
REFORMA ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE 

PARTENERI PENTRU DEZVOLTARE 

Impactul noilor reglementări asupra mediului de afaceri  

Evenimentele 

23 Noiembrie 2015, București 



De ce să participi? 

Noua legislaţie a achiziţiilor publice va avea un impact important asupra mediului de afaceri 
 

Necesită o bună cunoaştere  
 

Pentru o implementare corectă 
 

Reprezintă un precursor pentru relansarea investiţiilor  
 

Se asigură competitivitatea sectoarelor de activitate 

 
 ÎNSCRIE-TE ACUM! AFLĂ DE LA SPECIALIŞTI CARE SUNT NOUTĂŢILE ŞI CUM SE APLICĂ NOUA LEGISLAŢIE 



Invitaţi 

MARIUS BOSTAN 
VMB PARTNERS 

ROXANA MÎNZATU 
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII 

PUBLICE – in curs de confirmare 

VIOLETA ALEXANDRU 
INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE 

Reprezentant 
CNSC 

VLAD CERCEL,  
ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

MARIUS NICA 
MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE – in 

curs de confirmare 

SORIN FUSEA 
ASOCIAȚIA NAȚIONALA A 

SPECIALIȘTILOR ÎN ACHIZIȚII PUBLICE 

IRINA POPOVICI 
DELOITTE ROMANIA 

EUGEN TEODOROVICI 
MINISTRUL FINANTELOR 

PUBLICE –in curs de confirmare 



Avantaje pentru participanţi 

Asigurăm mediul necesar dezbaterilor    

Interacţionaţi cu persoane decidente pe domeniul de activitate şi cu ceilalţi participanţi 

Puteţi propune subiecte de discuţii organizatorilor, care vor fi transmise speakerilor înainte de eveniment  

Acces la Policy Paper, document care cuprinde concluziile dezbaterii şi care va fi transmis ONG-urilor şi 

persoanelor decidente. Va fi validat împreună cu participanţii  

Acces la Internet şi la prezentări în timp real pentru a putea pune întrebări 



TEMATICA 

Sesiunea I:  STADIUL REGLEMENTARILOR  IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE 
• Cele mai importante modificari adoptate si ce urmeaza 
 
Incidenta sanctiunilor administrative sau penale in achizitiile publice 
 Riscuri in derularea procedurilor de achizitii publice 
 Supravegherea derularii contractelor 
 Implicarea conducerii institutiei/ organizatiei 
 Prevenirea si combaterea conflictelor de interese si fraudelor prin promovarea integritatii si a 

transparentei 
 Gestionarea riscurilor si prevenirea, respectiv combaterea coruptiei 
  
Sesiunea II: STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2015-2020 
 
Capacitatea sistemului de achizitii publice de a reglementa în mod eficient activitatea economice 
si raspunsul pietei 
• Calitatea concurentei si raspunsul pietei. Rolul AC in stimularea si facilitarea unei concurente 

puternice si de calitate superioara 
 Indicatori de evaluare a performantei si capacitatii sistemului de achizitii publice 
 Participarea ofertantilor straini 
 Standard de cost. Indexarea preturilor 

  
  

Capacitatea autorităților contractante - Colaborarea eficienta cu mediul 
privat 
• Elaborarea de ghiduri și documentații de atribuire standard 
• Profesionalizarea responsabililor de achizitii, dezvoltarea unei cariere 

specifice / Apelarea la cunoștințele profesionale de specialitate 
existente pe piață 

• Achiziții centralizate pentru administrația centrală pentru anumite 
categorii de achiziții publice 

• Oportunitatea introducerii listei operatorilor economici autorizaţi, ca 
proiect pilot în domeniul contractelor de lucrări aferente construcţiei de 
drumuri şi autostrăzi  

 
Utilizarea procedurilor on-line  
•  Punerea în funcţiune a unei platforme electronice îmbunătățite -SICAP 
• Oportunitatea introducerii listei operatorilor economici autorizaţi 
• Planificarea tranziției la trecerea integrală la procedurile de achiziţii  

online  (e-procurement) 
• Configurarea de platforme (forumuri) de cumpărare  
  
Funcţiile de monitorizare şi supervizare ale sistemului de achiziţii publice 
din România 
• Nou sistem informatic 
• Indicatori de monitorizare si impactul preconizat  

 



Program  

8.00 – 8.50 ÎNREGISTRARE ȘI CAFEA DE BUN VENIT 

 

9.00 – 11.00  SESIUNEA I 

 

11.00 -11.30  PAUZĂ & NETWORKING 

 

11.30 – 13.30 SESIUNEA 2 

 

13.30 – 14.30 PAUZĂ & NETWORKING 

 

14.30 – 15.30 CONCLUZII 

 

 



PARTICIPĂ 

Autorităţi publice locale şi 

centrale 

Antreprenori 

Avocaţi 

Manageri 

Specialişti 

Consultanţi 

ÎNSCRIE-TE ACUM! LOCURILE ÎN SALĂ SUNT LIMITATE. 

Taxa de participare: 520 lei+TVA 
Pentru inscrieri pana la data de 31 octombrie: 420 lei +TVA  



PARTENERI PENTRU DEZVOLTARE 

Evenimentele 

Eveniment organizat cu sprijinul Parteneri media 



PARTENERI PENTRU DEZVOLTARE 

Evenimentele 

DATE DE CONTACT 

Ingrid Zamfir 

office@concordcom.ro 

Tel: 0724 559 565; 0729 990 536 

mailto:Adriana.stanciu@concordcom.ro
https://www.facebook.com/ConcordCommunication

