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Abstract 
 
The contract, as a tool for action available to public persons (political order) continued to 

develop over the 20th century, starting even before mankind resorted to the comprehensive 
decentralisation measures, particularly after assigning new competences to territorial collectives, this 
phenomenon bearing a proteiform appearance, which it displays nowadays, as well. 

Several parameters explain this this evolution starting from the pre-eminence of liberal 
economic ideas according to which private management is more effective than public management 
(which derived the necessity of reducing government actions to their bare minimum) and continuing 
with budgetary, financial, human or technical constraints, factors which contributed to a vast 
undertaking to associate public collectives with private persons in order to conceive and carry out 
large projects (the public-private partnerships). 

The contractual procedure also extended to the area of organising relations among public 
persons (the public-public partnerships). This cooperation among public persons takes place on all 
fronts and at all levels, among collectives on the same tier (horizontal contractual cooperation) and 
among collectives on differing tiers (vertical contractual cooperation). 

 
Keywords: transformed administration, administrative contracts, making available to public 

persons various types of tools. 
 
 
Contractul, ca instrument de acţiune a persoanelor publice, s-a dezvoltat 

continuu de-a lungul secolului XX, chiar şi înainte de avântul marilor măsuri de 
descentralizare1. Dar, mai ales, odată cu atribuirea de noi competenţe colecti-
vităţilor teritoriale, acest fenomen a dobândit aspectul proteiform pe care îl are în 
prezent. Mai mulţi parametri explică acest parcurs, pornindu-se de la preeminenţa 
ideilor economice liberale (potrivit cărora gestionarea privată este mai eficace decât 
gestionarea publică, de unde şi necesitatea reducerii la strictul necesar al actelor de 
guvernare) şi continuându-se cu constrângerile bugetare, funciare, umane sau 

                                                 
1 A se vedea A. de Laubadère, F. Modern, P. Delvolvé, Traité des contrats administratifs, tome I, 

Paris, LGDJ, 1983, p. 244 şi urm. 
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tehnice, factori care au contribuit la o mişcare de asociere mai strânsă a colectivi-
tăţilor publice cu persoane private în vederea conceperii şi realizării proiectelor lor2 
(parteneriatele public-private). 

Procedeul contractual apare de asemenea şi în cadrul organizării relaţiilor între 
diversele persoane publice3 (parteneriatele public-public). 

În prezent, pentru a-şi putea realiza misiunile ce le revin, colectivităţile publice 
se dotează cu instrumente care îmbracă forme şi au statute foarte diverse (instituţii 
publice, asociaţii, societăţi de economie mixtă etc.). Ele au din ce în ce mai mult 
tendinţa de a multiplica parteneriatele dintre ele şi persoanele private, dar şi dintre 
ele însele. 

A. Parteneriatul contractual între entităţi administrative şi persoane private. De 
multă vreme s-au legat în mod frecvent relaţii contractuale între persoanele publice 
şi întreprinderi sau grupuri de întreprinderi în vederea furnizării colectivităţilor 
publice bunuri, efectuarea de lucrări sau prestaţii de servicii (pieţele publice), dar 
având şi forma unor delegări de servicii publice (care sunt formele tradiţionale de 
asociere între colectivităţile publice şi sectorul privat). 

Noţiunea de pieţe publice este o expresie generală prin care se înţeleg 
contractele prin care se asigură legarea de relaţii dintre administraţiile publice şi 
întreprinderi private de la client la furnizor. Acestea sunt contracte cu titlu oneros 
între puterile adjudecătoare şi operatorii economici privaţi. 

Delegările de servicii permit să se încredinţeze unui terţ, sub controlul admi-
nistraţiei, gestionarea şi exploatarea unui serviciu public. Este vorba de un serviciu 
asigurat de o întreprindere privată, în general cu propriile sale mijloace, şi care 
desfăşoară o activitate economică (distribuţia apei, concesiunea unei plaje, 
construirea unei autostrăzi etc.), a cărei remunerare este legată, în mod substanţial, 
de rezultatele exploatării serviciului. 

Spre deosebire de pieţele publice, întreprinderii căreia i se delegă servicii 
publice îi este transferat riscul care variază în funcţie de natura serviciului furnizat. 

