
 

COMUNICATE DE PRESĂ 
 

Conferința “Noua legislație în domeniul achizițiilor publice” 
Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în colaborare cu Institutul Național de 
Statistică (INS), a organizat marți, 21 iunie, conferința “Noua legislație în domeniul 
achizițiilor publice”, având ca temă prezentarea principalelor noutăți aduse de noul pachet 
legislativ recent adoptat și modalitățile concrete prin care vor fi aplicate procedurile odată cu 
intrarea sa în vigoare. 

Evenimentul a reunit la aceeași masă un număr de aprox. 150 de participanți, aceștia 
reprezentând stakeholderii din domeniu: factorii de decizie, autorități contractante, operatori 
economici, precum și reprezentanți ai societății civile. 

În deschiderea evenimentului, președintele ANAP, domnul Bogdan Pușcaș a făcut umătoarele 
declarații: „Odată cu noul pachet în domeniul achizițiilor publice dăm startul unei noi 
abordări a cheltuirii banilor publici în România, este vorba despre principiul cheltuirii 
fondurilor publice în mod eficient (Best Value for Money). În cuvinte simple, abordarea este 
aceea de a cheltui banii publici pe aceleași principii pe care fiecare dintre noi își cheltuie 
banii din buzunar. Achizițiile, sau altfel spus, cumpărăturile pe care le facem au în spate 
analizarea atentă a prețurilor fiecărui produs, a raportului calitate/preț, studierea pieței, un 
plan de venituri și cheltuieli în familie. 
În plus, noua legislație aduce mai multă transparență prin faptul că achizițiile se vor derula 
exclusiv online, prin intermediul SEAP (și, în curând, noul sistem SICAP). Deja o parte din 
proceduri se fac exclusiv online, iar până în 2018 toate procedurile se vor face exclusiv 
online.” 

Alături de președintele ANAP s-a aflat președintele Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor, domnul Silviu Popa, președintele Consiliului Național pentru IMM din 
România, domnul Florin Jianu, directorul Institutului pentru Politici Publice, domnul Adrian 
Moraru, precum și domnul Bogdan Dobrin, director în cadrul ANAP. 

Conferința dedicată noii legislații în domeniul achizițiilor publice a fost structurată pe trei 
paneluri de discuții: 1. achizițiile clasice, 2. achizițiile sectoriale și 3. căile de atac și 
remediile, la final având loc o sesiune de întrebări și răspunsuri. 
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