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CAPITOLUL I. DATE GENERALE 

1.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE STUDIULUI DE FEZABILITATE 

Studiul de fezabilitate are drept scop identificarea şi analiza oportunităţii de investiţii în crearea 

Parteneriatului Public-Privat pentru proiectarea și construcția unei arene polivalente multifuncționale 

sub genericul ”Arena Chișinău”. 

În cadrul studiului sunt analizate toate informaţiile disponibile pentru a vedea dacă „părţile 

componente” pot funcţiona astfel încât, atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic încât să rezulte 

un concept viabil.  

Obiectivele studiului de fezabilitate sunt:  

 fundamentarea necesităţii investiţiei; 

 identificarea formelor posibile de creare a parteneriatului;  

 identificarea formelor juridice posibile de realizare a proiectului; 

 demonstrarea durabilităţii proiectului din punct de vedere financiar; 

 prezentarea principalelor caracteristici tehnice ale investiţiei; 

 prezentarea principalelor caracteristici economice ale investiţiei, prin care se asigură utilizarea 

raţională şi eficienţa capitalului şi acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface 

cerinţele economice şi sociale; 

 estimarea costurilor de implementare a proiectului de investiţii prin Devizul general;  

 rezultatele proiectului de Parteneriat Public-Privat. 

1.2. DATE DESPRE PARTENERUL PUBLIC  

Partenerul Public este reprezentat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova – organ central de specialitate al administraţiei publice. Rolul de partener public a fost stabilit 

în urma intrării în vigoare a Hotărîrii Guvernului nr. 250 din 21 martie 2018 ce prevede completarea 

Anexei Nr. 2 al Hotărîrii Guvernului Nr. 419 din 18 iunie 2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor 

proprietate a statului și listei lucrărilor și serviciilor de interes public national propuse parteneriatului 

public-privat. 

Pentru implementarea Parteneriatului Public-Privat se recomandă crearea unei entități (societăți 

comerciale), responsabile de monitorizarea implimentării contractului de Parteneriat Public-Privat, 

precum și în calitate de semnatar la contractul de Parteneriat Public-Privat. Forma organizatorico-

juridică a entității urmează a fi stabilită de către Partenerul Public.  

Terenul selectat pentru edificarea arenei polivalente și care urmează a fi transmis pentru realizarea 

Parteneriatului Public-Privat, se recomandă a fi transmis în capitalul entității create de partenerul public 

cu posibilitatea utilizării acestuia, inclusiv, pentru garantarea executării obligațiilor care vor fi prevăzte în 

contractul de Parteneriat Public-Privat. 

Conform Hotărîrii Guvernului Nr. 691 din 30 august 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, acesta are misiunea de a analiza 

situația și problemele din domeniile sale de activitate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile 

gestionate, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de a propune intervenții justificate 
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ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun 

raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.  

Ministerul realizează funcțiile sale în următoarele domenii:  

 educație; 

 cultură și patrimoniu național; 

 cercetare şi inovare; 

 tineret; 

 cultură fizică și sport. 

Adresa juridică a Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova: m. Chișinău, Piaţa 

Marii Adunări Naţionale 1; Tel/Fax: +373 022 210 774, 022 234 024, 022 233 773. 

 

1.3. DATE DESPRE COMPANIA CARE A ELABORAT STUDIUL DE FEZABILITATE 

Prezentul studiu de fezabilitate a fost elaborat de către ONG ”ALTERNATIVE INTERNAȚIONALE DE 

DEZVOLTARE” cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10; Tel/Fax: +373 22 999 

950. 

Conform Statututlui Organizației, genurile principale de activitate sunt următoarele: 

 organizarea programelor de instruire în domeniul managementului (inclusiv celui financiar), 

marketingului pentru agenții economici din domeniul rural;  

 elaborarea materialelor didactice, informaționale și metodologice de evidență contabilă, 

management, marketing, desfășurarea activităților de instruire în aceste domenii pentru 

fermieri și alți antreprenori din localitățile rurale; 

 colaborarea cu instituțiile și organizațiile naționale și internaționale, care intenționează să ofere 

asistență financiară, juridică, servicii de marketing, management fermierilor și altor anteprenori 

rurali din Republica Moldova; 

 inițierea și dezvoltarea legăturilor cu Ministerele și Departamentele, Instituțiile de Cercetări 

Științifice, Universitățile de profil economic și drept, Proiectele Internaționale și Organizațiile ne-

guvernamentale; 

 organizarea seminarelor, conferințelor, meselor rotunde, expozițiilor și altor activități similare; 

 elaborarea programelor, documentelor (strategii de dezvoltare și/sau de marketing, planurile de 

afaceri, memorandumuri de investiții, studii și sondaje pe piață, contracte, acorduri etc.) în 

scopul contractării creditelor/împrumuturilor, managementului operațional și altor instrumente 

de dezvoltare a business-ului rural; 

 participarea la difuzarea cărților, publicațiilor în domenii precum Managementul, Marketingul 

ș.a., relevante pentru antreprenorii rurali; 

 participarea la elaborarea și expertiza proiectelor de acte legislative și normative, ce vizează 

business-ul rural din Republica Moldova; 

 atragerea investițiilor, donațiilor, subvențiilor benevole pentru implmentarea proiectelor privind 

energia renovabilă din sectorul rural (solară, eoliană, biocombustibil, biomasa, etc.) și a 

proiectelor conservării și eficientizării consumului energiei; 

 elaborarea studiilor și implementarea proiectelor privind emisiile gazelor cu efect de seră, 

programe pentru captarea și conservarea carbonului; 



Studiu de fezabilitate            Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republica Moldova 

5 

 

 elaborarea programelor și proiectelor privind mecanismele Protocolului de la Kyoto: 

Implementarea în Comun a proiectelor,  Comercializarea Cotelor de Emisie, Mecanismul 

Dezvoltării Nepoluante; 

 elaborarea planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate privind investițiile în proiectele 

energiei din biomasă; 

 indentificarea proictelor în domeniul energiei renovabile/colectarea datelor inițiale, 

implementarea și monitorizarea proiectelor menționate; 

 publicarea de cărți, broșuri și altor suporturi cu caracter informațional în domeniul tematicii 

incluse în prezentul punct al statutului; 

 atragerea investițiilor, donațiilor, subvențiilor benevole pentru implementarea și monitorizarea 

proiectelor, care au ca obiectiv realizarea sarcinilor menționate în p. 2.2; 

 alte activități ce nu contravin statutului și legislației în vigoare a Republicii Moldova. 

 

CAPITOLUL II. DESCRIEREA CADRULUI GENERAL DE REALIZARE A PROIECTULUI DE 

PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

2.1. DENUMIREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

Crearea condițiilor pentru organizarea evenimentelor sportive și socio-culturale prin construcția unei 

arene polivalente, multifuncționale, sub genericul ”Arena Chișinău”. 

2.2. SCURTĂ PREZENTARE PRIVIND SITUAŢIA EXISTENTĂ  

Analiza generală a domeniilor cultură și sport din Republica Moldova 

Cultură 

Infrastructura culturală a unei localități, regiuni sau a țării în întregime este constituită din principalii 

actanți ai procesului cultural – instituții de cultură de stat și private, freelanceri și structuri ale societății 

civile. 

Cea mai importantă problemă cu care se confruntă instituțiile de cultură, în special cele gestionate de 

către stat, este finanțarea insuficientă a activității lor. Cu toate că majoritatea instituțiilor de cultură într-

o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de specificul activității lor de bază, pot desfășura și activități 

generatoare de venituri suplimentare, eforturi în acest sens se întreprind foarte neînsemnate. 

În același timp, dependența financiară absolută de sursele bugetare își lasă amprenta asupra creativității 

și diversității formelor de creație. Majoritatea instituțiilor de cultură ale statului nu pot, prin definiție, să-

și asigure autonomie financiară din activitatea proprie (Palatul Național ”Nicolae Sulac”, Teatrul Național 

de Operă și Balet, Filarmonica Națională, Sala cu Orgă), însă acele ce desfășoară activități creative duc 

lipsă de independență financiară și de multe ori nu-și pot permite desfășurarea sau finisarea unor 

proiecte culturale inițiate. Administratorii culturali deseori sunt lipsiți de inițiativă în căutarea formelor 

noi de activitate și obținerea resurselor suplimentare pentru desfășurarea activității, de multe ori 

neavând cunoștințele și abilitățile manageriale corespunzătoare. 

La momentul actual, în Republica Moldova există o rețea de instituții teatral-concertistice și de circ în 

număr de 36 plus 2 filiale.  
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Aceste instituții, conform Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice nr. 1421–XY din 31 

octombrie 2002, sunt finanțate de la bugetul de stat în proporție de 60% din necesități pentru cele 

republicane și 80% pentru cele cu statut „național”.  

În afară de subvențiile de stat direcționate expres instituțiilor, se oferă finanțări din buget pentru 

acțiuni/proiecte artistice de interes social. În unele cazuri, anumite proiecte se pot desfășura în 

parteneriat cu autoritățiule publice locale, în baza unor cote de participare a partenerilor. În același 

context, sunt finanțate din bugetul de stat și ONG-urile cu profil cultural, care desfășoară diverse 

activități – festivaluri, workshop-uri, treceri în revistă, proiecte sociale, etc., inclusiv în domeniul 

teatrului. 

Conform Raportului Național pentru UNESCO „Mecanismul de interacțiune între teatru și stat în țările de 

tranziție, formele de susținere a teatrului în perioada crizei economice: abordări manageriale și 

financiare”, în Republica Moldova 1 instituție de spectacol revine la aproximativ 111 mii locuitori, o cifră 

sub nivelul mediei europene (pentru comparație, în statele din spațiul european – Polonia, Estonia, 

Lituania, Slovacia – 1 instituție revine la aproximativ 50-87 mii locuitori).  

Industria show-ului în Republica Moldova rămâne cu mult în urmă față de cea din țările vecine, mai ales 

față de România, Ucraina și Rusia, fiind influențată, în mare măsură, de aceste piețe. Companiile 

moldovenești de televiziune și radio nu dispun de specialiști și tehnică modernă pentru a crea produse-

show de calitate. Cu toate acestea, în ultimii ani au apărut mai multe companii private, care tind să 

realizeze produse de calitate nu numai pentru piața internă, dar și pentru cea externă.  

Se dezvoltă activitatea diferitor cluburi, crește profesionalismul producătorilor de videoclipuri, există 

companii care au o bună experiență de organizare a concertelor, și, cel mai important, există mai mulți 

interpreți și colective artistice care se bucură de succes nu numai în Republica Moldova, dar și peste 

hotarele ei. O piedică în dezvoltarea rapidă a show-bussinesului este infrastructura slab dezvoltată și 

modernă. Din această cauză interpreții și colectivele artistice din Republica Moldova tind să se afirme 

mai mult în alte țări, în primul rând, în România (vorbitorii de limba română) și Rusia (vorbitorii de limba 

rusă). 

Show-business-ul dispune de un potențial important de generare a surselor de finanțare prin 

organizarea manifestărilor culturale, inclusiv pentru comanditarii privați, organizare de turnee atât în 

interiorul țării, cât și peste hotare, etc. 

Un impediment important în dezvoltarea show-business-ului îl constituie factorul uman – lipsa de 

specialiști din domeniul impresariatului artistic și a managementului cultural. Țările dezvoltate dispun de 

școli cu tradiții bogate în pregătirea managerilor culturali. Încercările de a introduce specialitățile 

respective în instituțiile de învățămînt artistic nu s-au soldat cu rezultate semnificative. Este necesar de a 

îmbina eforturile instituțiilor de învățământ de profil economic cu cel artistic pentru a pregăti specialiști 

de acest profil, susținându-le stagiile peste hotarele țării în universitățile respective. 

O altă problemă care știrbește din potențialul de dezvoltare a show-busness-ului de stat și privat este 

lipsa unei metodologii de formare a prețurilor la bunurile și serviciile culturale. În majoritatea cazurilor 

ele sunt stabilite aleatoriu, iar prestatorii privați se eschivează de la obligațiunile sale fiscale. Este 

necesar de elaborat o metodologie a prețurilor la serviciile culturale. Prețurile la serviciile culturale nu 

trebuie să difere cu mult de cele stabilite în alte țări, mai cu seamă cele europene și din regiune, 

calculate după metoda parității puterii de cumpărare. Această metodologie ar permite aprecierea 

obiectivă a prețurilor pe piața internă (Purchasing power parity) a Republicii Moldova. 
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Sport 

Dezvoltarea sportului de masă și de performanță din Republica Moldova se confruntă în prezent cu o 

vulnerabilitate evidentă la nivel de infrastructură. O parte dintre bazele sportive existente în trecut sunt 

fie nefuncționale, fie au trecut în administrarea unor instituții private, devenind astfel inaccesibile 

publicului larg. Mai mult, există raioane întregi în țara noastră care nu beneficiază de dotări minime de 

infrastructură care să facă posibilă practicarea sportului. Astfel, oamenii care au disponibilitatea de a 

face mișcare și de a adopta un stil de viață activ se văd adesea nevoiți să renunțe la ideea practicării 

sportului datorită unei infrastructuri inexistente, învechite sau slab dezvoltate în regiunea respectivă. Se 

reduc astfel semnificativ șansele ca un număr mare din populație să adere la un stil de viață activ bazat 

pe mișcare. Din păcate, nici infrastructura cluburilor sportive locale nu poate să răspundă adecvat 

nevoilor de pregătire impuse de sportul de masă și de cel de performanță.  

La moment, sunt 23 de instituții publice cu profil sportiv în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

exercită calitatea de fondator. În cadrul acestor instituții, finanțate din bugetul de stat, sunt încadrați 

circa 5000 de sportivi, iar aproximativ 37 000 de copii frecventează 70 de școli și licee sportive care 

activează în subordinea altor autorități publice centrale și locale, cu finanțare de la bugetele acestora. 

Școlile sportive sunt instituții de învățământ extrașcolar specializate, care cu mijloacele educației fizice și 

sportului, contribuie la pregătirea rezervelor pentru loturile naționale. Administrația publică centrală și 

unitățile administrativ-teritoriale au la întreținere 262 edificii sportive, dintre care 12 stadioane cu  peste 

500 locuri, 77 terenuri sportive, 84 săli sportive, 10 bazine de înot, 79 spații sportive adaptate pentru 

practicarea culturii fizice și sportului. 

Studiile realizate de Ministerul Sănătății, Protecției Sociale și Familiei, cu suportul Organizației Mondiale 

a Sănătății (în continuare – OMS) demonstrează că aproape 50% din adolescenții din țara noastră nu 

practică sportul în mod consecvent. Una dintre cauzele majore pentru nepracticarea sportului este că 

infrastructura sportivă este dezvoltată insuficient și lipsa cadrelor calificate și motivate. Populația are 

acces redus la spațiile sportive închise și deschise. O altă cauză majoră a nepracticării sportului este 

faptul că populația din Republica Moldova nu are o cultura fizică bine dezvoltată.  

În multe state ale lumii, dezvoltarea culturii fizice pornește de la sportul în mase și ajungând la sportul 

de performanță. Marile sporturi ale lumii, cu protagoniști recunoscuți mondial sunt în măsură să 

promoveze, de cele mai multe ori, în mod tacit, cultura sportului. În Republica Moldova, sportul de 

performanță este sub-dezvoltat: managementul școlilor sportive specializate lasă de dorit, condițiile de 

antrenament ale sportivilor sunt sub standardele care pot aduce performanță, iar alocările bugetare nu 

sunt suficiente pentru a redresa ramurile sportive. Totodată, multe federații sportive sunt insuficient 

dezvoltate și duc lipsă de resurse atât materiale, cât și umane de înaltă calificare. 

Toate acestea se datorează atât lipsei de resurse materiale și resurse umane calificate, cât și lipsei unei 

viziuni strategice asupra dezvoltării culturii fizice și sportului în Republica Moldova.  

După declararea Independenței Republicii Moldova, un număr considerabil de complexe sportive au fost 

transmise în gestiunea altor organizații. Drept rezultat, pe de o parte, terenurile sportive destinate 

populației au fost folosite în alte scopuri, iar pe de altă parte, datorită faptului că organizațiile nu sunt 

specializate în domeniu, infrastructura sportivă este degradată. Actualmente, în Republica Moldova nu 

există studii și nu s-a realizat evaluarea calității spațiilor sportive pe întreg teritoriul țării. O parte din 

edificiile sportive ale sindicatelor au fost distruse sau vândute.  
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Spațiile sportive existente sunt utilizate în alte scopuri decât cele presupuse, iar altele noi se construiesc 

cu greu, în pofida planurilor urbanistice ale localităților. Raportat la distribuția populației pe teritoriul 

Republicii Moldova se atestă o descreștere a spațiilor sportive în zona Centru, în special Chișinău și o 

creștere a acestora în restul țării. Însă numărul acestor edificii nu corespunde cerințelor actuale, starea 

bazei tehnico-materiale a instituțiilor de cultură fizică și sport din majoritatea centrelor raionale este 

precară și nedezvoltată.  

Tendința de reducere a rețelei edificiilor sportive (stadioane, terenuri, spații amenajate, etc.) al căror 

număr s-a micșorat cu 20-30%, încluzând și bazinele de înot, al căror număr a scăzut de 2 ori. Republica 

Moldova nu dispune de cel puțin un stadion sportiv cu o capacitate de minimum 20 000 locuri. De 

asemenea, țara noastră nu are bazin de înot care ar corespunde standardelor internaționale.  