Mai recent, au apărut forme contractuale noi denumite parteneriate 
public-private care se caracterizează prin aceea că se recurge la iniţiativa şi 
finanţarea entităţilor private pentru realizarea de echipamente noi, ori a se asigura 
punerea la dispoziţie a unor servicii destinate să asiste autorităţile administrative 
în exercitarea misiunilor lor. Concepte şi gestionate potrivit normelor proprii 
sectorului privat, aceste echipamente şi servicii de asistenţă sunt puse la dispoziţia 
administraţiilor potrivit unor caiete de sarcini elaborate pentru nevoile serviciului 
public. Dar, aceste echipamente şi servicii de asistenţă sunt gestionate sub 
responsabilitatea operatorilor privaţi, filosofia acestor tipuri de contracte fiind 
aceea de a se permite administraţiilor publice să profite de capacităţile de gestio-
                                                 

2 A se vedea Ph. Ternyere, Les montages contractuels complexes, în „Actualité juridique. Droit 
administratif”, 1994, număr special. 

3  A se vedea J. Waline, Les contrats entre personnes publiques, în „Revue française de droit 
administratif”, 2006, p. 229. 
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nare ale unei întreprinderi private, care este ţinută să găsească finanţările cele mai 
adaptate activităţii şi să asigure pentru echipamentele în cauză şi alte debuşeuri 
decât cele care răspund în mod strict nevoilor administraţiei contractante. Aceasta 
permite autorităţilor publice să obţină ca remunerarea să fie strâns legată de criterii 
de performanţă în executarea prestaţiei şi calculate pentru întreg ansamblu al 
duratei contractului. De asemenea, aceste contracte au un caracter global, avantajul 
pentru administraţie fiind acela de a i se furniza un serviciu complet care poate 
merge de la conceperea şi construcţia echipamentului până la explicarea şi 
asistenţa acestuia. 

În aceste condiţii, termenul de parteneriat capătă un sens de ansamblu sistemic, 
fiind vorba de echipamente sau servicii de asistenţă importante care sunt asumate 
de persoane private. Ca atare, finanţările private nu vor fi mobilizate decât dacă 
prin contract este asigurată o împărţire foarte riguroasă a riscurilor pentru întreaga 
durată a contractului care, în mod necesar, trebuie să fie de lungă durată. Aceasta 
înseamnă că toate părţile interesate (administraţie, bănci, operatori) să ţeasă între 
ele relaţii contractuale prin care se determină cu precizie ansamblul riscurilor care 
pot fi identificate şi care trebuie să şi le asume, şi care angajează pe fiecare în 
participări şi garanţii mutuale. De exemplu, pentru administraţie, poate fi vorba de 
a acorda garanţii în ceea ce priveşte bunurile domeniale, ori să se prevadă în mod 
detaliat ce garanţii va avea banca dacă operatorul însărcinat cu prestarea servi-
ciului va da faliment. Acest ansamblu contractual complex destinat să asigure o 
împărţire precisă a riscurilor distinge acest tip de contracte de parteneriat atât de 
pieţele publice cât şi de delegările de servicii publice4. 

Prin formula parteneriat public-privat, actori publici şi actori privaţi decid să 
acţioneze în comun pentru a putea realiza cât mai eficace posibil o nevoie colectivă 
printr-o împărţire a resurselor, riscurilor şi profiturilor5. 

În acest sens, iniţial, s-a recurs la formula concesiunii considerată a fi un model 
de parteneriat public-privat şi un element important de gestionare a echipa-
mentelor colective. Ulterior, după o perioadă de declin, tehnica concesiunii a 
cunoscut un nou avânt, dar a fost necesară o adaptare la situaţii noi. 

a) Concesiunea ca model de parteneriat public-privat. Prin noţiunea de 
concesiune se înţelegea un contract prin care un particular sau o societate era 
însărcinată să execute o lucrare publică sau să asigure un serviciu public, pe 
socoteala sa, cu sau fără subvenţie, cu sau fără dobândă, şi care este remunerată 
prin încredinţarea exploatării lucrării publice sau executarea serviciului public cu 
dreptul de a percepe redevenţe de la cei care folosesc lucrarea sau care beneficiază 
de serviciul public. 

                                                 
4 A se vedea, de exemplu: Y. Gaudemet, Les contrats de partenariat public-privé: étude historique et 

critique, în Bulletin juridique des contrats publics” nr. 36/2004, p. 331; F. Lichére. Les contrats de 
parteneriat: fausse nouveanté ou vraie libération dans la commande publique?, în „Revue du droit public” 
2004, p. 1574. 

