
 

 
 

A G E N D A 

 

8:30 – 9:30 – Înregistrare și cafea de bun venit; 

9:30 – 9:45 – Lansare dezbateri: 

 

 PPP – mecanism pentru stimularea și consolidarea inovării și a competitivității 

industriei în sectoare cu potențial ridicat de creștere economică și de creare de locuri 

de muncă – Mihai DARABAN, Preşedinte, Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

 

9:45 – 12:30 – Dezbateri: 

 

 Este nevoie de asigurarea unui cadru stimulativ PPP ca măsură strategică pentru 

dezvoltarea economică a României ? 

 Este suficient noul pachet legislativ privind achizițiile publice/concesiunile sau o 

reglementare specială privind PPP adaptată la realitățile economice și juridice, poate 

face diferenţa în evoluţia economică a României ? 

o În ce măsură reglementarea actuală a procedurilor de atribuire, inclusiv a 

structurării contractului de achiziție publică este potrivită unui contract vizând 

PPP ? 

o Cum se pot corela mecanismele de protejare a drepturilor și intereselor 

finanțatorilor privați ai PPP cu noile dispoziții legale ? 

o Care sunt posibilitățile de implementare a PPP cofinanțate inclusiv din fonduri 

europene în lumina noilor dispoziții legale ? 

 Are nevoie România de o reformă mai amplă a sectorului public din perspectiva PPP?  

 Care sunt modelele ce ar trebui urmate pentru ca parteneriatul public-privat să poată 

deveni un instrument activ şi eficient pentru rezolvarea marilor probleme de 

infrastructură cu care se confruntă România ? 

 



 

Moderator – Monica Amalia RAŢIU, Conf. univ. dr., Departamentul de drept public, 

Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti 

 

Vorbitori: 

Senatul României 

 Radu OPREA, Preşedinte, Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică; 

 Cătălin BOBOC, Preşedinte, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări; 

Camera Deputaţilor 

 Iulian IANCU, Preşedinte, Comisia pentru industrii şi servicii; 

 Marius MANOLACHE, Deputat, Membru Comisia juridică, de disciplină și imunități; 

 Maria-Andreea PAUL, Deputat, Secretar Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

Guvern 

 Gabriel BIRIŞ, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice; 

 Bogdan PUŞCAŞ, Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice; 

 Silviu Cristian POPA, Președinte, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 Niculae HAVRILEŢ, Preşedinte, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei; 

Banca Naţională a României 

 Simona CĂPRARU, Economist principal, Direcţia Stabilitate Financiară; 

Instituții financiare, Companii și Asociații 

 Miruna GALA, Associate Banker, Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare; 

 Daniela NEMOIANU, membru Consiliul Investitorilor Străini, Executive Partner, 

KPMG 

 Ioana GHEORGHIADE, BCR, Director executiv pentru Sectorul Public şi Finanţarea 

Infrastructurii; 

 Ioan BACIU, Avocat şi Membru al Grupului de experţi în achiziţii publice al Comisiei 

Europene. 

 

12:30 – 13:30 – Comitetul Național ICC România: 

 

 Preocupări și activități relevante recente ale International Chamber of Commerce din 

perspectiva Comitetului Național – Andrei LAMBE, Șef Birou, Comitetul Național ICC 

România, Camera de Comerţ şi Industrie a României; 

 

 Activități și inițiative recente ale CCIR pentru reprezentarea și susținerea mediului de 

afaceri din România – Ana Cristina IONESCU, Director, Direcția Strategii, Politici și 

Programe, Camera de Comerţ şi Industrie a României; 

 

 B2B – Oportunități de afaceri. 