Sectorul se confruntă cu următoarele probleme în a asigura accesul populației la spațiile sportive închise 

și deschise:  

 număr insuficient de spații sportive, raportate la numărul populației;  

 insuficiența numărului de bazine de înot; 

 scăderea progresivă a numărului de spații închise sportive; 

 baza tehnico-materială precară a spațiilor publice existente. 

Lipsa bazei tehnico-materiale corespunzătoare creează mari dificultăți în realizare obiectivelor culturii 

fizice și sportului. Lipsa dotărilor corespunzătoare îngreunează foarte mult activitatea de educație fizică 

în școli. 

Statistici săli existente și justificarea insuficienței lor 

Promovarea artelor interpretative se asigură prin intermediul instituțiilor muzicale de diverse categorii 

(Filarmonica Națională ”Serghei Lunchevici”, Sala cu Orgă, Organizația Concertistică de Impresariat 

„Moldova-Concert”, formații artistice de muzică/dansuri populare, de muzică ușoară, 23 teatre de profil 

– operă, balet, dramatice, pentru copii, etnofolcloric), cât și prin inițiativele private (9 teatre 

independente).  

În ceea ce privește consumul de artă teatrală și concerte, situația pe ultimii trei ani se prezintă după cum 

urmează (figura 1).  

 

Figura 1. Numărul de spectatori în instituțiile teatral-concertistice  (sursa: www.statistica.md) 
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Performanța artiștilor moldoveni este recunoscută pe plan internațional prin obținerea unor distincții 

prestigioase. Reprezentanții artei interpretative ale Republicii Moldova activează în instituții cu renume 

mondial – La Scala, Opera din Viena, Teatrul „Bolșoi”, etc. 

Cea mai importantă ofertă culturală din Republica Moldova este oferită de sistemul public, prin 

intermediul instituțiilor publice de cultură finanțate direct de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

sau de Administrațiile Publice Locale, constatându‐se faptul că și după apariția posibilităților legale de a 

constitui o ofertă privată, instituțiile publice dețin în continuare o poziție principală în producerea și 

oferta de bunuri și servicii culturale. Acest fapt se datorează  existenței unei infrastructuri distribuite pe 

tot teritoriul țării, atât în ceea ce privește localurile proprii de desfășurare a activităților culturale, cât și 

personalul angajat și posibilităților de formare a acestuia în sistemul de învățământ.  

Pe lângă infrastructura existentă, se atestă o lipsă de săli moderne de concerte care ar asigura 

desfășurarea unor evenimente culturale de anvergură. De asemenea, prin sălile de concerte existente, 

în particular Sala Palatului național, nu se asigură realizarea unor proiecte multifuncționale. Marile orașe 

din Europa , beneficiază de săli de concerte cu design extravagant și acustică pe măsură unde au loc 

concerte sau alte evenimente de anvergură, care fac ca spectacolul să fie unul impresionant. 

Sala de concerte are un rol esențial pentru ca evenimentul să aibă succes. Cel mai important element îl 

reprezintă, desigur, acustica, însă clădirea în ansamblu trebuie să fie una modernă, cu facilități de ultimă 

oră, dar care să păstreze în același timp un aer tradițional. 

Republica Moldova nu se poate lăuda cu o sală de concerte cu adevărat modernă, însă în lume formațiile 

au numeroase locuri în care pot merge cu plăcere pentru a-și încânta fanii. 

Conform datelor Biroului Național de Statistică, numărul total de spații sportive pe regiuni este în 

descreștere. Astfel, numărul total al edificiilor sportive a scăzut de la 4910 în anul 2012, la 4901 în anul 

2014. Numărul de stadioane rămâne același (51 de stadioane). Numărul terenurilor amenajate cu 

tribune de peste 150 de locuri a scăzut din 2012 până în 2014 cu 16, iar numărul sălilor sportive a 

crescut cu o singură unitate și constituie 1268 în 2014. În schimb, este în creștere numărul terenurilor 

sportive (de la 2905 la 3025). Totodată valoarea serviciilor prestate populației în aceste centre este în 

creștere. Numărul încăperilor adaptate în instituții preșcolare și a terenurilor sportive din acest tip de 

instituții este în scădere. În schimb a crescut numărul bazinelor de înot (de la 12 la 26).  

 
Figura 2. Construcții sportive (sursa: www.statistica.md) 
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2.3. ARGUMENTAREA NECESITĂȚII INVESTIȚIEI  

Obiectivele enunţate de autoritățile publice implicate fac referinţă la iniţierea unui proiect de 

Parteneriat Public-Privat pentru proiectarea și construcția unei arene polivalente, multifuncționale, 

pentru organizarea evenimetelor sportive și socio-culturale la nivel național și internațional. 

Participarea Republicii Moldova la marile competiții internaționale și integrarea în Uniunea Europeană a 

relevat lipsa acută de investiții majore în infrastructura bazei sportive. 

Baza materială, de care dispune în prezent Republica Moldova, pe care se desfășoară competițiile 

sportive este veche, rămasă practic la nivelul ultimilor 30-40 ani, amprenta negativă datorată acestui 

fapt fiind evidentă prin lipsa performanței sportivilor, a reprezentării și includerii în circuitul european și 

mondial al țării noastre. 

Pentru a intra și provincia în competiții naționale și internaționale, prin sportivii pe care-i pregătește, 

este necesară construcția și dezvoltarea unor baze sportive: stadioane, săli de sport, etc., conforme cu 

normele federațiilor internaționale. 

În prezent, lipsa acestor spații, destinate activității sportive de performanță, conduce la imposibilitatea 

organizării și desfășurării unor importante competiții internaționale în multe discipline sportive: mini-

fotbal, handbal, baschet, volei, gimnastică, tenis de câmp și de masă, etc. 

Activitatea fizică trebuie reintegrată în viața cotidiană. De aici și pornește necesitatea socială de a 

construi o arenă polivalentă, o sală multifuncțională care, prin dotarea sa, să ofere spații generoase 

pentru activități din cele mai variate ca organizarea unor evenimente sportive de amploare, dar și 

expoziții artistice, comerciale, târguri, concerte, etc. Organizarea unor asemenea evenimente 

importante va conduce la creșterea numărului de turiști, va influența benefic mediul de afaceri. 

Luând în considerare cele menționate, construcția unei arene polivalente/ multifuncționale ar soluționa 

problemele pe care le întâmpină la zi Republica Moldova, iar reieșind dintr-o serie de circumstanțe, se 

propun următoarele condiții pentru viitorul complex, și anume: 

➢ Constatarea #1 – În Republica Moldova, la zi, nu există nici o sală acoperită cu capacitate mai 

mare de 2000 locuri/ scaune. În aceeași ordine de idei, constatăm că din numărul total al 

populației Republicii Moldova de cca. 3.5 mln., populația activă constituie 1,2 mln. oameni, iar 

locuitorii municipiului Chișinăului puțin peste 800 mii persoane cu o putere de cumpărare ce 

reiese din datele cu privire la salariul mediu pe economie de 6150 lei, iar minimul salarial de 

2380 lei. Totodată, conform datelor Biroului Național de Statistică, fluxul anual de turiști străini 

cazați pe parcursul ultimilor 5 ani este în creștere constantă, constituind circa 110 mii persoane/ 

anual. Respectiv, Soluția #1 se propune – o capacitate a arenei polivalente de cca. 4000 locuri/ 

scaune. În cazul edificării arenei cu o capacitate mai mare, apare riscul nevalorificării acesteia, 

respectiv apariția unor cheltuieli majore pentru operare (încălzire, curățire, mentenanță, etc.). 

➢ Constatarea #2 – În Republica Moldova, la zi, nu există nici un edificiu cu specific tehnic 

multifuncțional și modern care ar face față diverselor tipuri de evenimente în același loc, cu 

posibilitatea de a ajusta sala în baza conceptului acestora – evenimente sportive, culturale, de 

agreement, sociale, etc. Respectiv, Soluția #2 se propune – arenă cu capacitate de găzduire a 

diverselor evenimente cum ar fi evenimente sportive (conform standardelor federațiilor 

internaționale din domeniile respective, de exemplu al Federațiilor Internaționale de Volei 

(FIVB), Baschet (FIBA), etc.), culturale, conferințe, concerte, expoziții, etc. Conceptul sălii 



Studiu de fezabilitate            Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republica Moldova 

11 

 

polivalente, în acest caz, este funcționarea conform principiului de LEGO, adică ajustarea tehnică 

a sălii conform necesităților evenimentelor, de exemplu micșorarea sau majorarea numărului de 

scaune (scaune telescopice), modificarea locației scenei, modificarea terenului pentru probe de 

sport, etc.  

➢ Constatarea #3 – Locațiile sportive și concertistice existente la zi în Republica Moldova 

întâmpină problema oferirii de spații de parcare suficiente pentru beneficiarii evenimentelor. 

Reieșind din prevederile menționate la Soluția #1, și anume edificarea arenei cu capacitatea de 

4000 locuri/scaune, apare problematica oferirii unui spațiu suficient pentru parcări și comod din 

punct de vedere logistic pentru vizitatorii arenei. Respectiv, Soluția #3 – construcția unei parcări 

cu o capacitate de cca. 1000 locuri. Numărul a fost stabilit în baza calculului 4:1, adică 4 oameni 

într-o mașină personală, fără a lua în calcul și transportul public, ceea ce acoperă necesitatea 

arenei. 

➢ Constatarea #4 – Conform practicii internaționale, edificiile de o astfel de natură și 

complexitate, de regulă, sunt acompaniate de săli mai mici pentru evenimente mai mici, 

antrenamente necesare înainte de probele sportive și antrenamente a cluburilor sportive în 

general. Respectiv, Soluția 4# – construcția unei zone separate pentru pentru evenimente mici 

și antrenamente. În acest caz, Republica Moldova va oferi un teren modern și va putea face față 

diverselor evenimente sportive de nivel local, regional și international. 

 Constatarea #5 – Conform practicii internaționale, edificiile de o astfel de natură și 

complexitate, de regulă, sunt acompaniate și de zone de agreement precum spa, fitness, Aqua 

Park și bazin, puncte de alimentație, etc. În Republica Moldova, la zi, nu există o zonă modernă 

de agrement care întrunește întrun singur loc diverse oportunități pentru cetățeni, inclusiv nu 

există un Aqua Parc acoperit și, cu atât mai mult, un bazin olimpic stringent de necesar pentru 

sportivii autohtoni. Respectiv, Soluția #4 – construcția unei zone separate pentru Aqua Park, 

Spa și Fitness acoperite, piscină olimpică cu tribună pentru spectatori de cel puțin 500 locuri/ 

scaune (conform standardelor Federației Internaționale de Natație (FINA), corturi de tenis 

deschise (cel puțin 8 corturi), puncte de alimentație publică. Este de remarcat că, anume 

facilitățile menționate mai-sus vor permite generarea de profit suplimentar pentru 

administrarea obiectului, majorarea fluxului de persoane/ vizitatori, odată ce este asigurată 

diversificarea ofertei și concentrarea ei într-un singur loc. 

 Soluția #6 – pentru a face față tuturor problemelor identificate mai sus și a realiza sarcinile 

stabilite, ce sunt de o importanță socială și națională strategică, se propune realizarea 

procesului de proiectare și construcție a arenei polivalente timp de 12 luni, din momentul 

recepționării certificatului de construcții.  

Așadar, sala polivalentă urmează a găzdui următoarele activități/evenimente – baschet, volei, 

badminton, tenis de câmp, fotbal de sală, înotul sportiv grație piscinei olimpice, activități de fitness, 

activități de artă și cultură, expoziții, conferințe, concerte, etc. 
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2.4. IMPACTUL PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE A ARENEI POLIVALENTE 

 

Impactul social a arenei polivalente 

Tinerii reprezintă segmentul de populație care necesită o atenție sporită nu numai din partea instituțiilor 

statului, dar și din partea întregii societăți, deoarece atât ca pondere numerică, cât și valorică constituie 

o resursă inepuizabilă. Dacă facem o analiză pe baza criteriilor statistice, spre exemplu, observăm că în 

anul 2016, potrivit datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, tinerii constituiau un 

număr de 838 291 de persoane, dintr-un număr total de 3 553 100 (populația stabilă a Republicii 

Moldova), ceea ce reprezintă 23,59% (în comparație cu anul 2010, atunci când tinerii constituiau 27,22% 

sau 970 300 persoane), raportat la segmentul de vârstă 16-30 ani. Deci, asistăm la un fenomen 

demografic de descreștere a numărului de tineri în raport cu numărul total al populației precum și în 

raport cu alte segmente de vârstă. Odată cu adoptarea unei noi Legi a tineretului, Legea nr. 215 din 29 

iulie 2016 cu privire la tineret, segmentul de vârstă a fost extins în intervalul 14-35 de ani, respectiv 

numărul de tineri în anul 2016 constituia cca. 1 160 541 de persoane.  

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în mun. Chișinău, tinerii (14-35 ani) reprezentau cca. 

36,39% din populația stabilă la 1 ianuarie 2017 (cca. 298 620 persoane). 

Tinerii reprezintă o categorie de populație dinamică, fiind activ implicați în toate sferele vieții sociale, 

astfel devenind parte a proceselor ce se produc în societate și dezvoltîndu-se ca cetățeni responsabili.  

Totodată, o investiție în tineret și în special prin acordarea unei atenții sporite sănătății tinerilor 

înseamnă asigurarea dezvoltării factorului demografic și unei societăți sănătoase fizic și mintal, care va 

servi drept forță de muncă, va pune la dispoziție abilitățile, competențele și resursele umane 

indispensabile statului pentru a acoperi necesitățile din toate sferele de activitate.  

Sănătatea tinerilor (inclusiv a adolescenților) trebuie să fie abordată ca o problemă prioritară a sănătății 

publice, atât prin sporirea accesului tinerilor la informații corecte referitor la propria sănătate, cât și la 

servicii calitative de sănătate în domeniu. Iar, dezvoltarea unei infrastructuri de promovare a activităților 

sportive și implicit a modului sănătos de viață este impetuos necesară. Dacă politicile naționale care 

promovează activitatea fizică sunt integrate cu succes, atunci cea mai ușoară opțiune disponibilă pentru 

cetățeni ar trebui să fie alegerea unui stil (mod) de viață sănătos. Studiile realizate de către Ministerul 

Sănătății, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății demonstrează că aproape 50% din adolescenți 

nu practică sportul în mod consecvent. Motivele invocate în cadrul studiilor privind practicarea redusă a 

activităților sportive vizează inclusiv lipsa infrastructurii sportive sau fie că aceasta este insuficient 

dezvoltată și modernizată pentru a oferi oportunitățile necesare pentru practicarea activităților fizice.  

Evident, prin practicarea activităților fizice în masă de către tineri, cât și a sportului de performanță vor 

contribui la îmbunătățirea stării de sănătate, la oferirea unor noi oportunități de petrecere a timpului 

liber, promovarea unor servicii de calitate pentru tineri precum și în ansamblu la sporirea incluziunii 

sociale a acestora. Întradevăr, și în cadrul diferitor documente de politici, cercetări și analize sunt 

constatate o serie de provocări pe care tinerii le întîlnesc în diferite tipuri de activități sau în viața de zi 

cu zi, unele care pot fi amintite și în continuare.  

 

➢ Sănătate 

Starea de sănătate a tinerilor este afectată de mai mulți factori, cei mai importanți fiind stilul de viață și 

condițiile în care trăiesc. Problemele de sănătate determinate de nutriție, consumul de tutun, droguri 
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sau alcool apar adesea la vârste fragede, însă adoptarea unui stil de viată sănătos poate preveni apariția 

unor boli cronice. Una din subprioritățile Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 

(SNDST 2020) (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1006 din 10 decembrie 2014) o reprezintă 

serviciile de promovare a modului de viață sănătos de viață în rândul tinerilor, în așa măsură ca spre 

finele anului 2020, cel puțin 80% din numărul total de tineri să beneficieze de acest suport.  

 

➢ Timpul liber 

Timpul liber pentru tineri, dar mai ales modul de petrecere a acestuia, reprezintă un aspect foarte 

important în rândul tinerilor. În mediul rural oferta de servicii și facilități destinate timpului liber este, pe 

de o parte, redusă și puțin diversificată, iar în mediul urban este costisitoare. Conform unor date din 

anul 2014 Biroul Național de Statistică constata că tinerii petrec 11,2 ore pe zi pentru îngrijirea 

personală, ceea ce prevalează duratei pe care o dedică ocupării, studiilor, lucrului voluntar și 

deplasărilor – mai bine de o treime din durata unei zile (8,3 ore). Numai a cincea parte din zi (4,5 ore) 

sunt rezervate pentru timpul liber. Circa 2 ore pe zi din timpul liber tinerii îl dedică activităților „mass-

media”: privesc televizorul, ascultă radio, citesc, etc. Totodată, spre deosebire de populația adultă, 

tinerii sunt atrași mai mult de viața socială și divertisment, alocând mai bine de 1 oră zilnic vizitelor, 

conversațiilor, petrecerilor, etc. O altă activitate de petrecere a timpului liber, specifică tinerilor, este 

utilizarea calculatorului, în medie câte 1 oră pe zi (mai cu seamă persoanele de 15-24 ani). În comparație 

cu adulții, tinerii alocă zilnic de 3 ori mai mult timp liber și pentru practicarea activităților de sport. 