5 A se vedea X. Besançon şi alţii, Le guide de la commande publique, Paris, 2007. 
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Concesiunea comportă şi o asociere strânsă, concesionarul şi administraţia 
căreia îi aparţine serviciul fiind în situaţia a doi consorţi (soţi), care sunt legaţi unul 
faţă de altul pe o lungă perioadă de timp, fiind constrânşi la o viaţă comună şi 
dominaţi de gestionarea împreună a serviciului public, la fel ca soţii care sunt 
preocupaţi de formarea unei familii6. 

Concesiunea comportă şi un partaj, mai ales în ceea ce priveşte responsa-
bilităţile. Într-adevăr, concesiunea nu este un abandon, ea comportând, în mod 
necesar, un control al autorităţii publice, fără de care activitatea n-ar putea să 
rămână un serviciu public. Deci, în principiu, una dintre părţi gestionează, în timp 
ce cealaltă parte organizează şi controlează. Dar, în anumite cazuri, colectivitatea 
publică poate de asemenea să şi participe la gestionare rezervându-şi anumite 
responsabilităţi. Însă este exclus ca întreprinderea (concesionarul) să participe la 
organizarea serviciului public întrucât puterea de organizare este consacrată, prin 
lege, nu poate fi delegată unei persoane private. Alături de acest partaj al respon-
sabilităţilor, concesiunea operează şi un partaj al riscurilor (eventual cu o subvenţie 
sau garanţie din partea Statului). Importanţa investiţiilor care pot fi angajate 
implică, în mod deosebit, cunoaşterea şi repartizarea riscurilor. 

Concesiunea s-a dezvoltat multă vreme în sectorul infrastructurilor, în special 
în domeniul transporturilor, distribuirea apei potabile, a electricităţii şi gazului. În 
afara acestor domenii, există şi alte posibilităţi de parteneriat, care apar în cazul 
creării de activităţi noi, cum ar fi, de exemplu, crearea de servicii publice a bazelor 
şi băncilor de date juridice şi altele. 

Dar, dacă concesiunea rămâne un element esenţial în peisajul instituţional, 
trebuind să se constate, totuşi, că timpurile se schimbă şi, în consecinţă, au fost 
nevoie de adaptări. 

b) Metamorfozele contemporane ale concesiunii. În timp, concesiunea a 
devenit o instituţie căreia i s-a mai acordat o mai mare atenţie decât în trecut, o 
serie de elemente modificându-i conţinutul. Mai întâi grupurile de întreprinderi cu 
statute diverse a deplasat problematica în direcţia stăpânirii directe de către colecti-
vităţile publice a structurilor de gestionare a serviciilor publice. În practică, combi-
narea între necesara libertate de gestionare pe pieţele concurenţiale şi constrân-
gerile serviciului public a dat naştere la soluţii adesea complexe care nu mai 
puteau, în mod necesar, să se regăsească în vechile mecanisme de concesiune. 
Uneori aceste mecanisme erau totuşi utilizate, dar acestea erau diferite de practicile 
anterioare. Aceste relaţii între autorităţile concedente (Statul şi colectivităţile locale) 
şi aceste conglomerate (grupurile de întreprinderi) rămân, desigur, de natură 
concesivă, însă, în realitate, aceste concesiuni nu reprezentau, în bună măsură, 
decât o textură a unor relaţii de altă natură (concesionarul fiind titular al unui 
monopol exercitat sub controlul Statului, care exercită el însuşi o putere importantă 

                                                 
6 A se vedea M. Haurion, notă la decizia Consiliului de Stat francez din 14 februarie 1902, citată în 

lucrarea „La memoire du droit”, Paris, 2000, tome 3, p. 437. 
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asupra structurilor de Stat, iar concedentul comunal fiind deposedat de orice 
putere privind existenţa acestui monopol). Cu alte cuvinte, în această epocă a 
construcţiei de mari infrastructuri se foloseşte desigur, calea concesiunii. De 
exemplu, o reţea rutieră se dezvoltă iniţial sub forma supravegherii unei lucrări 
publice de către autorităţile concedente, însă, ulterior, Statul ajunge să conce-
sioneze construcţia şi exploatarea de noi tronsoane de autostrăzi unor întreprinderi 
pur private, reducându-şi astfel participarea sa financiară, în contrapartida unei 
mai mari libertăţi tarifare acordate concesionarului. Dar alte sectoare se dezvoltă 
sub un regim de monopol de Stat care rămân în afara câmpului concesiunii7. 

