoanelor cu dezabilităţi.  
 
Evaluarea comparativă: Corespunderea cu standardele şi obiectivele naţionale stabilite, dacă există.  
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Planul de Gestionare a Patrimoniului Public, 2014  - 2017  
 Matricea de evaluare 

 
Modalitatea de abordare 
 
Această modalitate de abordare vizează elaborarea unei matrice, în care pot fi comparate şi apreciate/evaluate diferite aspecte ale proprietăţii, pentru a le 
acorda o clasificare generală, de la funcţionează bine (verde), acceptabil (portocaliu) şi sub nivel de deservire  acceptabil (roşu). Completarea matricei implică 
evaluarea măsurilor de performanţă pentru fiecare categorie de proprietate, ţinând cont de datele valorilor de referinţă, în cazul în care acestea sunt disponibile, 
sau utilizarea mediilor statistice. Proprietăţile sunt evaluate conform calificativului pentru fiecare indicator de măsură cu utilizarea acestor criterii, iar 
rezultatele cheie sunt notate în secţia următoare.  
 
Următoarea etapă constă în combinarea tuturor datelor pentru a primi un punctaj total. Aceasta implică evaluarea măsurilor de performanţă pentru a reflecta 
acest impact relativ asupra indicatorului de gestionare a activelor publice. De exemplu, indicatorul pentru Stare/Condiţie a fost apreciat cu o pondere dublă 
pentru a reflecta impactul semnificativ asupra termenilor financiari şi operaţionali pentru orice clădire în stare nesatisfăcătoare. 
 
 
Matrice de evaluare a spaţiului de birouri - Model 
 
 

Locatar NRUP Descriere Adresă Sector Stare Corespundere Utilizare Cheltuieli 
proprietate 

Eficienţă 
energetică 

 
Întreţinere Calificări 

totale Comentarii 

             

 
 
G- Proprietatea funcţionează bine 
A- Proprietatea funcţionează acceptabil 
R- Proprietatea este sub nivel de deservire  acceptabil 
 

 
1NRUP – Număr de referinţă unic al proprietăţii 
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Anexa 4 

Model  de Contract de Utilizare:Utilizarea unui activ public la prestarea serviciilor de 
grădiniţă 

 
Activul Clădirea grădiniţei cu bunurile mobile, în conformitate cu inventarul fizic şi 

contabil. 
 

Scopul utilizării Prestarea serviciilor de grădiniţă copiilor cu adresă înregistrată în Primărie  
până la vârsta de trei ani 
 

Utilizator Administraţia grădiniţei 
 

Standardele de 
prestare a  
serviciului 

Mărimea grupelor nu depăşeşte 20 copii, 20 de ore de predare 
copil/săptămână, 35 săptămâni de predare/an 
 

Perioada de 
utilizare 

5 ani, renovabil 
 

Cerinţe de 
raportare 

Raportare trimestrială în format stabilit 

Întreţinere Utilizatorul este responsabil pentru toată întreţinerea care va fi finanţată prin 
alocări de la buget 
 

Investiţii APL va face investiţiile necesare dacă resursele permit 
 

Responsabilitatea 
pentru daune 

Directorul Grădiniţei (numele) va fi responsabil pentru toate daunele provocate  
din neglijenţă 
 

Capacitatea în 
exces 

Utilizatorul este în drept să subînchirieze orice capacitate în exces cu 
aprobarea în prealabil de către Direcția de Gestionare a Activelor Publice. 
Venitul din subînchiriere va fi alocat după cum urmează: 50% Primăriei  şi 
50% utilizatorului pentru necesităţile bugetare 
 

Posibilitatea de 
reziliere 

APL este în drept să rezilieze contractul înainte de expirarea termenului, cu 
notificare prealabilă de 6 luni. Sfârşitul perioadei de utilizare trebuie să 
coincidă cu vacanţa de vară a copiilor. 
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ANEXA 5 
 

PROIECTUL FIŞA DE POST A SPECIALISTULUI ÎN GESTIONAREA ACTIVELOR 
PUBLICE  

 
Titlul: Specialist în gestionarea activelor publice 
 
Subordonare: Şeful Secţiei de gestionare a activelor publice sau Primarul  
 
Sumarul funcţiei: Specialistul în gestionarea activelor are sarcina de a asigura întreţinerea adecvată a 
activelor publice, prin utilizarea optimală a acestora şi minimizarea costurilor de prestare a serviciilor 
de calitate înaltă comunităţii. Specialistul în gestionarea activelor publice promovează interesul 
primăriei în ceea ce priveşte gestionarea eficientă a activelor publice şi asigură ca Consiliul Local să 
dispună de informaţii suficiente pentru adoptarea deciziilor politice. Specialistul în gestionarea 
activelor publice este responsabil de menţinerea şi păstrarea/arhivarea unui sistem sistematizat de 
evidenţă a datelor şi informaţiei detaliate referitoare la fiecare activ public, aflat în subordinea 
primăriei.    
 