Totodată, provocările pentru tineri sînt foarte mari, în condițiile în care instituția familiei este afectată 

de migrația părinților, divorțuri, iar controlul social din partea comunității s-a diminuat semnificativ. 

Astfel, în rândul tinerilor sunt răspîndite comportamente riscante: abuzul de alcool, consumul de 

droguri, relații sexuale neprotejate la vârste fragede, comiterea infracțiunilor, etc. Efectele negative ale 

acestor comportamente antisociale produc un impact de durată atât la nivel personal, cât și al societății 

în general.  

În prezent, accesul persoanelor cu dizabilități sau a persoanelor asistate social la facilitățile sportive și de 

agrement este extrem de limitat, fapt ce face imposibilă îmbunătățirea indicelui general de practicare a 

activității fizice și sportului la nivelul populației în ansamblu. Respectiv, în cazul prezentului obiect al 

parteneriatului public-privat, apare necesitatea construcției arenei polivalente care va fi dotată cu tot de 

ce este necesar ca persoanele cu dizabilități să poată avea acces adecvat la complexul arenei. Cu alte 

cuvinte, arena polivalentă va avea la bază infrastructura necesară pentru persoanele cu dizabilități și va 

face posibilă integrarea acestora și accesarea într-un singur loc a diverselor evenimente de tip sportiv, 

cultural și de agrement.Vorbind de social, putem menționa că, construcția unei arene polivalente va 

însemna crearea de noi locuri de muncă, respectiv va scădea rata de șomaj, totodată se va dezvolta, în 

principal, infrastructura obiectivelor destinate sportului în conformitate cu normele europene privind 

accesibilitatea populației la facilități pentru practicarea sporturilor. 

 

Necesitatea sportivă a arenei polivalente 

În Republica Moldova nu exista un complex multifunțional care să corespunda standardelor 

internaționale privind pregatirea sportivilor și organizarea de competiții la un nivel adecvat de comfort și 

siguranță pentru publicul spectator. Prin construcția unei arene polivalente moderne se vor asigura 

condiții optime pentru desfășurarea de competiții sportive la nivel național și internațional. Sala 

polivalentă va raspunde criteriilor federațiilor continentale pentru sporturi de echipe in-door (handbal, 



Studiu de fezabilitate            Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republica Moldova 

14 

 

baschet, volei) pentru organizarea campionatelor și cupelor europene și internaționale pâna la nivel de 

sferturi de finală (peste această fază, cerințele în ceea ce privește dotarea spațiilor secundare ale sălilor 

de competiție – pentru VIP, media – devin foarte costisitoare), construirea ei generând oportunități 

importante pentru Republica Moldova, deoarece astfel țara noastră intră în circuitul orașelor cu săli de 

sport omologate pentru competiții continentale și poate fi implicată în găzduirea acestora. 

Necesități sănătate, tineret, lupta contra narcomaniei 

Grație construcției arenei polivalente, se va lansa procesul de lichidare a problemei actuale în care în jur 

de 50% din populația Republicii Moldova este categorizată ca având exces de greutate, iar inactivitatea 

fizică este al 6-lea cel mai mare factor de risc responsabil pentru anii trăiți cu dizabilitate în Republica 

Moldova, având cea mai mare pondere în cazul bolilor cardiovasculare, diabetului și cancerului. În 

prezent, la nivel European există o evidență medicală clară a prejudiciilor pe care sedentarismul le 

provoacă asupra sănătății. Raportul Organizației Mondiale a Sănătății intitulat ”Sănătate și dezvoltare 

prin sport și activitate fizică“ (2003) evidențiează faptul că fiecare dolar investit în activitatea fizică 

determină o economisire de 3,2$ în sistemul medical. În condițiile în care în Uniunea Europeană se 

estimează că obezitatea reprezintă până la 7% din costurile de sănătate publică, iar cifra este în continuă 

creștere, sportul de masă nu mai poate fi considerat o opțiune, ci o necesitate pentru un stil de viață 

sănătos.  

 

Statisticile arată că starea sănătății psihofizice, gradul de dezvoltare psihofizică și de pregătire motrice a 

elevilor preșcolari scad continuu. Astăzi, în Republica Moldova, în medie, fiecare copil suferă de 2-3 boli 

în decurs de un an. Aproape 30% dintre copii sunt bolnavi timp îndelungat, mai mult de 30% au anumite 

deficiențe fizice (mai ales ale coloanei vertebrale), iar mai mult de 40% necesită psihofiziocorecție, fapt 

care explică, în fond, nivelul redus al pregătirii copiilor de vârstă școlară (mai mult de 40%) pentru  studii 

în  școala primară, dat fiindcă, în marea lor majoritate, această categorie de copii suferă de hipodinamie 

și au un nivel scăzut al imunității. 

 

Prin construcția arenei polivalente vor fi antrenați în activități sportive inclusiv copiii de vârstă 

preșcolară care, conform statitsticilor, mai mult de 50% dintre ei nu practică, sistematic și organizat, 

activități de cultură fizică în baza unor programe ale instituțiilor de învățământ de acest nivel, iar mai 

mult de 70% nu sunt încadrați în activități de cultură fizică și sport în sistemul de instituții extrașcolare 

cu profil sportiv. 

 

În mod tradițional, procesul instructiv de educație fizică al elevilor se realizează, în fond, sub formă de 

lecții și într-o măsură oarecare – în cadrul învățământului suplimentar familial, extrașcolar, special și în 

cel al autoeducației. 

 

Beneficiile practicării sportului nu se regăsesc doar la nivelul stării generale de sănătate sau al 

capacităților fizice, activitatea fizică influențează pozitiv atitudini și sisteme de valori (muncă în echipă, 

comunicare, toleranță, leadership, respect față de reguli/norme și adversari, fair-play, etc.), combaterea 

narcomaniei, alcoolismului, etc. 

 

Așadar, edificarea arenei polivalente vine să soluționeze problemele enunțate mai sus prin promovarea 

unui mod sănătos de viață, respectiv, investirea în prevenirea și profilaxia bolilor, investirea în sportul de 

masă și încurajarea practicării exercițiilor fizice de căre un procent cât mai mare al populației, ceea ce va 

duce în final și la ridicarea nivelului de viață a populației.  



Studiu de fezabilitate            Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republica Moldova 

15 

 

 

Prin implicarea tuturor entităților publice și private din sectorul sportiv și din domeniile conexe într-o 

strategie comună care promovează un stil de viață sănătos pentru toate vârstele putem genera 

schimbarea. Considerăm astfel oportună parcurgerea mai multor pași care în final să ducă la dezvoltarea 

sportului de masă în Republica Moldova. 

 

2.5. OPORTUNITATEA PROMOVĂRII PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT CU 

JUSTIFICAREA TEHNICĂ  ŞI ECONOMICĂ CARE DEMONSTREAZĂ NECESITATEA ŞI 

OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

Pentru realizarea acestui proiect au fost analizate 2 scenarii de dezvoltare care constau în: 

 realizarea prin intermediul parteneriatului public-privat; 

 realizarea din surse proprii/mijloace bugetare. În acest sens Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova ar trebui să investească circa 40 mln. euro în perioada de 

construcție a obiectului (din start), surse financiare de care bugetul ministerului nu dispune, iar 

credidarea de către băncile comerciale a autorităților publice centrale nu este posibilă.  

Notă – conform practicii internaționale, un complex similar cu obiectul studiului de fezabilitate 

poate atinge o valoare de circa 30 – 50 mln. euro. Cifra de 50 mln. euro ar fi un preț prea mare 

pentru capacitatea bugetului Republcii Moldova, iar cel de 30 mln. ar reduce posibilitățile 

necesare edificării întregului complex. Respectiv, ca reper pentru studiul de fezabilitate se 

propune analiza unei medii de 40 mln. euro.  

Analiza instrumentelor de valorificare a lotului de teren1 amplasat pe teritoriul comunei Stăuceni, m. 

Chișinău ne arată avantajele implementării Parteneriatului Public-Privat, în raport cu situația curentă, 

când terenul nu este valorificat. Mai mult ca atât, aplicarea Parteneriatului Public-Privat, rezolvă o parte 

din problemele cu care se confruntă Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 

referitor la organizarea evenimentelor sportive și socio-culturale conform standartelor internaționale. 

Ca temei juridic pentru inițierea proiectului de Parteneriat Public-Priat constituie transmiterea în 

administrare a terenului numărul cadastral 3153209.003, proprietate a statului, cu suprafața de 

69.2224 ha către Ministerul Educației, Cuturii și Cercetării al Republicii Moldova, în baza modificării 

Anexei la Legea nr. 668 din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri 

destinate agriculturii rămân în prorpietatea statului, care intră în vigoare în data de 6 aprilie 2018. În 

același sens, în calitate de temei juridic, referința este intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului nr. 

250 din 21 martie 2018 ce prevede completarea Anexei Nr. 2 al Hotărîrii Guvernului Nr. 419 din 18 

iunie 2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și listei lucrărilor și serviciilor 

de interes public national propuse parteneriatului public-privat. 

Totodadă, fiind un proiect prioritar de interes public, construcția arenei polivalente a impus necesitatea 

retragerii terenului din circuitul agricol. Astfel terenul, după schimbarea destinației, va putea fi utilizat 

pentru construcții. 

Condiționalități pentru realizarea cu succes a proiectului:  

 investițiile necesare pentru construcția arenei polivalente vor fi asigurate de către un investitor 

privat; 

                                                                 

1 Terenul cu suprafața de 69,2224 ha, numărul cadastral 3153209.003 din com. Stăuceni, mun. Chișinău. 
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 Partenerul Public urmează să decidă, în baza unor analize de rigoare, dacă activitatea 

operațională a sălii polivalente va fi gestionată de către un operator privat cu experiență în 

domeniu, sau de către o instituție publică, inclusiv prin implementarea unui sistem de 

management performant, software, marketing și alte sisteme la standarde europene; 

 cheltuielile de funcționare vor fi acoperite de către veniturile generate din operarea sălii 

polivalente și bugetul de stat; 

 se vor utiliza resursele guvernamentale și a federațiilor/organizațiilor de profil  pentru a crea o 

platformă solidă de clienți și evenimente; 

 operatorul arenei polivalente va avea capacitatea de a mobiliza capital, granturi sau alte resurse 

financiare pentru a acoperi pierderile operaționale în primii ani de funcționare a arenei. 

Analiza SWOT  

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 lot de teren identificat și posibil de utilizat pentru 

inițierea proiectului de Parteneriat Public-Privat; 

 amplasare avantajoasă a terenului pentru 

construcții (comuna Stăuceni, m. Chișinău) 

 la moment, nu există spații corespunzătoare 

pentru organizarea unor evenimente sportive și 

socio-culturale la standarte internaționale; 

 existența infrastructurii în zonă (apă, energie 

electrică, gaz, comunicații). 

 imposibilitatea Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova de a asigura din 

resurse proprii infrastructura necesară pentru 

domeniile sport și cultură; 

 procedura de realizare a proiectului de Parteneriat 

Public-Privat presupune parcurgerea unor etape ce 

pot dura în timp. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 posibilitatea creării unui Parteneriat Public-Privat 

pentru rezolvarea problemelor de infrastructură 

adecvată pentru domeniile sport și cultură; 

 atragerea și implicarea tinerilor în activități 

sportive și socio-culturale; 

 creșterea nivelui de viață a familiilor tinere din 

Republica Moldova; 

 promovarea ramurii turismului receptor;  

 crearea locurilor de muncă în cadrul complexului 

multifuncțional. 

 implementarea cu întârziere a proiectului 

investițional; 

 acăderea puterii de cumpărare a populației; 

 inflaţia (variația cursului valutar); 

 interesul scăzut al agenților economici pentru a 

investi în infrastructura socială. 

 

Ca posibile forme de implicare ce presupun cooperarea între părțile interesate, denumiți în continuare 

partener public, reprezentat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, şi 

partener privat ce va fi selectat de către partenerul public prin desfășurarea unui Concurs public, 

internațional și transparent – sunt menționate în Legea nr.179 cu privire la parteneriatul public-privat 

din 10 iulie 2008” şi includ: 

 contract de antrepriză/prestări servicii; 

 contract de administrare fiduciară; 

 contract de locaţiune/arendă; 

 contract de concesiune; 

 contract de societate comercială sau de societate civilă. 

Parteneriatul Public-Privat, în baza reperelor prezentate anterior, ce au drept scop soluționarea 

problemelor identificate la ambii parteneri implicați, va presupune activități ce țin de: 

 determinarea modului de plată a redevenței; 
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 pregătirea tuturor actelor necesare pentru realizarea proiectului tehnic pentru construcția 

arenei polivalente multifuncționale; 

 proiectarea și construcția arenei polivalente la nivelul standardelor impuse de către partenerul 

privat și cerințelor impuse de către partenerul public, cu implicarea ambelor părți. De altfel, 

pentru a fi în vizor întregul proces şi a preveni orice abateri ce vor duce la siguranța realizării 

calitative și încadrarea în termenii stabiliți este nevoie de implicarea ambelor parți interesate – 

atât a partenerului public (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), autorități publice cu 

competențe în domeniul construcțiilor (Inspecția de Stat în Construcții), alte autorități publice 

centrale, cât și partenerului privat (investitorul privat și societatea comercială înființată de 

acesta pe teritoriul Republicii Moldova în scopul executării contractului de parteneriat public-

privat); 

 opțional – exploatarea și întreținerea complexului multifuncțional după darea în exploatare a 

acestuia, ceea ce va duce la menținerea stării tehnice a complexului în condiții normale pentru 

întreaga perioadă de exploatare.  

Astfel, la realizarea proiectului privind construcția arenei polivalente multifuncționale vor fi obținute 

următoarele beneficii: 

partenerul public: 

 crearea condițiilor pentru organizarea diverselor competiții sportive la nivel național și 

internațional; 

 crearea condițiilor de organizarea a evenimentelor socio-culturale naționale și internaționale 

(concerte, expoziții, târguri, conferințe, etc.); 

 creșterea nivelului de pregătire a sportivilor de performanță; 

 asigurarea accesului tinerilor la servicii calitative pentru organizarea timpului liber; 

 îmbunătățirea sănătății populației, în special a tinerilor din Republica Moldova; 

 atragerea potențialilor investiori pentru dezvoltarea infrastructurii locale și regionale; 

 crearea locurilor noi de muncă în cadrul complexului multifuncțional; 

 dezvoltarea infrastructurii în zona dată; 

 formarea unei imagini pozitive pe plan internațional a Republicii Moldova, în contextul asigurării 

celor mai bune condiții la organizarea și desfășurarea unor evenimente internaționale; 

 promovarea turismului prin atragerea unei categorii de turiști cum ar fi suporterii care însoțesc 

echipele favorite la diverse competiții; 

 crearea locurilor noi de muncă pentru populația din regiune: 800 de angajați pe perioada de 

construcție a obiectului și 48 angajați pe perioada de funcționare a sălii polivalente. La fiecare 

loc nou de muncă creat se va crea, ca efect de multiplicare, câte 3 locuri de muncă noi în 

sectoarele adiacente, astfel în total se vor crea peste 190 de locuri de muncă noi; 

 pe perioada contractului de Parteneriat Public-Priat se va obține cumulativ venit din impozit pe 

venit din activitatea de antreprinzător, de peste 7 milioane euro din operarea nemijlocită a 

arenei polivalente, și 8.4 milioane euro din operarea arenei polivalente pe perioada de viață a 

aceteia, în total 15.4 milioane euro din impozit pe venit; 

 venit generat celor peste 800 de persoane antrenate în construcția arenei polivalente de cca. 2.8 

milioane euro și venit generat celor 190 de angajați permanenți, în operarea arenei polivalente, 

de peste 20.1 milioane euro pe perioada de viață a acesteia; 

 impozite salariale achitate de angajați, pe perioada de viață a arenei polivalente de 9.9 milioane 

euro; 
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 se va obține un bun cu o valoare inițială de circa 40 milioane euro, ceea ce va constitui 

proprietate a partenerului public și capitalul său. 

 

Ținând cont de analiza cost-beneficiu efectuată pentru proeictul dat și anume raportul dintre 

valoarea beneficiilor financiare şi valoarea costurilor financiare, avem un indicator  mai mare de 

1,2 demonstrând oportunitatea implementării și finanțării acestui proiect. 

Beneficiiile financiare ale proictului PPP Euro 

venituri din impozite din activitatea de întreprinzător 7,000,000 

venituri din operarea sălii polivalente 8,400,000 

veniturile pentru persoanele antrenate în cosntrucția sălii polivalente 2,800,000 

veniturile persoanelor angajate 20,100,000 

impozite salariale achitate de angajați 9,900,000 

Total beneficii financiare 48,200,000 

Total investiția planificată 40,000,000 

Raportul cost beneficiu (Total beneficii/Total costuri investiție) (> 1) 1.2 

 

partenerul privat: 

 posibilitatea creării unui nou proiect de dezvoltare a teritorului; 

 posibilitatea obținerii unui venit rezultat din construcția arenei polivalente; 

 posibilitatea expunerii pe piață a unei game mai variate de servicii; 

 posibilitatea formării unei imagini pozitive în fața consumatorilor; 

 posibilitatea dezvoltării companiei cu majorarea numărului scriptic de angajați; 

 posibilitatea dezvoltării relațiilor cu instituțiile publice și cele private. 