Această epocă este aceea a dezvoltării unei economii mixte care este un mecanism 
care asociază, în cadrul unei structuri juridice (în principiu supuse regulilor 
comune ale dreptului comercial), un capital public (în mod normal majoritar) şi un 
capital privat (minoritar)8. 

Drepturile unei societăţi de economie mixtă, indiferent că este naţională sau 
locală, se pot exercita şi ele, în sisteme concesive. Dar, unul din elementele majore 
ale concesiunii, şi anume asigurarea unui echilibru între interesele private şi 
exigenţele publice, nu se exercită de aceeaşi manieră atunci când concesionarul 
reprezintă o emanaţie a structurii concedente. 

În cursul acestei perioade, colectivităţile teritoriale leagă în mod progresiv 
Statul în realizarea investiţiilor publice fie prin gestionare directă cu subvenţii din 
partea Statului, rezervate în mod prioritar investiţiilor directe, fie în cadrul 
concesiunilor. Recurgerea la acest mecanism nu se putea face decât sub controlul 
strict al Statului care îşi exercită în acest scop puterile sale de tutelă, sprijinindu-se 
pe caiete de sarcini-tip elaborate de ministere şi aprobate prin lege. Iar, pentru a se 
deroga de la această procedură trebuia obţinută o derogare care însă au fost extrem 
de rare. 

Acest regim juridic s-a aplicat cu stricteţe până în perioada luării marilor 
măsuri de descentralizare, adică la începutul anilor 1980. În această etapă tehnica 
concesiunilor a cunoscut un declin, prezentând mai puţin interes. Într-adevăr, 
suprimarea tutelei asupra contractelor de concesiune şi a caracterului obligatoriu al 
caietelor tip de sarcini au contribuit din plin la această situaţie. La aceasta s-a 
adăugat şi revenirea ideologiei liberale care consideră că gestiunea privată este mai 
eficace decât gestiunea publică, chiar şi în ceea ce priveşte serviciile publice. 

Această perioadă se caracterizează de asemenea prin evoluţii semnificative în 
privinţa tehnicilor juridice utilizate. Abandonarea tehnicii caietelor-tip de sarcini a 
condus colectivităţile şi partenerii lor să caute modalităţi contractuale adaptate la 
situaţiile diverse care, în mod necesar, nu se mai putea înscrie în vechile cadre 
juridice. 

                                                 
7 A se vedea Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, Paris, 2004, p. 11. 
8 Ibidem, p. 11-12. 



110 VASILE PĂTULEA 

În paralel, au apărut şi noi cadre sau modalităţi contractuale elaborate prin 
voinţa legiuitorului. Astfel, de exemplu, prin măsuri de descentralizare colecti-
vităţile locale au fost autorizate să acorde drepturi reale imobiliare asupra dome-
niului public, în vederea gestionării unui serviciu public sau realizarea unei 
operaţii de interes general în cadrul regimului de închiriere al unui imobil corporal 
rural dar şi în ceea ce priveşte gestionarea unui domeniu public al Statului. 

În această epocă s-au dezvoltat şi pieţele de întreprinderi de lucrări publice 
care constau, pentru partenerul unei colectivităţi, construirea unui echipament şi 
perceperea, pentru acoperirea sarcinii respective, a unei chirii de la colectivitate 
sau redevenţe legate de exploatarea acestuia. Această nouă formulare exprimă 
voinţa de a supune aceste contracte nu regimului de pieţe publice, ci celui al 
delegării de servicii publice, care s-a inspirat însă din regimul pieţelor publice în 
ceea ce priveşte definirea procedurilor de publicitate şi concurenţă, dar este diferit, 
totuşi, în puncte esenţiale. Regimul delegărilor de servicii este caracterizat prin 
elementul intuitu personae şi libertatea de negociere. 

Piaţa publică asigură colectivităţii o prestaţie în principiu punctuală din partea 
întreprinderii, în timp ce regimul delegării de servicii publice conduce la încredin-
ţarea unui partener exterior gestionarea unui serviciu public şi, în consecinţă, să fie 
asigurată răspunderea faţă de utilizatori. 