Specialistul în gestionarea activelor trebuie să deţină cunoştinţe profunde în ceea ce ţine de practicile 
de gestionare, procedurile şi reglementările cu referinţă la activele publice, astfel încât să poate acţiona 
independent şi să stabilească priorităţile operaţionale a acestora. Abilitatea de a lucra în condiţii 
dificile, respectând termeni limită şi capacitatea de a lucra în mediu amiabil şi a stabili relaţii eficiente 
cu părțile interesate, sunt  caracteristici obligatorii ale acestei funcţii.    
 
Obligaţii şi responsabilităţi: 
 
Înregistrarea şi inventarierea activelor publice  

• Să asigure înregistrarea adecvată a activelor publice la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.   
• Să păstreze copii îndosariate pentru fiecare activ public.  
• Să creeze şi să menţină un inventar electronic, sau Registru al Activelor publice care să 

includă toate datele relevante privind gestionarea lor.  
• Să întreţină Registrul Activelor prin înregistrarea modificărilor cu referire la active: ca urmare 

a achiziţiilor de noi active, radierea unor active existente sau menţinerea necesităţilor 
operaţionale.    

• Să efectueze analize şi evaluări cu privire la: starea activelor publice, nivelului de adecvare, 
importanţa, utilizarea şi accesibilitatea acestora. 

 
Utilizarea activelor publice de către instituţii bugetare sau întreprinderi municipale, închirierea 
acestora unor părţi terţe, sau Parteneriate Publice- Private.   

• Să elaboreze proiecte de acorduri de utilizare, spre aprobare Primarului sau Consiliului Local, 
pentru instituţiile bugetare sau întreprinderile municipale, ce reglementează detaliat utilizarea 
activelor publice de către instituţiile bugetare sau întreprinderile municipale respective. 

• Să prezinte recomandări Primarului şi Consiliului Local cu privire la activele publice ce 
urmează a fi date în chirie părţilor terţe. 

• Să elaboreze proiecte de contracte de locaţiune, spre aprobare Primarului sau Consiliului Local, 
încheiate între autoritatea publică locală şi partea terţă care va utiliza patrimoniul public.  
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• Să înainteze proiecte sau să recomande contractarea unor  surse externe privind dezvoltarea 
acordurilor de Parteneriat Public-Privat, spre aprobare Primarului sau Consiliului Local. 

• Să dezvolte un nivel de standarde privind prestarea serviciilor publice pentru utilizatorii 
proprietăților publice, inclusiv  pentru instituţiile bugetare, întreprinderile municipale şi părţile 
terţe (Partenerii Privaţi). 

• Să reprezinte autoritatea publică locală, la indicaţiile Primarului, la negocierea sau 
renegocierea contractelor de arendă şi de Parteneriat Public-Privat.   

• Să desfăşoare proceduri de închiriere în mod transparent, corect şi competitiv astfel încât să 
obţină cel mai bun preţ pentru locaţiunea activelor publice către părţile terţe.  

• Să desfăşoare, la necesitate, campanii de informare în masă pentru a informa opinia publică 
privind operaţiunile efectuate cu activele publice, statutul activelor publice, cum ar fi 
închirierea şi Parteneriatele Publice Private (PPP).   

• Să ghideze utilizatorii finali, inclusiv instituţiile bugetare, întreprinderile municipale şi alţii, în 
domenii ce ţin de logistica activelor, cum ar fi utilizarea şi întreţinerea, nivelul standardelor de 
prestare a serviciilor publice solicitat.    

 
Comercializarea activelor publice 

• Să înainteze recomandări către Primar şi Consiliul Local cu privire la activele publice ce ar 
trebui comercializate.  

• Să contribuie la elaborarea contractelor de vânzare-cumpărare ce urmează a fi aprobate de 
către Consiliul Local.  

• Să organizeze şi să participe la şedinţele comisiilor convocate, pentru a evalua activele publice 
ce urmează a fi vândute, închiriate sau folosite în cadrul PPP. 