Parteneriatul Public-Privat va fi realizat prin modalitatea Finanțare-Proiectare-Construcție-Transfer. 

Dezvoltarea şi valorificarea mecanismului de Parteneriat Public-Privat este unul din obiectivele 

Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova: Libertate, Democraţie, Bunăstare, astfel 

implementarea proiectului de Parteneriat Public-Privat, propus va fi un pas important în atingerea 

obiectivul dat. 

Reieșind din analiza detaliată (p.p. 1.2. și 2.2.) necesitatea investițiilor în construcția arenei polivalente 

multifuncționale ”CHIȘINĂU ARENA”  este justificată prin: 

 formarea și dezvoltarea infrastructurii pentru sectoarele sport și cultură gestionate de către 

Ministerul Educației, Cercetării și Culturii al Republicii Moldova; 

 crearea unui spațiu de valorificare a potențialului tinerilor, de oferire a unor noi oportunități și 

servicii de calitate acestora și care va reprezenta un instrument de realizare a drepturilor 

tinerilor acasă, în Republica Moldova. 

Promovarea proiectului va contribui la:  

 crearea condițiilor pentru organizarea diverselor competiții sportive la nivel național și 

internațional; 

 crearea condițiilor de organizarea a evenimentelor socio-culturale naționale și internaționale 

(concerte, expoziții, târguri, conferințe, etc.); 
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 sprijinirea metodelor comune inovatoare în domeniul învăţământului, sporturilor, tineretului, 

recreării şi a activităţilor de schimburi în aceste domenii; 

 creșterea nivelului de pregătire a sportivilor de performanță; 

 asigurarea accesului tinerilor la servicii calitative pentru organizarea timpului liber; 

 îmbunătățirea sănătății populației, în special a tinerilor din Republica Moldova; 

 atragerea potențialilor investiori pentru dezvoltarea infrastructurii locale și regionale; 

 crearea locurilor noi de muncă în cadrul complexului multifuncțional; 

 dezvoltarea infrastructurii în zona dată; 

 formarea unei imagini pozitive pe plan internațional a Republicii Moldova, în contextul asigurării 

celor mai bune condiții la organizarea și desfășurarea unor evenimente internaționale; 

 promovarea turismului prin atragerea unei categorii de turiști cum ar fi suporterii care însoțesc 

echipele favorite la diverse competiții. 

În urma semnării contractului, partenerul privat urmează să realizeze următoarele acţiuni necesare 

atingerii scopului şi obiectivelor stabilite în proiect: 

 finanțarea construcției arenei polivalente; 

 proiectarea arenei polivalente; 

 construcția arenei polivalente; 

 dotarea tehnică a arenei polivalente; 

 transferul construcției în proprietatea partenerului public. 

Ulterior, partenerul public, în baza analizelor de rigoare, va decide dacă operarea sălii polivalente 

multifuncționale „ARENA CHIȘINĂU” va fi efectuată de către un operator privat sau de către o instituție 

de stat. 

Realizarea calitativă a acţiunilor respective va fi evaluată şi monitorizată de către partenerul public și 

Agenția Proprietății Publice. 

 

Tabelul 1. Beneficiile partenerilor în urma realizării proiectului de PPP. 

Partenerul public Partenerul privat 

- construcția arenei polivalente cu o capacitate de cca. 4 000 

locuri unde vor fi organizate diverse evenimente; 

- crearea condițiilor de organizarea a evenimentelor socio-

culturale naționale și internaționale (concerte, expoziții, târguri, 

conferințe, etc.); 

- creșterea nivelului de pregătire a sportivilor de performanță; 

- asigurarea accesului tinerilor la servicii calitative pentru 

organizarea timpului liber; 

- crearea locurilor de muncă; 

- creșterea veniturilor la bugetul public prin plata impozitelor  și 

taxelor de către operatorul arenei polivalente ce va fi desemnat 

pe viitor, cum ar fi:  

o venituri din impozite din activitatea de intreprinzător – cca. 7 

mil. euro; 

o impozite salariale achitate de angajați – cca. 9,9 mil. euro. 

- realizarea unui profit sigur 

pe perioada desfăşurării 

proectului (operarea sălii 

polivalente, prestarea 

serviciilor de închiriere a 

spațiilor comerciale 

adiacente); 

- posibilităţi de extindere, prin  

crearea unor servicii 

complimentare și care vor fi 

operate pe perioada 

proiectului de PPP cum ar fi 

de exemplu servicii hoteliere 

prin amenjarea spațiilor de 

cazare. 
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2.6. CORELAŢIA DINTRE OBIECTIVELE PROIECTULUI  DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT  ŞI 

POLITICILE DE INVEST IŢII GENERALE, SECTORIALE SAU REGIONALE PE TERMEN MEDIU ŞI SCURT 

Strategiile naţionale sectoriale: 

Cultură 

Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, obiectivul specific 2.1. stabilește dezvoltarea 

infrastructurii instituțiilor culturale, astfel încât, anual, 3% din instituțiile din țară să devină centre 

comunitare multifuncționale. Printre acțiunile prioritare prevăzute de stretegie putem enumera: 

 realizarea studiilor de oportunitate și fezabilitate a instituțiilor culturale; 

 reabilitarea tehnică și modernizarea instituțiilor culturale. 

La ora actuală nu există o sală modernă de concerte de dimensiuni mari în Chișinău și nici o 

infrastructură adecvată pentru evenimente culturale de anvergură.   

Construcția unui imobil pentru a servi ca sală de concerte pentru mai multe genuri muzicale ar plasa 

definitiv capitala noastră pe harta circuitelor muzicale internaționale și ar spori totodată anvergura 

festivalurilor internaționale desfășurate la Chișinău. Mai mult decît atât, noua sală va permite 

organizarea de activități culturale la nivel înalt și va funcționa în baza unei strategii culturale 

transparente care va facilita parteneriatele publice sau/și private în domeniu. 

Acest spațiu cultural de mare anvergură va avea un rol deosebit atât în promovarea culturii și a muzicii 

în special, cât și a imaginii Republicii Molodva în lume. Prin contrucția unei arene polivalente se dorește 

crearea unui spațiu care să corespundă din punctul de vedere al capacității, al siguranței spectatorilor, 

dar și al dotărilor tehnice la standardele oferite de majoritatea sălilor de profil din lume, astfel ca 

evenimentele culturale semnificative și publicul lor să beneficieze de condiții în acord cu nivelul calității 

actului artistic. 

Sport 

Cu părere de rău, încă nu este aprobată o strategie națională de dezvoltare pentru sport, aceasta 

aflându-se în proces de elaborare. Construcția unei eventuale arene polivalente se înscrie în unul din 

principalele obiective ale viitoarei strategii și anume: „Dezvoltarea infrastructurii sportive”. 

Strategiile naţionale generale  

1. Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020 (Moldova 2020) – care 

prevede schimbarea paradigmei de dezvoltare economică de la ”modelul de creştere bazat pe 

consumul alimentat de remitenţe” la un ”model dinamic bazat pe atragerea investiţiilor străine 

şi locale, precum şi dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri şi servicii. Astfel, Strategia 

Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”, printre cele 7 priorităţi de dezvoltare şi-a propus 

Îmbunătățirea mediului de afaceri, inclusiv prin majorarea numărului de întreprinderi fiabile, 

capabile să creeze locuri de muncă atractive. 

2. Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, care 

printre direcţiile prioritare strategice stabileşte (i) deetatizarea şi perfecţionarea gestionării 

patrimoniului public şi (ii) promovarea investiţiilor în infrastructură, inclusiv prin proiecte de 

Parteneriat Public-Privat. 
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3. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020, care 

printre direcțiile strategice prevede ”Dezvoltarea parteneriatului în afaceri” în vederea realizării 

Misiunii strategice de Creare a unui mediu de afaceri favorabil, promovarea culturii 

antreprenoriale pentru susţinerii IMM-urilor şi asigurării coeziunii sociale. Direcția strategică 

respectivă a stabilit următoarele obiective specific: 

 dezvoltarea parteneriatului public-privat în afaceri;  

 facilitarea parteneriatului în afaceri ”business to business”;  

 facilitarea participării sectorului privat la procesele de îmbunătăţire a cadrului normativ de 

reglementare şi luarea deciziilor.  

 

2.7.  BENEFICIARII PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT  

Prin implemetarea proiectului dat la aplicarea modelului de Parteneriat Public-Privat, se conturează 

două categorii de beneficiari: 

 Beneficiarii direcți: 

 organizațiile sportive (Comitetul Național Olimpic, Federațiile sportive de profil); 

 instituțiile publice din domeniul cultură. 

 Beneficiarii indirecți 

 cluburi sportive private; 

 companii private din domeniul culturii; 

 alți agenți economici; 

 cetățenii Republicii Moldova și turiști. 
 
 

2.8. CADRUL NORMATIV DE REGLEMENTARE A DOMENIULUI 

Domeniul Investițional: 

 Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020; 

 Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”; 

 Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020; 

 Legea cu privire la investiţii în activitatea antreprenorială (2004). 

Domeniul construcțiilor: 

 Ordinul Inspectiei de stat în construcții  nr. 80 din 11 mai 2016 cu privire la modificarea ordinului 

nr. 68 din 29 mai 2015 Cu privire la modalitatea de eliberare a Avizului (formularul DO-10) 

pentru participare la licitația publică; 

 Ordinul nr. 68 din 29.05.2015 cu privire la modalitatea de eliberare a Avizului (formularul DO 10) 

pentru participare la licitația publică; 

 Legea nr. 218 din  24 octombrie 2008,  Codul contravenţional al Republicii Moldova; 

 Legea nr. 828  din  25 decembrie 1991,  Codul  funciar al Republicii Moldova; 

 Legea nr. 1107  din  06 iunie 2002,  Codul civil al Republicii Moldova; 

 Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii; 

 Legea nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului; 
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 Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie; 

 Legea nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător; 

 Legea nr. 60 din 30 martie 2012  privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi; 

 Legea nr. 190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare; 

 Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice;        

 Legea nr. 154 din 28 martie 2003, Codul muncii al Republicii Moldova; 

 Legea nr. 451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător; 

 Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova: 

 Legea nr. 754 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în 

construcţii,  modificată prin Hotărîrea Guvernului  nr. 861 din 31 iulie 2006; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 633 din 8 iunie 2004 despre aprobarea Planului de acţiuni pentru 

asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile 

urbanismului şi amenajării teritoriului şi  ale altor acte legislativ-normative; 

  Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza 

tehnică  în construcţii; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 226 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu 

privire la produsele pentru construcţii; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 1436 din 17 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la administrarea mijloacelor pentru finanţarea sistemului de documente normative în 

construcţii ; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 329 din 23 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

atestarea  tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii; 

 Ordinul Ministrului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale nr. 63 din 23 iunie 2010 cu privire la 

respectarea calităţii lucrărilor de construcţii montaj la realizarea investiţiilor pentru construcţia 

de locuinţe din blocuri locative şi încăperilor de menire social-culturală încorporate în ele; 

 Ordinul Directorului general Agenţie Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului  nr. 27 din 12 martie 

2007 cu privire la modificarea documentului normativ CPE.04.02-2007 (SP12-101-98) „Reguli 

tehnice de executare a termoizolaţiei exterioare/interioare la clădiri cu tencuiala fină de 

termoizolant”; 

 Ordinul Directorului general Agenţie Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului nr. 118 din 5 

septembrie 2007 cu privire la utilizarea plăcilor din polistiren pentru termoizolaţie exterioară a 

clădirilor; 

 Ordinul Şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii nr. 15 din 4 decembrie 2012 cu privire la accesul 

persoanelor cu dizabilităţi; 

 Ordinul Şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii nr. 2 din 03 februarie 2009 cu priivre la 

întocmirea documentaţiei de execuţie. 

Domeniul Parteneriatului Public-Privat: 

 Legea nr. 179 cu privire la parteneriatul public-privat din 10 iulie 2008; 

 Hotărârea Guvernului nr. 476 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat. 
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Altele: 

 Legea nr. 523 din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

 Legea nr. 121 din  04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 

 

CAPITOLUL III. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI DE PARTENERIAT 

PUBLIC-PRIVAT 

3.1. OBIECTIVELE PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

Obiectivele generale ale parteneriatului public-privat cu privire la construcția arenei polivalente sunt 

următoarele: 

 construcția unei arene polivalente, în vederea dezvoltării infrastructurii sportive și culturale din 

Republica Moldova prin crearea unui obiectiv multifunctional întru promovarea modului sănătos 

de viață pentru cetățenii țării; 

 crearea unui spațiu de valorificare a potențialului tinerilor, de oferire a unor noi oportunități și 

servicii de calitate acestora și care va reprezenta un instrument de realizare a drepturilor 

tinerilor acasă, în Republica Moldova; 

 sprijinirea metodelor comune inovatoare în domeniul învăţământului, sporturilor, tineretului, 

recreării şi a activităţilor de schimburi în aceste domenii; 

 creșterea nivelului de pregătire a sportivilor de performanță; 

 atragerea potențialilor investitori pentru dezvoltarea infrastructurii locale și regionale; 

 crearea locurilor noi de muncă în cadrul complexului multifuncțional; 

 dezvoltarea infrastructurii în zona dată; 

 formarea unei imagini pozitive pe plan internațional a Republicii Moldova, în contextul asigurării 

celor mai bune condiții la organizarea și desfășurarea unor evenimente internaționale; 

 promovarea turismului prin atragerea unei categorii de turiști cum ar fi suporterii care însoțesc 

echipele favorite la diverse competiții. 

Obiectivul specific al parteneriatului public-privat constă în construcția arenei polivalente „CHIȘINĂU 

ARENA”, care presupune: 

 finanţarea, proiectarea, construcția şi darea în exploatare a arenei polivalente „CHIȘINĂU 

ARENA” din resursele financiare ale partenerului privat; 

 respectarea unor standarde înalte de calitate la executarea lucrărilor de construcție; 

 darea în exploatare a arenei polivalente și a obiectivelor conexe de către partenerul privat în 

conformitate cu condițiile și la standartele enunțate de către partenerul public.  

3.2. REZULTATELE ATINSE PRIN REALIZAREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-

PRIVAT 

În urma realizării proiectului de Parteneriat Public-Privat se vor obține următoarele rezultate: 

 crearea condițiilor pentru organizarea diverselor competiții sportive la nivel național și 

internațional; 

 crearea condițiilor de organizarea a evenimentelor socio-culturale naționale și internaționale 

(concerte, expoziții, târguri, conferințe, etc.); 
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 creșterea nivelului de pregătire a sportivilor de performanță; 

 asigurarea accesului tinerilor la servicii calitative pentru organizarea timpului liber; 

 îmbunătățirea sănătății populației, în special a tinerilor din Republica Moldova; 

 atragerea potențialilor investiori pentru dezvoltarea infrastructurii locale și regionale; 

 crearea locurilor noi de muncă în cadrul complexului multifuncțional; 

 dezvoltarea infrastructurii în zona dată; 

 formarea unei imagini pozitive pe plan internațional a Republicii Moldova, în contextul asigurării 

celor mai bune condiții la organizarea și desfășurarea unor evenimente internaționale; 

 promovarea turismului prin atragerea unei categorii de turiști cum ar fi suporterii care însoțesc 

echipele favorite la diverse competiții; 

 crearea locurilor de muncă pentru populația din regiune; 

 posibilitatea obținerii unor mijloace financiare suplimentare de rezervă pentru alte scopuri. 

3.3.  ACTIVITĂȚI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-

PRIVAT 

Activitatea 1. Elaborarea studiului de fezabilitate, aprobarea și avizarea acestuia de către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova și transmiterea spre avizare Ministerului 

Finanțelor al Republicii Moldova și Agenției Proprietății Publice. 

Activitatea 2. Elaborarea și aprobarea Hotărârii Guvernului privind aprobarea cerințelor generale privind 

selectarea partenerului privat, condițiilor Parteneriatului Public-Privat și desemnarea partenerului public 

responsabil de desfășurarea procedurii de selectare a partenerului privat și de semnare a contractului. 

Activitatea 3. Elaborarea documentației de concurs, inclusiv a caietului de sarcini și aprobarea acestuia. 

Activitatea 4. Instituirea Comisiei de selectare a partenerului privat. 

Activitatea 5. Publicarea comunicatului informativ privind inițierea procedurii de atribuire a contractului 

de Parteneriat Public-Privat. 

Activitatea 6. Evaluarea ofertelor depuse și desemnarea câștigătorului. 

Activitatea 7. Negocierea contractului de Parteneriat Public-Privat cu câștigătorul concursului. 

Activitatea 8. Semnarea contractului de Parteneriat Public-Privat. 

Activitatea 9. Inițierea proiectului de Parteneriat Public-Privat. 