Dar, se face observaţia9 că regulile aplicabile în această privinţă (determinarea 
cu precizie a frontierei între convenţia de delegare a serviciului public şi piaţa 
publică) fac încă obiect de dezbateri. Dar, incertitudinea a fost, în mod progresiv, 
risipită datorită demersurilor combinate ale legiuitorului şi ale jurisprudenţei, în 
prezent fiind degajate trei criterii principale de distincţie10: trebuie să existe un 
serviciu public; este necesar ca delegatarul să dispună de o autonomie reală în ceea 
ce priveşte puterea de decizie; cocontractantul trebuie să-şi asume o responsa-
bilitate financiară în gestionarea activităţii. 

Existenţa unui serviciu public. Uneori identificarea unui serviciu public se poate 
dovedi a fi o operaţie delicată pentru judecătorul administrativ care se referă la 
caracterul de interes general al activităţii exercitate şi controlul unei persoane 
publice11. Într-o speţă12 s-a decis că independent de cazurile în care legiuitorul 
însuşi a înţeles să recunoască sau, invers, să excludă existenţa unui serviciu public, 
o persoană privată care asigură o misiune de interes general sub controlul 
administraţiei şi care este dotată în acest scop cu prerogative de putere publică se 
consideră că este însărcinată cu executarea unui serviciu public, chiar şi în absenţa 

                                                 
9 Ibidem, p. 13, pct. 14. 
10 A se vedea B. Genevois, La distinction entre concession de service public et maché des travaux publics, 

în „Cahiers juridiques de l’électircité et du gaz”, 2001, p. 179. 
11 A se vedea M. Gemtot, L’identification du service public par le juge administratif, în „Actualité 

juridique. Droit administratif”, 20 iunie 1997, număr special, p. 29. 
12  A se vedea Consiliul de Stat francez, decizia din 22 februarie 2007, în „Juris-classeur 

periodique”, ediţia A, 2007, nr. 2066. 
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unor atare prerogative, o persoană privată trebuie, de asemenea să fie privită, în 
tăcerea legii, ca asigurând o misiune de serviciu public atunci când, avându-se în 
vedere interesul general al activităţii sale, cu condiţia însă ca, în privinţa creării, 
organizării sau funcţionării sale, obligaţiile care i-au fost atribuite să fie atinse, ar 
apare că administraţia a înţeles să-i confere o atare misiune. 

Într-o altă speţă13, s-a apreciat că activitatea unei societăţi de economie mixtă 
care nu este dotată cu prerogative de putere publică dar care exercită, în virtutea 
statutelor sale, o misiune de interes general în vederea asigurării pe plan local 
exploatarea unei săli cinematografice, precum şi crearea de noi săli cinemato-
grafice, în absenţa oricărei obligaţii impuse de comună şi oricărui control a unor 
obiective care să-i fi fost fixate, nu îmbracă caracterul unei misiuni de serviciu 
public încredinţat de comună. 

Într-o altă speţă14 s-a apreciat că, avându-se în vedere condiţiile sale de creare, 
organizare şi funcţionare, Festivalul „Le voix du Gavu” a constituit, de la originea 
sa, o activitate de serviciu public administrativ; ca atare, comuna nu putea, în mod 
legal, să decidă încredinţarea acestei exploatări unui terţ. 

Într-o altă speţă15 s-a apreciat că un contract referitor la punerea la dispoziţie 
de echipamente sportive către stadionul Jean Bouin, nu este o delegaţie de serviciu 
public în măsura în care nici din stipulaţiile contractului, nici din elemente 
exterioare acestuia nu se poate stabili voinţa colectivităţii publice de a încredinţa 
cocontractantului său gestionarea unui serviciu public exercitat sub controlul său. 

Autonomia puterii de decizie. Acest criteriu permite mai ales să se distingă 
contractul prin care se delegă gestionarea unui serviciu public de contractul prin 
care se asigură doar participarea la un serviciu public. 

Asumarea de către cocontractant a unei responsabilităţi financiare în cadrul gestionării 
activităţii delegate. Acest al treilea criteriu constituie un element esenţial deoarece 
permite caracterizarea delegării de serviciu public. Nu există delegare de serviciu 
public decât dacă cocontractantul (delegatarul) suportă un adevărat risc financiar 
al exploatării, legat de organizarea gestionării sale sau situaţiile economice 
aleatorii. Această exigenţă este un semn că colectivitatea a înţeles să delege total (în 
mod plenar) gestionarea unui serviciu public. 