• Să desfăşoare acţiuni de vânzare-cumpărare transparent, corect şi competitiv astfel încât să 
obţină cel mai bun preţ pentru închirierea activelor publice părţilor terţe.  

• Să desfășoare la necesitate, campanii de informare în masă pentru a informa opinia publică 
privind modificarea statutului activelor publice prin procedura de vânzare-cumpărare. 
 

Bugetare şi  control 
• Să asigure recepţia rapoartelor solicitate de la utilizatorii activelor publice, inclusiv  instituţiile 

bugetare, întreprinderile municipale, părţile terţe, partenerii privaţi, ce le-au închiriat şi să 
transmită aceste rapoarte Primarului şi Comisiei de Gestionare a Activelor Publice.   

• Să pregătească documentaţia şi să raporteze Comisiei de Gestionare a Activelor şi Primarului 
despre statutul activelor inventariate şi să vină cu recomandări ce ţin de perspectiva de 
utilizare şi dispunere.   

• Să contribuie la elaborarea bugetului anual pentru a se asigura că cheltuielile pentru activele 
publice sunt estimate adecvat şi că veniturile prognozate sunt reflectate corect în buget.   

• Să asigure colectarea corespunzătoare a veniturilor de la utilizatorii activelor publice. 
 

Cerinţe: 
• Abilităţi profunde de comunicare (scris şi verbal) şi interpersonale  
• Aptitudini avansate de analiză calitativă, verificate prin experienţa anterioară de muncă  
• Cunoştinţe de operare în Microsoft Excel, Microsoft Word şi Microsoft Access 
• Aptitudini pronunțate de negociere 
• Experienţa în domeniul gestionării activelor/bunurilor imobiliare este preferabilă  
• Cursuri de contabilitate, finanţe şi bunuri imobiliare reprezintă un avantaj.  

 



Manual privind Gestionarea Patrimoniului Public la Nivel Local, Moldova 

80 

Referințe 
 

1. Manual privind Sustenabilitatea Urbană, Canada (Handbook on Urban Sustainability, Canada) 
2. Sistemul de Gestionare a Patrimoniului Municipal pentru Mediul Web, Mauher, Croația 

(Municipal Asset and Property Management System for the Web Collaborative Environment, 
Mauher, Croatia) 

3. Impozitul pe Proprietate în Republica Moldova, Bază pentru Autonomia Locală, Boris 
Morozov, Universitatea Nebraska din Omaha (SUA) (Property Tax in the Republic of  
Moldova – Basis For Local Autonomy, Boris Morozov , University of Nebraska at Omaha) 

4. Nivelul Standardelor de Prestare a Serviciilor. Măsuri pentru Menținerea Calității Vieții 
Comunitare, Centrul Municipal de Servicii și Cercetare din Washington (Level of Service 
Standards. Measures for Maintaining the Quality of Community Life, Municipal Research & 
Services Center of Washington) 

5. Gestionarea Strategică a Patrimoniului Municipal, Banca Mondială (Strategic Municipal Asset 
Management, The World Bank) 

6. Manual de Proceduri privind Gestionarea Patrimoniului Municipal, RTI International, USA (A 
Toolkit for Municipal Asset Management, RTI International, USA) 

7. Proprietate fierbinte: Valorificarea Proprietății Autorităților Publice Locale, Comisia de Audit 
a Autorităților Publice Locale și Serviciul Național de Sănătate, Marea Britanie (Hot Property: 
Getting The Best From Local Authority Assets, Audit Commission for Local Authorities and 
the National Health Service, UK) 

8. Manual de Proceduri privind Gestionarea Patrimoniului Municipal, ARD Inc., USAID 
(Municipal Asset Management Toolkit, ARD Inc., USAID) 

9. Proprietatea imobiliară municipală. Similaritate și discrepanță în procesul de gestionare a 
proprietății imobiliare publice în orașele europene, Deloitte, Olanda (Municipal real estate. 
Comparing public real estate management in European cities, Deloitte, Netherlands) 

10. Esența și Importanța Gestionării Facilităților: Concept nou în administrarea afacerilor și teoria 
de management, Moslener Walther (Wesen und Bedeutung des Facility Management: ein 
neues Konzept in der Betriebswirtschafts und Managementlehre, Moslener Walther) 

11. Gestionarea Facilităților ca Materie de Management, Thomas Madritsch, Deyan Kavrakov, 
WIFI Bulgaria (Facility Management As a Management Discipline, Thomas Madritsch, Deyan 
Kavrakov, WIFI Bulgaria) 