Activitatea 10. Monitorizarea respectării prevederilor contractului de Parteneriat Public-Privat: 

 finanțarea lucrărilor de construcție; 

 proiectarea, executarea lucrărilor de construcție și dotarea tehnică a arenei 

polivalente de către partenerul privat; 

 recepția de către partenerul public a lucrărilor efectuate de partenerul privat;  

 transmitera obiectivului construit în proprietatea partenerului public. 
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Graficul de implementare estimativ 

    2018 2019 

# Activități 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Elaborarea studiului de fezabilitate                                                

2 Avizarea studiului de fezabilitate de către Ministerul Finanțelor și Agenția Proprietății Publice                                                

3 
Elaborarea și aprobarea Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea obiectivelor şi condiţiilor parteneriatului public-

privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente și cerinţelor generale la selectarea partenerului privat                                               

 

4 Instituirea Comisiei de selectare a partenerului privat                                                

5 
Elaborarea documentației de concurs, inclusiv a caietului de sarcini și aprobarea acestuia de către Comisia de 

selectare a partenerului privat                                               

 

6 Publicarea comunicatului informativ privind inițierea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat                                                

7 Evaluarea ofertelor depuse și desemnarea câștigătorului                                                

8 Negocierea contractului de Parteneriat Public-Privat cu câștigătorul concursului                                                

9 Semnarea contractului de Parteneriat Public-Privat                                                

10 Inițierea proiectului de Parteneriat Public-Privat                                                

11 Implementarea proiectului (faza de construcție)                                                

12 Darea în exploatare a arenei polivalente                                                
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3.4.  INVESTIȚIILE NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT 

PUBLIC-PRIVAT 

Descrierea proiectului investițional 

Proiectul investițional investițional presupune construcția unei arene polivalente de standarde europene 

cu următoarele caracteristici: 

 capacitate de bază de minim 4 000 locuri/ scaune, cu 8 rânduri de scaune retractabile/ 

telescopice pentru configurații diferite a arenei; 

 capacitate de găzduire a diverselor evenimente sportive (conform standardelor federațiilor 

internaționale din domeniile respective, de exemplu al Federațiilor Internaționale de Volei 

(FIVB), Baschet (FIBA), etc.), culturale, conferințe, concerte, expoziții, etc.; 

 perdea mobilă pe direcția longitudinală, care va fi utilizată pentru a împărți arena în diferite 

sectoare pentru anumite evenimente; 

 zonă de parcare cu capacitate de minim 1 000 locuri; 

 zonă separată pentru antrenamente și evenimente mici; 

 zonă separată pentru Aqua Park, Spa și Fitness acoperite, piscină olimpică cu tribună pentru 

spectatori de cel puțin 500 locuri/ scaune (conform standardelor Federației Internaționale de 

Natație (FINA) și 6 piste, corturi de tenis deschise (cel puțin 8 corturi); 

 infrastructură conexă și lucrări de amenajare a teritoriului pe o suprafață de 10 hectare. 

Figura 3. Structura arenei polivalente 

  
Arenele polivalente contemporane încorporează o varietate de componente sub un singur acoperiș. 

Trecerea de la unitățile cu destinație unică la spațiile care îmbină o multitudine de componente, cum ar 

fi facilități acvatice, arene, biblioteci, săli de sport, săli de întâlniri/ programe și componente active de 

viață, va duce la o concentrare populației active locale, turiști, doar într-un singur loc.  
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Amplasarea  

Pentru realizarea unui centru multifuncțional, de nivel național și la standarde europene, este necesar 

amplasarea arenei polivalente în municipiul Chișinău, cu asigurarea accesului pentru toți cetățenii. În 

acest sens, la nivel de pre-fezabilitate, a fost identificat un lot de teren de 69,2224 ha, cu numărul 

cadastral 3153209.003, din comuna Stăuceni, m. Chișinău, care corespunde cerințelor unei arene 

polivalente. 

Pentru realizarea obiectivului acestui Parteneriat Public-Privat, inițial, va fi necesar alocarea a cca. 10 ha 

pentru construcția arenei polivalente și a infrastructurii adiacente. Suprafața rămasă va fi utilizată în 

scopul extinderii zonei de agrement pe viitor. Terenul propus incorporează aceste cerințe. 

Figura 4. Amplasarea în teren a complexului multifuncțional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Localizarea terenului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«CHISINAU ARENA» – cca. 10 ha  
Zona sport și chirie spații – cca. 2 ha 
Zona parcare – cca. 5 ha 
Zona pavată – cca. 3 ha 

«CHISINAU ARENA» 
cca. 10 ha  

Total Teren Stăuceni – 69,2224 ha 
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Urmare a analizei diverselor locații s-a decis soluția terenului din administrația Centrului de Excelență în 

Viticultură și Vinificație din Chișinău (imediata apropiere Megapolis Mall), luând în considerare 

localizarea strategică la intersecția: 

 Magistralei M2 (Chișinău – Orhei – Soroca – granița cu Ucraina prin Cosăuți); 

 o mică parte a tronsonului între Chișinău și intersecția cu M21 (lângă Cricova) este parte a 

drumului european E584 (începe de la Poltava și finalizează la Slobozia); 

 Magistralei M14 (Tiraspol – Chișinău – Bălți – Edineț – granița cu Ucraina prin Criva). În partea 

de sud transonul este continuat de traseul ucrainean M16 până la Odesa (potențial de a atrage 

evenimente de la Odesa). 

Conform unei analize preliminare se propune de a utiliza 10 ha din total teren Stăuceni de 69,2224 ha, și 

anume: 

 zona sport și chirie spații – cca. 2 ha; 

 zona parcare – cca. 5 ha; 

 zona pavată – cca. 3 ha. 

Totuși, potențialul Partener Privat, poate propune o altă configurație în limitele a 10 ha, fiind obiect al 

ofertei sale tehnice de realizare a proiectului. 

 

Valoarea proiectului investițional 

Costul construcției arenei polivalente, luând în considerație că partenerul privat va finanța din resurse 

proprii, se estimează la cca. 40 milioane euro. 

Din start, finanțarea urmează a fi asigurată de către partenerul privat.  

În baza analizei efectuate, rambursarea investiției către partenerul privat va fi minim de 10 ani. Tranșele 

de rambursare (semestriale sau trimestriale) și periodicitatea urmează a fi negociate de către parteneri. 

Totuși, pentru oferirea unei garanții de către partenerul public și pentru securizarea investiției efectuate 

de către partenerul privat se recomandă stabilirea primelor tranșe, rambursate în primul an, ce nu vor 

depăși 25% din valoarea investiției.  

Rambursarea investiției efectuate de către partenerul privat, urmează a fi efectuată din veniturile 

obținute din operarea sălii polivalente și bugetul de stat.  

Tabelul 2. Alocarea investiției, lei 

Tipul lucrărilor COST IN EURO 

Proiectarea lucrarilor  €            2 500 000.00  

Lucrări de construcții civile  €            9 000 000.00  

Lucrări tavan/acoperiș  €            1 000 000.00  

Lucrari fațadă  €            3 000 000.00  

Lucrări de finisare  €            4 500 000.00  

Lucrări mecanice  €            4 500 000.00  

Lucrări electrice  €            4 000 000.00  

Transportul vertical  €            1 000 000.00  

Lucrări FF & E  €            3 500 000.00  

Landscape și drumuri  €            5 000 000.00  

Activități de infrastructură  €            2 000 000.00  
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3.5. SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE DE REALIZARE A OBIECTIVELOR PROIECTULUI 

DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

Finanțarea proiectului de Parteneriat Public-Privat urmează a fi asigurată de către partenerul privat. 

Tranșele de rambursare a investiției către partenerul privat și periodicitatea urmează a fi negociate de 

către parteneri. Totuși pentru oferirea unei garanții de către partenerul public și pentru securizarea 

investiției efectuate de către partenerul privat se recomandă stabilirea primelor tranșe, rambursate în 

primul an, ce nu vor depăși 25% din valoarea investiției. 

Rambursarea investiției efectuate de către partenerul privat, urmează a fi efectuată din veniturile 

obținute din operarea sălii polivalente și bugetul de stat. 

Prezentul studiu de fezabilitate a analizat 5 scenarii de implementare ale proiectului de Parteneriat 

Public-Privat, în dependență de indicatorii financiari obținuți. Pentru a fi considerat un proiect 

investițional fezabil este necesar ca rata internă de rentabilitate (RIR) a proiectului să fie mai mare de 

12.5% iar valoare actualizată netă să fie pozitivă.  

RIR al proiectului trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea riscului de țară al Republicii Moldova. 

Potrivit agenției de rating Moody’s, actualmente ratingul de țară este de B3, ceea ce ar corespunde  că 

riscul investițional și de recuperabilitate a investițiilor necesită a avea un RIR de 12.5%. 

Din scenariile analizate s-a constatat că termenul minim al rambursării investiției investitorului privat, 

fără a lua în considerației termenul necesar construcției, este de minim 10 ani. Acest termen ar 

corespunde unui RIR mai mare de 12.5%. În cazul unui termen sub 10 ani, proiectulu pare a fi nefezabil, 

atunci când investiția în sala polivalentă are un RIR mai mic de 12.5%. 

Tabelul 3. Sinteza scenariilor analizate 

Perioada PPP, scenarii 5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani 

VAN (euro) 11 109 185 13 624 654 16 147 130 18 777 614 21 511 992 24 346 372 

RIR 11.97% 12.14% 12.22% 12.27% 12.32% 12.55% 
 

Pentru simplificarea analizei se va prezenta doar 2 scenarii și anume: 

Scenariul 1. Construcția arenei polivalente cu rambursarea investiției către partenerului privat în termen 

de 7 ani, după darea în exploatare a arenei polivalente. 

Scenariul 2. Construcția arenei polivalente cu rambursarea investiției către partenerului privat  în 

termen de 10 ani, după darea în exploatare a arenei polivalente. 

Din cauza lipsei unei infrastructuri moderne care ar face față cerințelor și standartelor internaționale, 

până în prezent pe teritoriul Republici Moldova au fost organizate foarte puține evenimente sportive de 

anvergură (Campionatul European al Țărilor Mici la Baschet, Turneul Internațional G1 Moldova Open la 

Taekwondo, Galele K.O.K, Campionatele Europene și Mondiale la dans sportiv). 

Sub aspectul asigurarii unei fezabilități, în consultare cu federațiile sportive din Republica Moldova, s-a 

examinat lista evenimentelor sportive ce pot fi organizate pe platforma arenei polivalente, cum ar fi: 

 Campionatele Republicii Moldova la: atletism, tenis, dans sportiv, dans modern, volei, baschet, 

judo, înot, polo pe apă, lupte libere, lupte greco-romane, trântă, gimnastică estetică, tenis, tenis 

de masă, scrimă, mini-fotbal, haltere, box, etc.; 

 Campionatul balcanic de atletism în sală; 

 Campionatul Europei de atletism în sală; 

 Campionatul Europei de atletism U23; 

 Campionatul European la baschet; 

 Turnee Internaţionale  de box; 



Studiu de fezabilitate            Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republica Moldova 

30 

 

 Campionatul European/Mondial la box (seniori/juniori); 

 Campionatul European de Box Tailandez Muaythai; 

 Campionatul European și Mondial la dansuri sportive; 

 Campionatul Balcanic la gimnastică acrobatică; 

 Campionatul Balcanic la volei pentru seniori și juniori; 

 Campionatul European la volei; 

 Campionatul European de powerlifting; 

 Campionatul European la tenis de masă; 

 Campionatul Mondial pe Echipe Fed Cup la tenis; 

 Cupa Davis; 

 Turneul European Tennis Europe; 

 Campionatul European la Taekwon-Do ITF; 

 Universiada Mondială; 

 Campionatul Republicii Moldova la Minifotbal; 

 Campionatul European la minifotbal; 

 Cupa Mondială Grand Prix, floretă; 

 Campionatul European la scrimă; 

 Campionatul European/ Mondial rezervat seniorilor (masculin, femenin) la sambo; 

 Campionatul European la polo pe apă; 

 Campionatul European de Grappling; 

 Campionatul European la Lupta Universală; 

 Campionatul Mondial la lupta corp la corp; 

 Campionatul European de Pankration; 

 Campionatul Mondial (tineret) la lupte libere; 

 Campionatul Țărilor Balcanice la lupte libere; 

 Campionatul European la lupte greco-romane; 

 Turnee Internationale la kickboxing ”Campionatul Republicii Moldova”; 

 Campionatul European la Karate-Do WKF; 

 Campionatul Mondial La Karate Shotokan; 

 Campionatul European/Mondial la judo (seniori/juniori); 

 Campionatul European/Mondial la Haltere (seniori/juniori); 

 Campionatul European/Mondial/Balcanic la înot etc. 

Ipoteze vânzări 

Ipotezele vânzărilor au luat în calcul statistica evenimentelor actuale petrecute în capitală, cât și 

potențialul evenimentelor noi, odată cu construcția arenei polivalente. 

La baza estimărilor financiare efectuate în cadrul acestui studiu de fezabilitate s-a luat ca bază modelului 

de funcționare a Palatului Național ”Nicolae Sulac”, unde pe an sunt organizate circa 80 de concerte și 

evenimente. Respectiv, luând în considerare capacitatea de până la 2000 locuri în Palatul Național 

”Nicolae Sulac”, iar cel estimativ al arenei de circa 4000 locuri, se estimează un număr dublu mai mic al 

evenimentelor, inclusiv reieșind și din numărul evenimentelor outdoor ce se organizează la Centrul 

Expozițional Moldexpo, Scuarul Teatrului de Operă și Balet, Piața Marii Adunări Naționale și în afara 

municipiului Chișinău. În aspect de expoziții, anual în Centrul Moldexpo se organizează 22 expoziții 

internaționale și naționale cu o capacitate de cca 10 000 vizitatori. Respectiv, arena polivalentă va putea 

atrage și evenimente din categoria expozițiilor. 

Reieșind din cele expuse, au fost prognozate următoarele evenivente anuale, care ar genera venituri: 
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Tabelul 4. Ipoteze vânzări, euro 

 

 

 

 

  

 

 

Numar mediu anual 

de evenimente 
Specificare 

 
Pret bilet /chirie 1 m2/an Total, Euro 

Venit din operarea arenei           

Evenimente sportive 28 număr mediu spectatori per eveniment 2 000 7 392 000 

Activitate de concerte/spectacole/expoziții 42 număr mediu spectatori per eveniment 5 000 10 2 100 000 

Spațiul comercial de închiriat x spațiul închiriat anual, m2 2 000 180 360 000 

Evenimente corporative 15 spațiul mediu închiriat per eveniment 500 10 75 000 

Reuniuni organizații obștești/publice/etc. 8 spațiul mediu închiriat per eveniment 500 10 40 000 

Conferințe și simpozioane 12 spațiul mediu închiriat per eveniment 500 10 60 000 

Evenimente din industria modei 5 spațiul mediu închiriat per eveniment 1 000 10 50 000 

Prezentări 5 spațiul mediu închiriat per eveniment 300 10 15 000 

    

Subtotal 3 092 000 

Venit activități conexe           

Aqua park 200 număr mediu clienți 200 3 120000 

Food court 

 

spațiul închiriat anual, m2 1 500 180 270000 

Altele 

  

    56000 

    

Subtotal 446 000 

    

Total 3 538 000 



Studiu de fezabilitate  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

 

26 

Începând cu anul 6 operarea arenei polivalente, va intra în faza de maturitate, când va genera vânzări de 

cca. 3 538 000 euro, așa cum este prezentat în tabelul precedent. Până în anul 6, vânzările vor crește 

treptat. 

Ritmul de creștere a vânzărilor este prezentat în următoarea figură (milioane Euro): 

 

Figura 6. Ritmul de creștere a vânzărilor, euro 
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În anul 6 operarea arenei polivalente va genera cca. 3.5 milioane Euro, ceea ce ar corespunde a 100% 

din prognoza vânzărilor. În anul 1 se estimează vânzări de 15% din potențialul afacerii. 

 

Scenariul 1. Construcția arenei polivalente cu rambursarea investiției partenerului privat în termen de 7 

ani, după darea în exploatare a arenei polivalente. Rambursarea va fi acoperită din veniturile obținute 

din operarea obiectului și după necesitate cu cofinanțare din bugetul de stat. 

Potrivit estimărilor, prima tranșă rambursată partenerului privat va constitui cel mult 25% din costul 

investiției.  

Rambursarea investiției private, urmează a fi efectuată în tranșe egale, în termen de 7 ani.  

 

Tabelul 5. Rambursarea investiției, scenariul 1, euro 

anul tranșa rambursată soldul investiției nerambursate la sf. anului 

1               10 000 000                                                                        30 000 000    

2                 5 000 000                                                                        25 000 000    

3                 5 000 000                                                                        20 000 000    

4                 5 000 000                                                                        15 000 000    

5                 5 000 000                                                                        10 000 000    

6                 5 000 000                                                                           5 000 000    

7                 5 000 000                                                                                         -      
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Prognoza rezultatului financiar denotă faptul că profitul generat de către operarea arenei polivalente, nu 

este suficient pentru a acoperi tranșele de rambursare a investiției către partenerul privat. Diferența va 

fi necesar de acoprit din bugetul de stat.  

Figura 7. Prognoza rezultatelor financiare, scenariul 1 
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Din figura prezentată se denotă deficitul de resurse financiare pentru a acoperi suma rabursărilor 

tranșate către partenerul privat. 

În acest sens va fi necesar cofinanțarea rabursărilor către partenerul privat din bugetul de stat. 