Modul de remunerare a cocontractantului constituie un indicator, în măsura în 
care acesta permite să se distingă delegarea de serviciu public de un contract care 
caracterizează piaţa publică. Cocontractantul care este remunerat prin mijlocirea 
unui preţ vărsat de colectivitate, în contrapartida bunului furnizat sau serviciului 
prestat, este titular al unui contract care caracterizează piaţa publică, în timp ce 
cocontractantul a cărui remunerare este legată în mod substanţial de rezultatele 

                                                 
13 A se vedea Consiliul de Stat francez, decizia din 5 octombrie 2007, nr. 298773. 
14 A se vedea Curtea administrativă de Apel din Marsilia, decizia din 17 iunie 2010, în „Actualité 

juridique. Droit administratif” 2010, p. 2094. 
15 A se vedea Consiliul de Stat francez, decizia din 3 decembrie 2010, în „Revue de droit 

administratif” 2011, nr. 17. 
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exploatării (performanţă) este un delegatar al unui serviciu public 16 . Cu alte 
cuvinte, o remunerare indiferentă în raport cu performanţa exploatării şi indepen-
dentă de rezultatele financiare ale exploatării permite să se identifice existenţa unui 
preţ, element caracteristic al unui contract cu caracteristici de piaţă publică şi să 
înlăture calificarea de delegare de serviciu public17. 

B. Parteneriatul contractual între entităţile administrative. Acest tip de parteneriat 
între entităţile administrative însăşi s-a dezvoltat progresiv, fără însă a se ajunge la 
aceeaşi întindere a parteneriatelor public-private şi nici la gradul de penetrare în 
viaţa economică a ţării. Totuşi, ea rămâne un eveniment instituţional marcant. 

Acest tip de tehnică contractuală a fost utilizată mai întâi în raporturile dintre 
Stat şi întreprinderi publice (prin intermediul unor aşa-zise „contracte de 
programe” şi, ulterior, şi al „contractelor de întreprinderi”), apoi a fost utilizată şi 
în cadrul raporturilor dintre Stat şi colectivităţile locale, pentru a se asigura 
finanţarea de echipamente colective (prin intermediul aşa-ziselor „contracte de 
plan”), precum şi cu comunităţile urbane (prin intermediul aşa-ziselor „contracte 
cu oraşele mijlocii” şi „contracte cu ţara”). 

Mişcarea s-a accentuat în timp ca urmare a conjugării mai multor factori şi 
anume: 

a) reforma planificării care a rupt cu concepţia unei planificări centralizate, de 
unde necesitatea unor contracte de plan (cu regiuni şi întreprinderi publice) pentru a 
fi asigurate coerenţa strategiilor economice a diferiţilor actori publici; 

b) descentralizarea care a început cu generalizarea afacerilor mixte, de unde 
necesitatea contractelor pentru a se armoniza acţiunile întreprinse la diverse 
niveluri teritoriale (realizându-se o reţea contractuală foarte densă şi întrepătrunsă, 
construită în funcţie de problemele de rezolvat, deci cu geometrie variabilă: 
autostrăzi, instituţii publice universitare, reorganizarea securităţii sociale, reforma 
sectorului public spitalicesc etc.; 

c) politica de amenajare a teritoriului, urbanismului şi mediului înconjurător; 
d) fiecare colectivitate este gestionarul şi garantul în cadrul competenţelor sale. 

Colectivităţile publice îşi desfăşoară activităţile în mod armonios, cu respectarea 
reciprocă a autonomiei, puterilor şi deciziilor lor de utilizare a spaţiului (de 
exemplu: convenţiile de dezvoltare socială a cartierelor, încheiate între stat şi 
colectivităţile locale, contractele între oraşe, concesiunile de amenajare)18. 

                                                 
16 A se vedea: Consiliul de Stat francez, decizia din 15 aprilie 1996, în „Recueil Lebon des 

decisions du Conseil d’État”, p. 137; Consiliul de Stat francez, decizia din 30 iunie 1999, în „Cahiers 
juridiques de l’électricite et du gaz” 1999, p. 344. 

