
 

8 octombrie 2015 

Hotel Sheraton, sala Iridium 

 

PROGRAM 

9.30-10.00 – Înregistrarea participanților și welcome coffee 

10.00-12.30: Noua lege a achizițiilor publice. Impactul asupra investițiilor. Clasificarea 

firmelor. Prevenirea situațiilor de fraudă 

 Cum arată noua lege a achizițiilor publice? Ce sugestii au experții și consultanții? Dar 

companiile din construcții? 

 Ce efecte are simplificarea legislației în acest caz pentru mediul de business?  

Clasificarea firmelor din construcții – soluție pentru simplificarea ofertării 

 Măsuri pe care le are în vedere Ministerul Finanțelor Publice pentru relansarea sectorului 

de construcții  

 Prevenirea  neregulilor și a acțiunilor care pot conduce către situații de fraudă 

 Practica unitară în justiție  

 Fondurile europene și sectorul construcțiilor. Cum putem atrage mai multe fonduri în 

această a doua parte a lui 2015? Cum ne putem pregăti pentru a nu rata startul în 2016?  



 Mecanisme de finanțare, garantare și asigurări pentru sectorul construcțiilor  

 

 

LECTORI invitați: 

Eugen TEODOROVICI -  Ministrul Finanțelor Publice 

Robert Marius CAZANCIUC  -  Ministrul Justiției 

     Cristian ERBAŞU – Preşedinte, FPSC 

Roxana MÎNZATU - Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) 

Liviu Dominic DUMITRU - Director General, Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea 
Achizițiilor Publice 

       Bogdan-Paul DOBRIN - Director Direcția de Reglementare și Dezvoltare Operațională, ANAP  

Cristian STAMATIADE – Şef Serviciu Reglementare în Construcţii, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

Bogdan LEHEL LORAND – Președinte, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

      Reprezentant  casă de avocatură 

      Consultant 

       

 

12.30-13.00 – Sesiune de dezbateri 

13.00- 14.00 – Networking Lunch 

 

Structura audienței: 250 de persoane dintre care reprezentanți ai:  

 Ministerului Finanțelor Publice 

 Ministerului Fondurilor Europene 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor  Publice  

 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

 Inspectoratul de Stat în Construcții 

 Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice 

 Consiliul Național de Soluționarea a Contestațiilor 

 Antreprenori și manageri de top din sectorul de construcții&imobiliare 

 Producători de materiale, arhitecți și proiectanți  

 Reprezentanți ai camerelor de comerț și ai ambasadelor 

 Reprezentanți ai asociațiilor profesionale și patronatelor 

 Experti în finanțări și achiziții publice           

 Bancheri, investitori, dezvoltatori și fonduri de garantare 

 Consultanți, avocați, companii IT&C 



 