Același lucru se confirmă prin prognoza rezultatului financiar al proiectului.
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Tabelul 6. Prognoza rezultatului financiar (euro), Scenariul 1 

  anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 

Venit din operarea arenei polivalente               

Evenimente sportive 58 800 98 000 176 400 254 800 333 200 392 000 431 200 

Activități de concerte 315 000 525 000 945 000 1 365 000 1 785 000 2 100 000 2 310 000 

Spațiul comercial de închiriat 54 000 90 000 162 000 234 000 306 000 360 000 396 000 

Evenimente corporative 11 250 18 750 33 750 48 750 63 750 75 000 82 500 

Reuniuni organizații obstesti 6 000 10 000 18 000 26 000 34 000 40 000 44 000 

Conferințe și simpozioane 9 000 15 000 27 000 39 000 51 000 60 000 66 000 

Evenimente din industria modei 7 500 12 500 22 500 32 500 42 500 50 000 55 000 

Prezentări 2 250 3 750 6 750 9 750 12 750 15 000 16 500 

Venit din operarea activități conexe 66 900 111 500 200 700 289 900 379 100 446 000 490 600 

        Total vânzări 530 700 884 500 1 592 100 2 299 700 3 007 300 3 538 000 3 891 800 

        Ponderea costurilor 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

Total costuri -228 201 -380 335 -684 603 -988 871 -1 293 139 -1 521 340 -1 673 474 

                

Profit înainte de impozitare 302 499 504 165 907 497 1 310 829 1 714 161 2 016 660 2 218 326 

                        

Impozit pe venit -54 450 -90 750 -163 349 -235 949 -308 549 -362 999 -399 299 

        Profit net anual 248 049 413 415 744 148 1 074 880 1 405 612 1 653 661 1 819 027 

Rambursarea investiției către privat -10 000 000 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 

Sold rămas -9 751 951 -2 919 918 -2 589 186 -2 258 454 -1 927 721 -1 679 672 -1 514 306 

Contribuția bugetară la rambursarea investiției 9 751 951 2 919 918 2 589 186 2 258 454 1 927 721 1 679 672 1 514 306 
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Scenariul 2. Construcția arenei polivalente cu rambursarea investiției partenerului privat în termen de 

10 ani, după darea în exploatare a arenei polivalente. Rambursarea va fi acoperită din veniturile 

obținute din operarea obiectului și bugetul de stat. 

Potrivit estimărilor, prima tranșă rambursată partenerului privat va constitui cel mult 25% din costul 

investiției. 

Rambursarea investiției private, urmează a fi efectuată în tranșe egale, în termen de 10 ani.  

 

Tabelul 7. Rambursarea investiției, scenariul 2, euro 

anul tranșa rambursată soldul investiției nerambursate la sf. anului 

1               10 000 000                                                                                30 000 000    

2                 3 333 333                                                                                26 666 667    

3                 3 333 333                                                                                23 333 333    

4                 3 333 333                                                                                20 000 000    

5                 3 333 333                                                                                16 666 667    

6                 3 333 333                                                                                13 333 333    

7                 3 333 333                                                                                10 000 000    

8                 3 333 333                                                                                  6 666 667    

9                 3 333 333                                                                                  3 333 333    

10                 3 333 333                                                                                                 -      

 

Prognoza rezultatului financiar denotă faptul că profitul generat de către operarea arenei polivalente, nu 

este suficient pentru a acoperi tranșele de rambursare a investiției către partenerul privat. Diferența va 

fi necesar de acoprit din cofinanțarea bugetară.  

 

Figura 8. Prognoza rezultatelor financiare, scenariul 2, euro 
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Din figura prezentată se denotă deficitul de resurse financiare pentru a acoperi suma rabursărilor 

tranșate către partenerul privat. În acest sens va fi necesar cofinanțarea rabursărilor către partenerul 

privat din bugetul de stat. Același lucru se confirmă prin prognoza rezultatul financiar al proiectului. 
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Tabelul 8. Prognoza rezultatului financiar (Euro), Scenariul  2 

anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10

Venit din operarea SP

Evenimente sportive 58 800 98 000 176 400 254 800 333 200 392 000 431 200 470 400 509 600 548 800

Activitate de concerte 315 000 525 000 945 000 1 365 000 1 785 000 2 100 000 2 310 000 2 520 000 2 730 000 2 940 000

Spatiul comercial de inchiriat 54 000 90 000 162 000 234 000 306 000 360 000 396 000 432 000 468 000 504 000

Evenimente corporative 11 250 18 750 33 750 48 750 63 750 75 000 82 500 90 000 97 500 105 000

Reuniuni organizatii obstesti 6 000 10 000 18 000 26 000 34 000 40 000 44 000 48 000 52 000 56 000

Conferinte si simpozioane 9 000 15 000 27 000 39 000 51 000 60 000 66 000 72 000 78 000 84 000

Evenimente industria modei 7 500 12 500 22 500 32 500 42 500 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000

Prezentari 2 250 3 750 6 750 9 750 12 750 15 000 16 500 18 000 19 500 21 000

Venit din operarea activități conexe 66 900 111 500 200 700 289 900 379 100 446 000 490 600 535 200 579 800 624 400

Total vanzari 530 700 884 500 1 592 100 2 299 700 3 007 300 3 538 000 3 891 800 4 245 600 4 599 400 4 953 200

Ponderea costurilor 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43%

Total costuri -228 201 -380 335 -684 603 -988 871 -1 293 139 -1 521 340 -1 673 474 -1 825 608 -1 977 742 -2 129 876

Profit inainte de impozitare 302 499 504 165 907 497 1 310 829 1 714 161 2 016 660 2 218 326 2 419 992 2 621 658 2 823 324

Impozit pe venit -54 450 -90 750 -163 349 -235 949 -308 549 -362 999 -399 299 -435 599 -471 898 -508 198

Profit net anual 248 049 413 415 744 148 1 074 880 1 405 612 1 653 661 1 819 027 1 984 393 2 149 760 2 315 126

Rambursarea investitiei catre privat -10 000 000 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333 -3 333 333

Sold ramas -9 751 951 -2 919 918 -2 589 186 -2 258 454 -1 927 721 -1 679 672 -1 514 306 -1 348 940 -1 183 574 -1 018 208

Contributia bugetara la rambursarea investitiei 9 751 951 2 919 918 2 589 186 2 258 454 1 927 721 1 679 672 1 514 306 1 348 940 1 183 574 1 018 208  
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Concluzii: 

Arena polivalentă  constituie un proiect de infrastructură,  perioada de recuperabilitate a unui astfel de 

proiect fiind de minim 20 de ani. Aceasta este demonstrat și de proiecte similare construite și operate în 

alte state.  

Totuși în lipsa  resurselor financiare, Guvernul nu are posibilitatea reală de a construi un astfel de obiect, 

cu toate că necesitatea unei astfel de săli a sporturilor este stringent necesară. Soluția identificată este  

contractarea unui dezvoltator, care ar finanța un astfel de proiect din resurse proprii, însă termenul 

contractului, ținând cont de riscul de țară a Republicii Moldova și riscurile asociate, nu poate fi mai mic 

de 10 ani. 

În temeiul rezultatelor obținute se recomandă selectarea și implemenarea Scenariului #2.
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3.6. DATE PRIVIND BUNUL PUBLIC (TERENUL), STATUTUL JURIDIC AL BUNULUI, 

MODALITATEA/FORMA CONTRACTUALĂ PRIN CARE URMEAZĂ SĂ F IE TRANSMIS 

PARTENERULUI PRIVAT,  SUPRAFAȚA ESTIMATĂ A TERENULUI 

Inițial va fi necesar alocarea a cca. 10 ha pentru construcția arenei polivalente și a infrastructurii 

adiacente. Totuși, în perspectiva extinderii proiectului, la etapa construcției a arenei polivalente este de 

dorit identificarea și suprafețelor adiționale. Terenul propus incorporează aceste cerințe. 

 

Figura 9. Amplasarea în teren a complexului multifuncțional  

 

 

«CHISINAU ARENA» – cca. 10 ha  

Zona sport și chirie spații – cca. 2 ha 
Zona parcare – cca. 5 ha 
Zona pavată – cca. 3 ha 

«CHISINAU ARENA» 
cca. 10 ha  

Total Teren Stăuceni – 69,2224 ha 
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Urmare a analizei diverselor locații se propune soluția terenului din administrația Centrului de Excelență 

în Viticultură și Vinificație din Chișinău (imediata apropiere Megapolis Mall), luând în considerare 

localizarea strategică la intersecția: 

 Magistralei M2 (Chișinău – Orhei – Soroca – granița cu Ucraina prin Cosăuți); 

 o mică parte a tronsonului între Chișinău și intersecția cu M21 (lângă Cricova) este parte a 

drumului european E584 (începe de la Poltava și finalizează la Slobozia); 

 Magistralei M14 (Tiraspol – Chișinău – Bălți – Edineț – granița cu Ucraina prin Criva). În partea 

de sud transonul este continuat de traseul ucrainean M16 până la Odesa (potențial de a atrage 

evenimente de la Odesa). 

Conform proiectului Schemei se propune de a utiliza 10 ha din total teren Stăuceni de 69,2224 ha, și 

anume: 

 zona sport și chirie spații – cca. 2 ha; 

 zona parcare – cca. 5 ha; 

 zona pavată – cca. 3 ha. 

Totuși, potențialul Partener Privat, poate propune o altă configurație în limitele a 10 ha, fiind obiect al 

ofertei sale tehnice de realizare a proiectului. 

 

Evaluarea terenului propus pentru realizarea proiectului de edificare a arenei polivalente 

Obiectul: Terenul cu suprafaţa de 10 ha, necesar construcției arenei polivalente (aflat la intersecția 

străzilor Calea Orheiului și Bucovinei, din cele 69,2224 ha, cu numărul cadastral 3153209.003), amplasat 

în extravilanul com. Stăuceni, mun. Chişinău 

Proprietar: Republica Moldova (Legea nr. 668-XIII din 23.11.1995). Obiectul evaluării este transmis în 

folosință IP "Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău" Î.S. (Actul de transmitere 

Anexa nr.3 HG nr. 781 din 22.06.16 din 01.08.2016) 

Modul de folosinţă: agricol. 

Cea mai bună şi eficientă utilizare a obiectului: pentru construcţii. 

Scopul evaluării: calcularea valorii de piaţă a obiectului cu cea mai bună şi eficientă utilizare a 

obiectului.  

Standardele de evaluare utilizate 

Prezenta evaluare este efectuată în conformitate cu cerinţele: 

 Legea "Cu privire la activitatea de evaluare" în Republica Moldova Nr.989-ХV din 18.04.2002 

(vezi Monitorul Oficial al RM Nr.102 din 16.07.2002); 

 Legea Republicii Moldova "Cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a 

pămîntului" Nr.1308-ХIII din 25.07.1997 (în redacţia Legii Nr.108-XVIII din 17.12.2009 - 

Monitorul oficial Nr.193-196 din 29.12.2009); 

 Regulamentul provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile (Hotărârea Guvernului RM Nr.958 

din 04.08.2003 - vezi Monitorul Oficial al RM Nr.177-181 din 15.08.2003); 

 Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS). 
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Definirea drepturilor evaluate 

Evaluarea a fost efectuată pentru drepturile depline de proprietate. Prin "Drepturi depline de 

proprietate" se subînţelege exercitarea de către proprietar a complexului de drepturi, inclusiv dreptul de 

posesiune, administrare şi folosire în conformitate cu cernţele legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. 

Rezultatele evaluării 

Calculul valorii de piaţă a obiectului este efectuat fără a ţine cont de TVA, în baza Titului III al Codului 

fiscal (Taxa pe valoarea adăugată), capitolul 4 (Livrările scutite de TVA), articolul 103. 

Valoarea de piaţă a Terenului cu suprafaţa de 10 ha, necesar construcției arenei polivalente (aflat la 

intersecția străzilor Calea Orheiului și Bucovinei, din cele 69,2224 ha, cu numărul cadastral 

3153209.003), amplasat în extravilanul com. Stăuceni, mun. Chișinău, în rezultatul evaluării, ţinând 

cont de permisiunile şi limitările admise, conform situaţiei la "16" martie 2018 alcătuieşte 60 555 781,2 

(șaizeci milioane cinci sute cincizeci și cinci mii șapte sute optzeci și unu, 2) MDL şi respectiv                      

2 965 658,5 (două milioane nouă sute șaizeci și cinci mii șase sute cincizeci și opt, 5) EUR, conform 

cursului oficial de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei: 1 EUR = 20,4190 MDL. 

Compensarea pierderilor cauzate de excluderea  terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie 

agricola alcătuieşte: 10 ha X 65 grade X 19 873,34 (MDL / grad-hectar) = 12 917 671 MDL. 

Tabelul 9. Analiza locului amplasării obiectului 

Denumirea Caracteristica 

1. Adresa obiectului mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan 

2. Amplasarea obiectului marginea de nord a or. Chişinău, partea de sud a satului 

Stăuceni, extravilan 

3. Particularităţile locale ale amplasării: 

- ieşirea la magistralele mari 

 

- accesibilitatea transportului 

- amplasarea în raport cu strada de bază 

- intensitatea mişcării transportului pe 

stradă 

- animaţia mişcării 

- particularităţile ecologiei raionului 

 

este M2 (șosea cu statut de drum magistral Chișinău-Soroca)  

și str.Bucovinei 

înaltă 

pe strada de bază 

în sens dublu 

 

înaltă 

corespunde normelor 

4. Destinaţia (Modul de folosinţă, 

Utilizarea obiectului) 

Terenul - agricol. 

Cea mai bună şi eficientă utilizare - pentru construcţii 

(comercial) 

5. Suprafaţa terenului 10 ha (din cele total 69,2224 ha) 

6. Relieful localităţii cu înclinare spre est 

7. Seismicitatea terenului 7 (şapte) grade 

8. Forma obiectului poligon neregulat 

9. Comunicaţii: 

- apeduct 

- electricitate 

- gazificare 

                                                                                       

în apropiere 

în apropiere 

în apropiere 
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10. Factori deosebiţi, ce rezultă din 

amplasamentul obiectului  

obiectul evaluării este atractiv din punct de vedere comercial şi 

prezintă o investiţie profitabilă a mijloacelor băneşti pentru 

potenţialii investori 

11. Sursa de informare examinarea în natură a obiectului 

 

Figura 10. Amplasarea terenului și localitățile învecinate 
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Figura 12. Coordonatele fizice ale terenului 

 



Studiu de fezabilitate            Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republica Moldova 

43 

 

 

Figura 13. Rețeaua de drumuri din zonă 
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Figura 14. Tipul zonei urbanistice 
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3.7. JUSTIFICAREA TERMENULUI PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ȘI 

CONDIȚIILE DE PREDARE A OBIECTULUI SAU SERVICIULUI DUPĂ PERIOADA DE 

FINALIZARE A CONTRACTULUI 

 

În baza analizei efectuate, rambursarea investiției către partenerul privat nu va depăși termenul de 10 

ani. Tranșele de rambursare și periodicitatea urmează a fi negociate de către parteneri. Totuși pentru 

oferirea unei garanții de către partenerul public și pentru securizarea investiției efectuate de către 

partenerul privat se recomandă stabilirea primelor tranșe, iar contribuția din primul an de implementare 

a parteneriatului public-privat nu va depăși 25% din valoarea investiției. Notă: reieșind din planificarea 

de a da start construcției arenei polivalente la începutul semestrul II al anului 2018, respectiv, prima 

contribuție (ce nu va depăși 25%) va fi acoperită din anul bugetar 2018 (semestrul II) și anul bugetar 

2019 (semestrul I). 

Rambursarea investiției efectuate de către partenerul privat, urmează a fi efectuată din veniturile 

obținute din operarea sălii polivalente și bugetul de stat. 

Pentru a fi considerat un proiect investițional fezabil este necesar  ca rata internă de rentabilitate (RIR) a 

proiectului să fie mai mare de 7.5% iar valoare actualizată netă să fie pozitivă.  

RIR al proiectului trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea riscului de țară al Republicii Moldova. 

Potrivit agenției de rating Moody’s, actualmente ratingul de țară este de B3, ceea ce ar corespunde  că 

investițiile publice necesită a avea un RIR de 7.5%. 

Din scenariile analizate s-a constatat că termenul minim al rambursării investiției investitorului privat, 

fără a lua în considerației termenul necesar construcției, este de minim 10 ani. Acest termen ar 

corespunde unui RIR mai mare de 7.5%. În cazul unui termen sub 10 ani, proiectulu pare a fi nefezabil, 

atunci când investiția publică în sala polivalentă are un RIR mai mic de 7.5%. 

 

Următorul tabel reprezintă sinteza scenariilor analizate: 

 

Tabelul 10. Sinteza scenariilor analizate 

Perioada PPP, scenarii 5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani 

VAN (euro) 11 109 185 13 624 654 16 147 130 18 777 614 21 511 992 24 346 372 

RIR 4.94% 5.92% 6.59% 7.10% 7.49% 7.80% 

 

În acest contest, se recomandă ca termenul contractului Parteneriatului Public-Privat să fie minim de 10 

ani, după darea în exploatare a construcției. 
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CAPITOLUL IV. IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA OPȚIUNILOR DE PARTAJARE A RISCURILOR 

DUPĂ CAPACITATEA DE ADMINISTRARE A ACESTORA 

Riscul este un eveniment incert, dar posibil să apară în procesul activităţii concrete, ale cărui efecte sunt 

păguboase şi ireversibile (costuri suplimentare, micşorare de venituri şi/sau profituri). Riscurile pot avea 

atât un caracter intern, referindu-ne aici la greşeli manageriale, cât şi un caracter extern reprezentat 

practic de orice eveniment din afara organizației care poate afecta în mod negativ derularea unui 

proiect. 