 

 


	LGSP Moldova
	Conţinut
	GLOSAR
	TERMENI ŞI DEFINIŢII
	GLOSAR
	TERMENI ŞI DEFINIŢII
	Durata de funcţionare utilă:
	1. INTRODUCERE
	1.1 Context
	Domeniul de aplicare a asistenței tehnice
	1.2 Strategia de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice
	Mediul adecvat sistemului de gestionare a proprietăţii/activelor  publice - Componentele
	1.3 Planul de Gestionare a Proprietăţii/Activelor Publice  - Componentele cheie
	2. CADRUL LEGAL PRIVIND GESTIONAREA PROPRIETĂŢII/ACTIVELOR PUBLICE
	2.1 Constituţia Republicii Moldova din 27.07.1994, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 1 din 28.08.1994.
	2.2 Legea privind administraţia publică locală Nr 436-XVI din 28.12.2006, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 32-35 din 09.03.2006.
	2.6 Legea cadastrului bunurilor imobiliare Nr 1543-XIII din 25.02.1998, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 44-46 din 21.05.1998.
	Prezenta lege stabileşte structura şi modul de înregistrarea la cadastru a bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a ac...
	2.7 Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică Nr 488-XVI din 08.07.1999, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 42-44 din 20.04.2000.
	Legea reglementează transferul de bunuri şi de drepturi patrimoniale din proprietate privată în proprietate publică, transferul către stat de bunuri proprietate publică ce aparţin unei unităţi administrative-teritoriale sau, după caz, cedarea către st...
	2.9 Legea cu privire la parteneriatul public-privat Nr 179-XVI din 10.07.2008, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 165-166 din 02.09.2008; Hotărârea de Guvern Nr. 476 din 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedur...
	Legea stabileşte principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele şi modalităţile de realizare, procedura de iniţiere şi de implementare a acestuia, drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale partenerului privat.
	3. PLANUL DE GESTIONARE A PROPRIETĂŢII/ACTIVELOR PUBLICE
	Activele publice  pot fi definite ca:
	Stabilirea Standardelor de Prestare a Serviciilor
	Stabilirea Indicatorilor Cheie de Performanţă
	3.2.1 Trecerea în registru a proprietăţii/activelor publice. Titlurile de proprietate.
	3.2.2 Inventarierea şi înregistrarea
	3.2.3 Structura organizatorică (organigrama) şi personalul
	3.2.4 Aprecierea şi evaluarea
	3.2.5 Planificarea financiară şi monitorizarea costurilor
	3.3.1 Comisia de Gestionare a Patrimoniului Public (CGPP)
	Responsabilităţile CGPP
	3.3.2 Rolul şi responsabilităţile Consiliului Local
	3.3.3 Rolul şi responsabilităţile Primarului şi Direcţiei/Specialistului în Gestionarea Proprietăţii/Activelor Publice
	3.4.1 Inventarierea proprietăţii/activelor publice
	Pasul 1: Informaţia de bază privind activul public, include:
	Zona cadastrală este o grupare a parcelelor de teren (sau unităţi cadastrale).
	Numărul de etaje: Numărul de etaje într-o clădire.
	Data  construcţiei: Introduceţi data de recepţie a construcţiei obiectului.
	Indicele de pe hartă: Introduceţi Indicele de pe harta digitală de bază (Index Map Number), dacă acesta este disponibil.
	Pasul 2: Detalii cu privire la dreptul de proprietate şi utilizare
	Restricţii (dacă se aplică):  Definiţi restricţiile de folosinţă, dacă există.
	Data  procurării: Data procurării în format ZZ/LL/AAAA.
	Numele arendașului: Numele persoanei sau entităţii care închiriază activul public.
	Preţul de vânzare: Preţul de vânzare a proprietăţii în valută naţională/locală.
	Data comercializării: Data efectivă a vânzării.
	Pasul 3: Evaluarea financiară
	Pasul 4: Evaluarea importanţei proprietăţii/activelor publice
	3.4.2 Identificarea gradului de importanţă a proprietăţii/activelor publice