17 A se vedea Consiliul de Stat francez, decizia din 7 aprilie 1999, în „Actualite juridique. Droit 
administratif” 1999, p. 517. 

18 A se vedea: N. Poulet-Gibot Leclerc, La contractualisation des relations entre persones publiques, în 
„Revue française de droit administratif” 1984, p.1; E. Moderne, L’évolution recente du droit des contrats 
administratifs: les conventions entre personnes publiques, în „Revue française de droit administratif” 1984, 
p. 1; J.-M. Pontier, Contractualisation et planification, în „Revue de droit public” 1993, p. 644; L.Frier, 
Contrats et urbanisme réglementaire: les obstacles juridiques, în „Revue de droit administratif” 2005, 
studiul 1. 
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Acest parteneriat contractual între entităţile administrative s-a dezvoltat pe 
toate planurile şi la toate nivelurile: între colectivităţile de acelaşi nivel (cooperarea 
orizontală) şi între colectivităţile de rang diferit (cooperarea verticală). 

 
1. Cooperarea contractuală orizontală. Întotdeauna s-a căutat să se realizeze 

un compromis acceptabil între, pe de o parte, necesitatea de a se realiza instituţii 
capabile să gestioneze în mod eficace servicii publice şi de a se răspunde nevoilor 
de interes general ale populaţiei şi, pe de altă parte, respectarea liberei admi-
nistraţii a comunelor. Aleşii locali şi-au manifestat reticenţe faţă de toate formulele 
prin care s-a urmărit atingerea identităţii comunale, indiferent că acestea ar fi de 
natură coercitivă ori numai incitativă 19 . Ca atare, s-a îndreptat atenţia spre 
formulele prin care se stabilesc cooperări atât informale, cât şi mai institu-
ţionalizate20. Astfel s-a ajuns, în prezent, la folosirea tot mai frecventă a unor 
cooperări realizate pe cale contractuală. 

În cadrul acestui fenomen de contractualizare 21 , s-au manifestat, tot mai 
frecvent, cooperări intercomunale, creându-se astfel posibilităţi lărgite de adaptare 
a instrumentelor de cooperare la evoluţiile situaţiilor locale, obiectivele şi conţi-
nuturile acestor contracte fiind multiple: contracte între oraşe, contracte privitoare 
la heleştee, contracte referitoare la golfuri, contracte privind râuri etc. Astfel de 
contracte au în acelaşi timp drept obiective (ţeluri) de a proteja ecosistemele, să 
permită dezvoltarea turismului şi a activităţilor specifice acestor zone. De reţinut, 
însă, şi faptul că anumite astfel de înţelegeri pot să nu constituie decât simple 
declaraţii de intenţie, nefiind adevărate obligaţii contractuale în sarcina părţilor. De 
aceea, devine delicată o calificare juridică de acorduri intercomunale, nefiind 
semnate decât de un singur partener care se angajează doar la o finanţare: Statul 
sau unul sau mai multe departamente, o regiune, o agenţie etc. 

Printre procedeele de cooperare pot fi citate mai ales cele care au drept suport 
documente (carte) intercomunale de dezvoltare şi amenajare, care permit comu-
nelor să promoveze şi să programeze dezvoltarea lor economică, socială şi cultu-
rală. Prin asemenea documente se precizează care sunt programele de acţiune, cât 
şi condiţiile de organizare şi funcţionare de echipamente şi servicii publice. Pe baza 
obiectivelor fixate prin aceste documente, comunele pot să încheie convenţii şi cu 
departamentul, regiunea şi chiar cu Statul. Prin lege, însă, se pot impune, în astfel 
de cazuri, anumite constrângeri structurale intercomunale. Ar fi o diferenţă 
substanţială în cazul formelor de cooperare care s-ar baza pe o organizaţie 
instituţională. 