Împărţirea riscurilor încurajează încheierea Parteneriatului Public-Privat. Prin încheierea unui 

parteneriat, sectorul public şi cel privat îşi pun împreună resursele şi expertiza, împărţind şi riscul 

implicat de înfiinţarea şi administrarea unui serviciu. Asumarea acestor riscuri în comun creşte 

încrederea între parteneri. 

Identificarea riscurilor şi a modalităţilor de gestionare a acestora în vederea reducerii impactului lor este 

un proces continuu pe toată durata de implementare a proiectului şi în continuare pe toată durata 

derulării. 

Procesul de evaluare a riscurilor cuprinde următorii paşi: 

 identificarea riscurilor relevante proiectului; 

 determinarea consecinţelor materiale a riscurilor (în caz dacă este posibil de materializat); 

 stabilirea modalităţii de reducere a probabilităţii apariţiei şi impactului riscurilor; 

 alocarea responsabilităţii riscului altor entităţi. 

 

Fiecare risc a fost caracterizat prin impact şi probabilitatea apariţiei. Impactul riscului poate fi extrem de 

mic, mic, mediu, mare şi extrem de mare2. Probabilitatea apariţiei are următoarele variante: extrem de 

mică, foarte mică, mică, medie, mare şi extrem de mare3 

Pentru o ierarhizare mai exactă a riscurilor se poate utiliza următoarea matrice. 

 

 

                                                                 

2 Se notează cu 1 impactul cel mai scăzut şi cu 10 impactul maxim. Vom califica impactul în dependenţă de 
notificare 

cu calificativele: extrem de mic (1-2), mic (3-4), mediu (5-6), mare (7-8) şi extrem de mare (9-10) 

3 Se notează cu 1 probabilitatea cea mai scăzută şi cu 10 probabilitatea maximă. Vom califica probabilitatea în 

dependenţă de notificare - foarte mică (1-2), mică (3-4), medie (5-6), mare (7-8) şi foarte mare (9-10) 
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Tabelul 11. Matricea ierarhizării riscurilor 

Impactul 

Probabilitatea 

extrem de 

mic 
mic mediu mare 

extrem de 

mare 

foarte mică 1-4 3-8 5-12 7-16 9-20 

mică 3-8 9-16 15-24 21-32 27-40 

medie 5-12 15-24 25-36 35-48 45-60 

mare 7-16 21-32 35-48 49-64 63-80 

foarte mare 9-20 27-40 45-60 63-80 81-100 

Categorie de risc I II III IV V 

  

Matricea poate fi folosită în stabilirea strategiei de management astfel: 

 riscurile din prima categorie (probabilitatea sau impactul sunt foarte sau extrem de mici 

/ambele sunt mici sau cel mult unul mediu) pot fi acoperite relativ uşor. Pentru acest tip 

serecomandă tehnici de reţinere a riscului; 

 pentru riscurile din a doua categorie este recomandată tehnicile de diminuare, asigurare şi 

transfer, deoarece materializarea lor ar avea un impact foarte puternic asupra proiectului; 

 pentru riscurile din a treia categorie (probabilitate foarte mare, impact mediu sau mare / impact 

extrem de mare, probabilitate medie sau mare) se impun a fi aplicate tehnici de control al 

riscului, în scopul reducerii frecvenţei de producere. Tehnicile de control vor fi combinate cu 

tehnicile de transfer/reţinere; 

 riscurile din ultima categorie (probabilitate mare şi foarte mare cu impact extrem şi 

probabilitate foarte mare cu impact mare şi extrem de mare) trebuie evitate şi eliminate. 

 

Ipotezele riscurilor au fost determinate în baza riscurilor anunțate în cadrul normativ privind 

implementarea proiectelor de parteneriat public-privay și sunt evaluate în Matricea de repartiţie a 

riscurilor de proiect. 

Riscul politic/legislativ poate fi privit ca totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor de Parteneriat 

Public-Privat generate de eventualele schimbări legislative şi/sau a politicii partenerului public. 

Survenirea riscurilor respective este estimată la categoria de risc de gradul III (mediu), cu excepția 

riscului de instabilitate politică estimat la gradul IV (mare) 

Riscul de locaţie se referă la totalitatea evenimentelor ce survin în proiectele de Parteneriat Public-

Privat legate de dreptul de proprietate/locaţiune a suprafeţelor necesare derulării proiectului, 

amplasarea şi condiţiile de amplasare a obiectului de Parteneriat Public-Privat ce pot duce la 

imposibilitatea derulări, finalizării lucrărilor în termenii stabiliţi la costurile iniţial estimate. Riscul 

respectiv este de gradul I, de probabilitate mică și impact mic. 

Riscul de proiectare şi construcţie poate surveni din proiectarea şi construcţia defectuoasă şi/sau din 

erorile de inginerie cu impact asupra costul proiectului începînd cu etapa de proiectare, construcţie şi 

pînă la etapa de exploatare. Această grupă de riscuri este estimată la categoria de risc de gradul II-III, 

având o probabilitate mică – medie și un impact mediu. 
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Riscul comercial reflectă totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor de Parteneriat Public-Privat cu 

impact asupra lichidităţii financiare a debitorului obligaţiei de plată la împlinirea scadenţei acesteia. 

Gradul de risc estimat corespunde categoriilor III și IV. 

 

Riscul de finanțare reflectă totalitatea evenimentelor din cadrul proiectelor de Parteneriat Public-Privat 

cu impact asupra capitalului investit sau împrumutat de către partenerul privat pentru dezvoltarea 

proiectului. Riscurile sunt estimate la nivelul de la mic la mediu (în cazul indisponibilității finanțării), 

categoria de risc II și III. 

Riscul de operare include totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor de Parteneriat Public-Privat ce 

survin din pierderile directe sau indirecte în rezultatul organizării greşite a proceselor tehnologice, 

neeficienţa procedurilor controlului intern, dereglările tehnologice, activităţilor neautorizate ale 

personalului sau influenţei externe.  Riscurile de operare sunt estimate la nivelul de la mic la mediu (în 

cazul incapacității de management şi depăşirii costurilor de operare), categoria de risc II și III.
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Tabelul 12. Matricea de repartiţie a riscurilor de proiect 

Categoria de 

risc 
Descrierea Consecințe Atenuare Impact Probabilitate Alocare risc 

Riscul politic/legislativ 

Riscul politic la 

nivel 

microeconomic 

Riscul unei pierderi financiare, 

strategice sau de personal a unei 

companii, cauzate de factori care nu 

ţin de piaţă, precum politici sociale 

(fiscale, monetare, comerciale, 

industriale, de venit, de muncă, de 

dezvoltare)  

Diminuarea veniturilor 

companiei  
Asigurarea activelor companiei 

Mediu 

15% 

Medie 

15% 

Partenerul 

public și privat 

Instabilitate 

politică  

Riscul schimbării administrației în 

cadrul partenerului public, schimbări 

frecvente ale regimului politic  

O posibilă modificare a direcției 

de gestiune a politicii 

partenerului public, afectând 

negativ relațiile de parteneriat  

Prevederea unor clauze contractuale ce ar 

reglementa o posibilă apariție a riscului 

dat 

Mare  

49% 

Mare  

49% 

Partenerul 

public 

Schimbarea 

legislaţiei în 

domeniu 

Riscul schimbărilor legislative şi al 

politicii autorităţii publice care nu 

pot fi anticipate la semnarea 

contractului şi care sunt adresate 

direct, specific şi exclusiv proiectului 

ceea ce conduce la costuri de capital 

sau operaţionale suplimentare din 

partea partenerului privat 

Afectarea rentabilităţii 

proiectului şi supunerii finalizării 

premature a contractului 

Partenerul public va asigura continuitatea 

politicilor de dezvoltarea a proiectelor de 

Parteneriat Public-Privat inclusiv a 

politicilor fiscale aferente infrastructurii 

publice 

Mediu 

15% 

Medie 

15% 

Partenerul 

public 

Schimbări 

legislative 

Riscului introducerii unor dispoziţii 

legale care vor împiedica sau vor 

face neatractivă o afacere sau o 

tranzacţie, precum si cu lipsa de 

certitudine privind prevederile legale 

în viitorul previzibil.  Modificare şi 

completarea legislaţiei 

Micşorarea veniturilor şi/sau 

mărirea costurilor 

Mărimea tarifelor la obiectele construite 

dn resursele APL şi externe la solicitarea 

APL se vor afla sub controlul APL raionale 

şi locale. Se va solicita ajustarea tarifilui cu 

argumente (suficient de semnificative) şi 

cuantificabile 

Mediu 

15% 

Medie 

15% 

Partenerul 

public 

Retragerea 

sprijinului Modificările strategiei, tacticii şi a Afectarea rentabilităţii Partenerul public va contribui la buna Mediu Medie 
Partenerul 

public 
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complementar 

 

acţiunilor curente ale factorilor 

politici din propria ţară (la nivel 

naţional, regional şi local) 

proiectului şi supunerii finalizării 

premature a contractului 

desfăşurare a proiectului în limitele 

competenţelor contractuale 
25% 25% 

Riscul de locație 

Aprobarea 

documentaţiei 

necesare 

Întîrzieri în procesul obţinerii de 

aprobări/autorizaţii necesare în 

termenii prevăzuţi, sau pot fi 

obţinute cu condiţionări 

imprevizibile 

Întârzieri în etapele de 

implementare a proiectului şi 

creşteri suplimentare a 

costurilor de proiect 

Organizarea unui cadru eficient de 

conlucrare între ambii parteneri în 

procesul de obţinere a documentaţiei 

necesare privind dezvoltarea proiectului, 

respectând termeni prestabiliţi în contract 

Mică 

9% 

Mic 

9% 

Partenerul 

public și privat 

Disponibilitate 

de locaţie 
Întîmpinarea dificultăţilor privind 

accesul la o anumită locaţie 

Generează întîrzieri în etapele 

de implementare a proiectului şi 

creşteri suplimentare a 

costurilor de proiect 

Obligaţia partenerului public ca la orice 

etapă de dezvoltare a proiectului de 

parteneriat public-privat să asigure 

accesul ofertanţilor la locaţia de 

desfăşurare a proiectului de parteneriat 

public-privat 

Foarte 

mică 

9% 

Foarte mică 

9% 

Partenerul 

public și privat 

Condiţii de 

amplasament, 

de sol 

neprognozate 

Sistarea temporară a utilizării 

terenului pentru activităţile 

prevăzute în proiect, din cauza 

descoperirii de vestigii arheologice 

şi/sau patrimoniu naţional, resurse 

naturale, ape subterane 

Majorarea duratei de timp şi a 

costurilor privind realizarea 

proiectului se majorează, 

persistînd pericolul sistării sau 

anulării proiectului 

Partenerul public se va asigura prin 

intermediul cercetărilor geologice că 

amplasamentul ales pentru dezvoltarea 

proiectului permite implementarea 

acestuia şi nu contravine intereselor 

publice de valorificare a resurselor 

naturale. Totodată, în faza de proiectare, 

partenerul privat va verifica expertiza 

geologică şi se va asigura că aceasta 

permite dezvoltarea proiectului.  

Mică 

9% 

Mică  

9% 

Partenerul 

public și privat 

Riscul de proiectare şi construcţie 

Depăşirea 

costurilor 

Finalizarea lucrărilor de reconstrucție 

se vor face la un cost mai mare decât 

cel prevăzut 

Costuri şi timp suplimentar 

necesare pentru a finaliza 

proiectul 

Partenerul privat va executa lucrările de 

construcție fără a devia de la standardele 

impuse în contract planificând coerent 

resursele necesare pentru executarea 

Mică 

10% 

Mic 

10% 

Partenerul 

privat 
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lucrărilor.  

Descoperirea de 

vestigii 

arheologice 

Descoperirea de vestigii arheologice 

şi/sau de patrimoniu naţional pe 

amplasament ce împiedică lucrările 

de construcţie provocînd întîrzieri şi 

majorarea costurilor proiectului 

Creştere a costurilor şi timpului 

necesar de implementare a 

proiectului. 

Se va atrage atenţie maximă în faza de 

investigare geologică a subsolului. 

Ulterior, dacă acestea sunt descoperite în 

faza de construcţie, partenerul privat va 

înştiinţa imediat partenerul public care va 

concluziona şi va valorifica vestigiile. 

Riscul va fi administrat de către partenerul 

public 

Mică 

10% 

Mic 

10% 

Partenerul 

public 

Lucrări defecte 
Defecte descoperite în lucrările de 

construcție, inclusiv din cauza 

insuficienței de personal calificat 

Costuri şi timp suplimentar 

necesare pentru finalizarea 

lucrărilor 

Partenerul privat va antrena personal 

calificat în fiecare etapă de implementare 

a proiectului asigurînd calitatea 

construcţiei conform cerinţelor tehnice şi 

a proiectului tehnic. Calitatea lucrărilor va 

fi monitorizată de către partenerul public 

la fiecare etapă de construcție prin 

organele abilitate din domeniul 

suprvagherii și autorizării în construcții. 

Mică 

10% 

Mică 

10% 

Partenerul 

privat 

Furnizare de 

utilităţi 
Construcţia utilităţilor asumate de 

partenerul public poate fi întîrziată, 

astfel încît furnizarea serviciilor să nu 

poată începe la data prevăzută 

Costuri şi timp suplimentar 

necesar pentru a finaliza 

proiectul 

Partenerul privat va întreprinde toate 

acţiunile necesare pentru a finaliza 

proiectul în termenul stabilit 

Mică 

10% 

Mică 

10% 

Partenerul 

privat 

Întîrzierea 

lucrărilor 

Apariţia unor evenimente pe durata 

lucrărilor de construcție, care conduc 

la imposibilitatea finalizării acestuia 

în timpul stabilit şi la costul estimat 

Întîrzieri în implementarea şi 

creşterea costurilor proiectului 

Partenerul privat va solicita prelungirea 

termenului de execuţie a lucrărilor sau a 

oricărei părţi dinte acestea, prin 

consultare, părţile vor stabili orice 

prelungire a duratei de execuţie la care 

partenerul privat are dreptul, însă fără de 

a modifica durata contractului 

Mică 

9% 

Mic 

9% 

Partenerul 

privat 

Riscul de finanțare 
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InDisponibilitatea 

finanţării 

Partenerul privat nu este capabil să 

asigure resursele financiare şi de 

capital în cuantumuri şi termeni 

stabiliţi 

Stoparea proiectului din lipsa 

finanţării pentru continuarea 

sau finalizarea investiţiei 

Partenerul public va analiza cu atenţie 

angajamentele financiare ale partenerului 

privat şi disponibilitatea cuantumului de 

investiţii necesare realizării proiectului. 

Totodată, partenerul privat va prezenta o 

scrisoare de garnție bancară privind buna 

execuție a contractului. 

Mediu 

25% 

Medie 

25% 

Partenerul 

privat 

Creşterea 

costurilor 

investiţiei 

iniţiale 

Investiţia iniţială datorită 

schimbărilor de legislaţie, de politică 

sau de altă natură devine mai mare 

decît cea estimată de partenerul 

privat, sau partenerul privat nu mai 

poate asigura investiţia, sunt 

necesare finanţări suplimentare 

Creşterea costurilor proiectului 

sau stoparea proiectului 

Garantarea de către partenerul privat a 

finalizării investiţiei iniţiale prin garanţie 

bancară de bună execuţie.  

Mic 

15% 

Medie 

15% 

Partenerul 

privat 

Modificări de 

taxe şi impozite 

Riscul ca pe parcursul proiectului, 

regimul de impozitare general să se 

schimbe în defavoarea partenerului 

privat 

Afectează rentabilitatea 

proiectului, capacităţii de 

refinanţare şi a condiţiilor 

prestabilite cu finanţatorii 

Veniturile încasate de către partenerul 

privat trebuie a fi suficiente pentru 

acoperirea diferenţelor de taxe şi 

impozite, însă aceste taxe nu vor trebui să 

depăşească limita procentuală stabilită în 

contractul de parteneriat public-privat. 

Restul taxelor şi impozitelor vor fi 

suplinite din subvenţii sau alte surse 

constituite şi/sau atrase de către 

partenerul public prevăzute în contract. 

Mică 

9% 

Mic 

9% 

Partenerul 

privat 

 

Concluzie: În general riscul domeniului este mediu, iar prin aplicarea unui sistem de management eficient este posibilă diminuarea sau chiar evitarea unor riscuri. 
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CAPITOLUL V. FACTORI I CARE ASIGURĂ DURAB ILITATEA PROIECTULUI DE 

PARTENERIAT-PRIVAT 

5.1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI  

Investitorul privat va fi pus în fața deciziei de a investi în proiectul de Parteneriat Public-Privat, unde se 

va confrunta cu incertitudinile, temerile și cu dificultățile legate de asumarea deciziei. În această situație 

atât partenerul privat, cât și cel public vor apela la previziuni și calcule, asumări și cuantificări de riscuri 

și, încercând să-și susțină deciziile din spatele investițiilor, la argumente cat mai solide în baza unei 

analize cât mai pertinente susținute pe datele și informațiile de care dispune. Alegerea trebuie 

justificată de anumite calcule și indicatori de rentabilitate care să reflecte cât mai fidel realitatea. 

Principalul instrument de lucru la evaluarea investițională a unui proiect este RIR, rata internă de 

rentabilitate. 

Astfel la capitolul indicatorilor economici de evaluare a proiectului s-a luat în considerare următorii 

indicatori: 

 Rata internă a rentabilității (RIR); 

 Valoarea actualizată netă a proiectului (VAN); 

 Raportul Beneficii/Costuri (RB/C). 