	Activele pot fi clasificate în funcţie de importanţa lor:
	Tabelul 2. Evaluarea gradului de importanţă a activului
	Descrierea ratingurilor stării critice
	3.4.3 Determinarea stării activelor publice şi a opţiunilor de întreţinere adecvată
	Tabelul 3. Sistemul de calificare a stării activului public
	Informaţii cu privire la activul public:
	Informaţii cu privire la inspecţia activului public:
	Informaţii cu privire la întreţinere:
	Informaţii cu privire la starea activului public:
	Baza pentru stabilirea calificativului / Alte comentarii:
	Strategiile de întreţinere
	4. Opțiuni de Gestionare a Activelor Publice  - Acorduri/Contracte
	4.1  În folosinţă proprie
	Cum şi cine selectează utilizatorul de proprietăţi/activele publice în acest caz?
	4.2 Locaţiunea
	Procedurile de locaţiune
	4.3 Vânzarea proprietăţii/activelor publice
	Evaluarea proprietăţii/activelor publice
	Procedurile de vânzare
	4.4 Parteneriat Public Privat (PPP) / Concesiune
	5. ANALIZA PERFORMANŢEI PROPRIETĂŢII PUBLICE
	5.1 Introducere
	5.2 Modalitatea de Abordare
	Anexa 1 prezintă un model de KPI, informaţii comparative, detalii cu privire la rezultat.
	5.3 Matricea de evaluare finală
	Modalitatea de abordare a matricei de evaluare finală
	G-  Proprietatea funcţionează bine
	5.4 Evaluarea eficienţei activului public
	6. TRANSPARENȚA ȘI GESTIONAREA PARTICIPATIVĂ A  PROPRIETĂŢII/ACTIVELOR  PUBLICE
	6.1 Transparenţa şi argumentele participării  societăţii civile
	6.1.1 Cerinţe legale privind transparenţă şi participare societăţii civile
	6.1.2 Transparenţa şi participarea societăţii civile sunt  condiţii importante pentru o bună şi eficientă guvernare, deoarece:
	6.1.3 Transparenţa şi participarea societăţii civile
	6.2 Metode şi practici de susţinere a participării cetăţenilor şi a transparenţei în procesul de gestionare a proprietăţii/activelor publice
	6.2.1 Comunicarea directă cu societatea civilă
	6.2.2 Organizaţiile şi grupurile care reprezintă comunitatea
	6.2.3 Comitetele, consiliile şi comisiile
	6.2.4 Mass-media
	7. MODELUL PLANULUI DE GESTIONARE A PROPRIETĂŢII/ACTIVELOR PUBLICE
	7.1. Strategia de Gestionare a Activelor Publice
	7.2. Instituirea Comisiei de Gestionare a Patrimoniului Public şi denumirea în funcție a Specialistului în Gestionarea Proprietăţii/activelor Publice
	7.3. Inventarierea şi înregistrarea proprietăţii publice
	7.4. Elaborarea şi stabilirea KPI
	7.5. Analiza activelor  publice utilizate la prestarea serviciilor
	7.6. Analiza proprietăţii/activelor publice utilizate pentru spații de birouri
	7.7. Analiza eficacităţii utilizării a proprietăţii/activelor publice
	7.8. Gestionarea facilităţilor
	7.9. Raţionalizarea, dispunerea activelor  şi iniţiativele de Parteneriat Public Privat
	7.10. Proiecte
	7.11. Analiza proprietăţii/activelor publice cu destinaţie comercială (generatoare de venituri)
	7.12. Elaborarea Planului de Acţiuni
	Anexa 1
	Planul de Gestionare a Patrimoniului Public, 2014 -2017
	Indicatorii Cheie de Performanţă a Proprietăţii/ activelor publice
	CHELTUIELILE
	CONDIŢIILE
	Indicator:
	Indicator general de performanţă – Condiţiile
	CHELTUIELILE DE ÎNTREŢINERE
	CORESPUNDEREA
	Indicator general de performanţă - Corespunderea
	SUFICIENŢA – SPAŢIILE PENTRU BIROURILE (CAPACITATEA ŞI UTILIZARE)
	Obiectivele: Măsurarea intensităţii şi nivelului de utilizare a spaţiului destinat  birourilor
	SUSTENABILITATEA (DURABILITATEA)
	ACCESIBILITATEA
	Indicator de performanţă prevăzut de lege – Accesul pentru persoanele cu dezabilităţi
	Anexa 2
	Planul de Gestionare a Patrimoniului Public, 2014  - 2017
	Modalitatea de abordare
	Matrice de evaluare a spaţiului de birouri - Model
	G- Proprietatea funcţionează bine
	NRUP – Număr de referinţă unic al proprietăţii  Anexa 3
	Anexa 4