                                                 
19 A se vedea Ch. Guettier, Institutions administratives, Dalloz, 2010, nr. 381 şi urm. 
20 Ibidem, nr. 388 şi nr. 393. 
21 A se vedea E. Fantôme, J. Moreau, Les relations contractuelles entre colectivités publiques. L’analyse 

juridique dans le contexte de la decentralisation, în „Actualité juridique. Droit administratif”, 1990, p. 142. 
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2. Cooperarea contractuală verticală. Politica de descentralizare nu se reduce 
doar la un simplu ansamblu legislativ şi regulamentar, ci dă naştere şi unor practici 
în cadrul instituţiilor administrative. Alături de actul administrativ unilateral 
clasic, ocupă un loc de prim plan contractualizarea care încadrează tot felul de 
raportări dintre acestea. Acest fenomen de contractualizare a raporturilor juridice a 
căpătat un mare avânt în epoca contemporană, prezentându-se sub forme variate. 
Una din cauzele acestui fenomen o constituie faptul că permite corectarea 
inconvenientelor care pot rezulta din rigiditatea regulilor de drept într-o societate 
din ce în ce mai complexă, la care se adaugă şi insuficienţa resurselor financiare 
pentru realizarea unor investiţii de anvergură, ceea ce a favorizat recurgerea de 
către Stat la acest procedeu pentru a găsi noi surse de finanţare, altele decât cele 
bugetare, dar, în egală măsură, şi la resursele altor colectivităţi publice. 

În felul acesta contractul a devenit un adevărat instrument de reformare a 
societăţii nu numai al administraţiei. Dar, există şi riscul ca această multiplicare a 
procedurilor contractuale să poată aduce atingeri coerenţei politicilor publice, fiind 
posibilă şi o eventuală intensificare a unui eventual proces de centralizare derivând 
din raporturile de forţă şi o anumită opacitate. De exemplu, acest instrument al 
contractualizării poate constitui pentru Stat un mijloc de a impune, indirect, 
colectivităţilor locale să-şi asume cheltuieli care, în mod normal, ar trebui să-i 
incumbe Statului. Procedeul poate conduce de asemenea întrepătrunderi de 
competenţe, realizându-se astfel o repartiţie de competenţe, alta decât cea care 
rezultă din lege. Alteori se poate ajunge la o diluare a responsabilităţilor ori la 
intervenţia indirectă a Statului asupra colectivităţilor locale sau între colectivităţile 
locale între ele. Acest gen de contracte nu pun faţă în faţă parteneri egali; Statul 
dispune de mijloace de presiune, directe sau indirecte, unităţile periferice fiind 
obligate să se supună. Tehnica contractului este un vector privilegiat de unificare şi 
de integrare a aparatului, în măsura în care permite să se obţină o colaborare activă 
a unităţilor periferice în executarea de priorităţi fixate la nivel central, fără să fie 
nevoie să se recurgă la constrângere: unităţile periferice care ar fi silite, indirect, 
pentru a obţine finanţări din partea Statului să adere la raţionalitatea Statului, 
interiorizând normele şi reluând obiectivele acestuia. Negocierea contractuală 
permite ca la nivel central să se asigure o mai bună aplicare a opţiunilor pe teren şi 
mobilizarea energiilor periferice în serviciul realizării lor22. 

Se face însă observaţia că indiferent de importanţa şi temeinicia acestor 
posibilităţi, nu poate fi pusă în discuţie tendinţa viguroasă a contractualizării. Dar, se 
pune totuşi şi întrebarea până unde se poate merge cu principiul libertăţii contrac-
tuale de care dispun persoanele publice pentru a organiza relaţiile dintre ele23. 

În această privinţă s-a făcut sublinierea că libertatea contractuală a colecti-
vităţilor locale nu a fost pe deplin recunoscută ca având valoarea unui principiu cu 
                                                 

22 A se vedea J. Chevallier, Scheme administrative, Paris, 2002, p. 435-436. 
23 A se vedea Ch. Guettier, Droit des contrats administratif, op. cit. supra, p. 21, pct. 18. 
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valoare constituţională, dar s-a recunoscut totuşi persoanelor publice posibilităţi 
foarte largi de a lega cu alte persoane publice relaţii de tip contractual, cu rezerva 
finală că aceste convenţii să nu poată restrânge competenţele conferite legiuitorului 
prin Constituţie.  

În mod evident, procedeul contractual a pătruns profund în practica admi-
nistrativă şi s-a difuzat şi diversificat pe planuri foarte largi, dar nu trebuie să se 
ajungă totuşi până la afectarea echilibrelor însăşi ale dreptului administrativ24. 

                                                 
24  A se vedea F. Modern, La liberté contractuelle est- elle vraiment et pleinement 

constitutionnelle?, în „Revue française de droit administratif”, 2016, p.2. 