RIR este definită ca rata dobânzii care aduce la zero valoarea actuală netă a investiției. 

VAN calculează valoarea actualizată netă a investiției sau a capitalului prin utilizarea unei rate de 

actualizare (rată de scont) și a unei serii de plăți (valori pozitive) și încasări (valori negative) viitoare. 

Raportul Beneficii/Costuri reprezintă raportul dintre fluxul actualizat de beneficii și fluxul actualizat de 

costuri. 

Rezultatele analizei financiare se interpretează ținând cont de următoarele valori reper: 

 RIR > r (12.5%); 

 VAN > 0; 

 Coeficientul C/B < 1. 

Determinarea costurilor proiectului au fost efectuate în baza următoarelor ipoteze de bază: 

1. Ratele inflației pentru perioadele viitoare pot fi estimate în baza evoluției pentru perioadele 

precedente sau pot fi folosite din sursele oficiale de prognoză. În continuare se pot folosi două abordări 

privind inflația. Prima este aplicarea ratei inflației separat la toate articolele de costuri și venituri. A doua 

abordare constă în proiecția costurilor și veniturilor în prețuri constante. Ipoteza este că indiferent de 

rata viitoare a inflației, influența o să fie proporțională atât asupra costurilor, cât și asupra veniturilor. În 

construcția modelelor s-a aplicat a doua variantă. 

2. Rata de actualizare. Rata standard de actualizare luată în calcul în analiza financiară este de r = 5% 

(conform recomandărilor Comisiei Europene), în cazul calculării ratei de actualizare (în baza ratei 
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inflației), ratei de refinanțare a BNM și a ratei de risc a capitalului, care pentru anul 2015, conform 

Damodaran A4. este de 7.5% pentru Republica Moldova. 

3. Valuta proiectului. Toate previziunile proiectului sunt calculate în euro. 

Rezultatele calculelor sunt prezentate în p. 4.3 din prezentul capitol. 

5.2. SURSELE DE FINANȚARE  A INVESTIȚIE I  

Construcția arenei polivalente se va finanța din resursele partenerului privat.  

Costul construcției sălii polivalente se estimează la cca. 40 milioane euro. 

Rambursarea investiției efectuate de către partenerul privat, urmează a fi efectuată din veniturile 

obținute din operarea sălii polivalente și bugetului de stat.  

 

Tabelul 13. Alocarea investiției, euro 

Tipul lucrărilor COST IN EURO 

Proiectarea lucrarilor  €            2 500 000.00  

Lucrări de construcții civile  €            9 000 000.00  

Lucrări tavan/acoperiș  €            1 000 000.00  

Lucrari fațadă  €            3 000 000.00  

Lucrări de finisare  €            4 500 000.00  

Lucrări mecanice  €            4 500 000.00  

Lucrări electrice  €            4 000 000.00  

Transportul vertical  €            1 000 000.00  

Lucrări FF & E  €            3 500 000.00  

Landscape și drumuri  €            5 000 000.00  

Activități de infrastructură  €            2 000 000.00  

 

5.3. ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ 

FINANCIARĂ: RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE ȘI RAPORTUL COST-BENEFICIU 

Potrivit ipotezelor de bază indicate în p. 5.1. și a rezultatelor financiare estimate, proiectul de 

Parteneriat Public-Privat va înregistra următorii indicatori de performanță: 

A. Rata Internă de Rentabilitate 

RIR Minim acceptată: 7.5%% 

 RIR, Proiect PPP  Concluzie 

Scenariul 1 (durata proiectului 7 

ani) 

12.09% Proiectul PPP NU este fezabil 

                                                                 

4 Aswath Damodaran este un profesor de finanțe la Școala de Afaceri Stern de la Universitatea New, unde predă 
corporate finance și de evaluare de capital. El este cel mai bine cunoscut ca autor al mai multor texte utilizate pe 
scară largă academice si practician despre evaluare, Corporate Finance și Investment Management.  
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Scenariul 2 (durata proiectului 

10 ani) 

12.5% Proiectul PPP este fezabil 

 

B. Valoarea Actualizată Netă 

 VAN, Proiect PPP  Concluzie 

Scenariul 1 (durata proiectului 7 

ani) 

11 109 185  Euro Proiectul PPP este fezabil 

Scenariul 2 (durata proiectului 

10 ani) 

24 346 372  Euro Proiectul PPP este fezabil 

 

Ambele scenarii sunt fezabile, înregistrând un VAN pozitiv. 

C. Cost Beneficiu 

 Proiect PPP Concluzie 

Scenariul 1 (durata proiectului 7 

ani) 

< 1 Proiectul PPP este fezabil 

Scenariul 2 (durata proiectului 

10 ani) 

< 1 Proiectul PPP este fezabil 

 

 

D. Concluzii: 

Proiectul este fezabil în cazul Scenariului #2, care presupune un termen al proiectului de Parteneriat 

Public-Privat de minim 10 ani.  

 

Beneficiile proiectului 

Din total investiția de 40 milioane euro, se estimează că circa 28 milioane euro, sau 70% din investiție va 

fi asimilată de economia locală, 30% revenind PIB-ului statului de origine a investitorului. Respectiv la 

PIB-ul local al municipiului Chisinau, acest proiect de Parteneriat Public-Privat va contribui cu o creștere 

de cca. 0.6% în anul construcției. 

Potrivit datelor statistice ale Ministerului Finanțelor, în ceea ce privește prognoza bugetului național 

pentru 2018, ponderea a impozitelor și taxelor în total PIB ar constitui cca. 21%. În temeiul acestor 

ipoteze statistice se poate estima că majorarea volumului impozitelor și taxelor, ca rezultat investițional 

al acestui Parteneriat Public-Privat, ar fi de cca. 5.7 milioane Euro, sau cca. 117 milioane lei, în perioada 

construcției arenei polivalente (faza investițională)5. 

 

                                                                 

5 Nu s-a luat în calcul plata TVA, deoarece acest proiect de Parteneriat Public-Privat este scutit de plata TVA 
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Alte beneficii: 

 

 crearea locurilor noi de muncă pentru populația din regiune: 800 de angajați pe perioada de 

construcție a obiectului și 48 angajați pe perioada de funcționare a arenei polivalente. La fiecare 

loc nou de muncă creat se va crea, ca efect de multiplicare, câte 3 noi angajați în sectoarele 

adiacente, astfel în total se vor crea peste 190 de locuri de muncă noi; 

 pe perioada contractului de Parteneriat Public-Privat se va obține cumulativ venit din impozit pe 

venit de peste 7 milioane euro din operarea nemijlocită a arenei polivalente și 8.4 milioane euro 

din operarea arenei polialente  pe perioada de viață a acesteia, în total 15.4 milioane euro din 

impozit pe venit; 

 venit generat celor peste 800 de persoane antrenate în construcția arenei polivalente de cca. 2.8 

milioane euro și venit generat celor 190 de angajați permanenți, în operarea arenei polivalente, 

de peste 20.1 milioane euro pe perioada de viață a acesteia; 

 impozite salariale achitate de angajați, pe perioada de viață a arenei polivalente de 9.9 milioane 

euro. 

 

Din punct de vedere a metodologiei cost-beneficiu, beneficiul monetizat ar fi de 53.9 milioane euro. 
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5.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI SOLUȚII DE ATENUARE A ACESTUIA INCLUSIV 

COSTURILE AFERENTE 
 

FIŞA DE VERIFICARE DE MEDIU 
 
1. Denumirea Proiectului: Construcție complex multufuncțional – arenă polivalentă. 
 
2. Descrierea scurtă a sub-proiectului care include: domeniul proiectului, costul proiectului, 
dimensiunile fizice, suprafaţa de întindere, aşezarea, forma de proprietate, existenţa activităţilor în 
operare, planuri de expansiune sau noi construcţii. 

Obiectivele enunţate de autoritățile publice implicate fac referinţă la iniţierea unui proiect de Parteneriat 

Public-Privat pentru proiectarea și construcția unei arene polivalente, multifuncționale, pentru 

organizarea evenimetelor sportive și socio-culturale la nivel național și internațional. Costul construcției 

arenei polivalente, luând în considerație că partenerul privat va finanța din resurse proprii, se estimează 

la cca. 40 milioane euro. 

Terenul cu suprafaţa de 10 ha, necesar construcției arenei polivalente (aflat la intersecția străzilor Calea 
Orheiului și Bucovinei, din cele 69,2224 ha, cu numărul cadastral 3153209.003) este amplasat în 
extravilanul com. Stăuceni, mun. Chișinău. 
 
3. Va influenţa proiectul parametrii de mediu, expuşi mai jos, în timpul fazelor de construcţie sau de 
activitate? Bifaţi (X), în care fază va avea loc impactul şi dacă sunt necesare măsuri de minimizare. 
 

Componentele mediului 
Faza de 

construcţie 
Faza de 
operare 

Măsuri de 
minimizare 

Mediul terestru 

Eroziunea solului şi degradarea: Va include proiectul aratul/cultivarea pe pante?    

Pierderi în habitate şi diversitatea biologică: Va include proiectul utilizarea sau 
modificarea habitatelor naturale (păşunatul sau aratul pe terenurile de stepă, 
tăierea sau relocarea copacilor, vegetaţiei naturale)? 

   

Degradarea terenului: Se va aplica pesticide?    

Degradarea terenului, habitatelor şi ecosistemelor: Va contribui proiectul la 
degradarea terenurilor, habitatelor şi ecosistemelor? 

   

Degradarea terenului şi solurilor: Va include proiectul excavările pe teren? X  X 

Generarea deşeurilor solide, inclusiv a deşeurilor toxice?  X X 

Pierderi de habitate şi biodiversitate: Va fi situat proiectul în imediata apropiere de 
zonele de protecţie sau de alte zone sensibile a habitatelor importante de faună şi 
floră naturale? 

   

Eroziunea şi degradarea terenului: producerea culturilor agricole – Va presupune 
proiectul practic agricole adecvate? 

   

Pierderea biodiversităţii: extinderea suprafeţelor de producere agricolă    

Poluarea solului şi apelor subterane    

Degradarea terenurilor, poluarea apelor si estetica: Construcţii. X X X 

Alte impacturi    

Calitatea aerului 

Proiectul va produce emisii de poluare?    

Proiectul va genera poluarea aerului specifică (dioxine, furani, etc.)?    

Alte impacturi    

Mediul acvatic 

Cantitatea apei: Proiectul include folosirea apei? X X X 

Calitatea apei / Poluarea: Proiectul va contribuie la poluarea apelor de suprafaţă?    

Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă: Va aplica proiectul pesticide şi 
îngrăşăminte anorganice, care contribuie la poluarea apelor de suprafaţă? 

   

Pierderea biodiversităţii: Va include proiectul introducerea unor specii străine (de 
exemplu, în cazul proiectelor de acvacultură)? 

   

Pierderea biodiversităţii: Proiectul va fi situat in imediata apropiere de zonele de 
protecţie sau de zonele umede de refugiu atât pentru avifauna locală cît şi pentru 
păsările călătoare? 
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Componentele mediului 
Faza de 

construcţie 
Faza de 
operare 

Măsuri de 
minimizare 

Degradarea ecosistemelor naturale acvatice    

Buruienile, dăunători, boli: Va contribui proiectul la răspândirea buruienilor, 
dăunători şi bolilor de animale şi plante? 

   

Înnămolirea obiectelor acvatice    

Alte impacturi    

Mediul socio-economic 

Proiectul va asigura neafectarea sănătăţii umane, securitatea muncii şi neafectarea 
rezidenţilor din teritoriul în apropierea zonei de proiect? 

X X X 

Proiectul necesită consultările publice privind problemele de mediu şi factori de 
producere? 

   

Impacturi sociale    

 

4. Pentru componentele mediului bifate mai sus, şi folosind informaţia din tabel cu exemple de mai jos 
descrieţi măsurile de minimizare/reducere a impactului, care vor fi întreprinse în decursul fazelor de 
construcţie (C), operare (O) sau ambelor (B) 
 

Componentele 
mediului 

Faza 
(C, O sau B) 

Măsuri de minimizare 

Degradarea terenului 
şi solurilor: excavările 
pe teren 

C  Conformarea proiectului tehnic de construcţie cu normele și cerințele în 
vigoare (de mediu, securitate industrială, construcţie, arhitectură, 
tehnologie, sănătate publică ș.a.); 

 Amplasarea construcțiilor pe soluri cu productivitate redusă; 
 Designul și proiectarea optimală și corectă pentru a minimiza zona de 

construcţie; 
 Asigurarea că construcţiile noi să NU fie amplasate pe pante, maluri, sau 

alte zone nestabile. Dacă e imposibil, asigurarea protecţiei solului și a 
terenului prin intermediul unor amenajări și bariere vii (vegetale) și/sau 
staționare (pereți din piatră, piloni din beton etc.); 

 Evacuarea stratului de sol fertil pe terenuri agricole din vecinătate; 
 Amenajarea unui sistem adecvat de colectare și evacuare a apelor pluviale 

în scopul de a exclude potenţiale inundaţii, alunecări de teren şi / sau 
accelerarea proceselor de eroziune, ș.a. 

Generarea deşeurilor 
solide (de construcţie, 
produse agricole ş.a.) 

B  Identificarea căilor şi locurilor de colectare şi depozitare pentru toate 
tipurile de deşeuri aşteptate de la activităţile de construcţie (şi funcţionare); 

 Deşeurile de construcţie trebuie colectate în containere speciale şi eliminate 
în mod corespunzător de către organizaţii autorizate la rampe speciale; 

 Înregistrările (contracte ş.a.) de eliminare a deşeurilor trebuie menţinute ca 
dovadă de gestionare adecvată a deşeurilor. 

Folosirea resurselor 
de apă 

B  Instalarea contoarelor de apă pentru a controla şi de a minimiza utilizarea 
apei; 

 Menţinerea sistemului de aprovizionare cu apă în stare funcţională, evitarea 
scurgerilor accidentale. 

Sănătatea şi siguranţa 
angajaţilor 

B  Asigurarea cu mijloacele de protecţie colective şi individuale (haine de 
protecţie, măşti, încălţăminte etc.); 

 Respectarea regulilor de siguranţă la locul de muncă, de exemplu: a) 
stropirea cu apă de două ori pe zi în timpul de construcţie pentru a evita 
praful, b) permanent de ventilat zonele interne, c) programarea lucrărilor 
ş.a. conform prescripţiilor inspecţiei muncii; 

 Efectuarea regulată a instruirii personalului privind sănătatea şi siguranţa la 
locul de muncă; 

 Limitarea vitezei vehiculelor şi accesul de transport în zonele rezidenţiale, în 
special de camioane; 

 Includerea condiţiilor de siguranţă şi de protecţie a mediului în 
documentaţia de proiect, ş.a. 

 



Studiu de fezabilitate            Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republica Moldova 

59 

 

 
Planul de Monitorizare de Mediu 

 
Arena polivalentă  

Comuna Stăuceni, m. Chișinău 

 

Etapa Parametru monitorizat Locul monitorizării 
Metoda şi/sau 
mijloacele de 
monitorizare 

Perioada de 
monitorizare 

Cauza monitorizării 
Responsabilităţile 

instituţionale 

Construcţie 
Decopertarea stratului fertil de sol pentru 

construcție 
În cîmp la locul de 

construcție 
Vizual 

În timpul lucrărilor de 
excavare şi 

transportare în locuri 
aprobate 

Executarea lucrărilor 
conform proiectului de 

construcție şi 
recomandărilor 

Inspecţiei Ecologice 

Partenerul privat 

Construcţie 
Calitatea aerului: praf, fum, smogul (dacă 

ardrea deşeurilor) 
La faţa locului, în locul 

lucrărilor 
Monitorizarea vizuală 

Zilnic în timpul 
lucrărilor 

Prevenirea poluării 
aerului şi impactului 

asupra sănătăţii 

Partenerul privat, 
Agenția pentru 

suprveghere tehnică 

Construcţie Deşeurile de construcţie La faţa locului 
Inspectarea vizuală 

regulată 
Săptămînal în timpul 

lucrărilor 
Prevenirea poluării 

mediului 
Parteneru privat / 
Partenerul public 

Construcţie Nivelul de zgomot La faţa locului Inspectarea regulată 
Zilnic în timpul 

lucrărilor 

Prevenirea impactului 
asupra sănătăţii şi 

perturbărilor pentru 
populaţie locală 

Partenerul privat, 
Agenția pentru 

suprveghere tehnică 

Construcţie Siguranţa muncii şi sănătatea Locul de lucru 

Supravegherea 
regulată, înregistrarea 

accidentelor, 
înregistrarea 
instruirilor, 

planificarea lucrărilor 

Continuă 

Protecţia sănătăţii şi 
siguranţei lucrătorilor, 

prevenirea 
accidentelor 

Partenerul privat, 
Agenția pentru 

suprveghere tehnică 
Inspecţia pntru 

Protecţia Muncii (IPM) 

Construcţie 
Zgomot şi praf (transportarea materialelor 

şi deşeurilor de construcţie) 
Locul de lucru, 

drumuri şi străzi 
Supravegherea 

regulată 
Inspectare neanunţată 
în timpul transportării 

Evitarea prafului şi 
zgomotului; evitarea  
daunelor şi poluării 

infrastructurii 

Partenerul privat, 
Agenția pentru 

suprveghere tehnică 
Inspecţia de patrulare 

(IP) 

 


