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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 
FORUMUL „PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT.  

CONCEPT, TIPURI ȘI APLICARE PRACTICĂ ÎN ROMÂNIA" 
- BUCUREȘTI - 18 IUNIE 2019    -  

 
 

 

Stimată Doamnă, 
Stimate Domn, 
 

După cum vă este cunoscut, necesarul de investiții în infrastructura publică din 
România este unul uriaș, studii și strategii recente evaluând efortul investițional la 
câteva zeci de miliarde de Euro, în vederea conformării cu obligațiile asumate prin 
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană și pentru îmbunătățirea nivelului de confort 
și civilizație al populației României.  

În aceste condiții, se impune identificarea unor soluții sustenabile pentru 
finanțarea investițiilor necesare, complementare finanțărilor asigurate de la bugetul de 
stat, bugetele locale și din fonduri europene nerambursabile, PARTENERIATUL 
PUBLIC PRIVAT reprezentând o alternativă viabilă, atât pentru mobilizarea de fonduri 
suplimentare, cât și pentru atragerea celor mai bune expertize disponibile. 

În acest context, ASOCIAȚIA PARTENERIAT PENTRU PROIECTE ȘI 
FONDURI EUROPENE – APPFE - are plăcerea de a vă invita la FORUMUL 
„PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT. CONCEPT, TIPURI ȘI APLICARE PRACTICĂ 
ÎN ROMÂNIA", eveniment care va fi organizat la București, în data de 18 Iunie 
2019. Evenimentul se va desfășura la Hotel Sheraton, sala Iridium, etaj 1.  

Forumul se adresează în egală măsură autorităților centrale și locale, 
finanțatorilor, operatorilor de servicii, proiectanților, consultanților, asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară, constructorilor și furnizorilor de echipamente și tehnologii. 
Manifestarea își propune să contribuie la asigurarea unei înțelegeri și popularizări 
cât mai bune a conceptului de Parteneriat Public Privat ca opțiune solidă 
pentru finanțarea unor investiții esențiale în infrastructura publică 
locală/regională (în domenii precum alimentare cu apă și canalizare, 
managementul deșeurilor, educație, sănătate, transport), respectiv pentru 
optimizarea și eficientizarea infrastructurii existente. În acest sens, programul 
evenimentului include atât exemple de bună practică și de proiecte recent implementate 
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în țări limitrofe ori similare României, cât și prezentarea unor soluții inovative de 
finanțare, inclusiv prin mix de fonduri europene și fonduri private.  

Forumul este organizat cu sprijinul unor entități și instituții importante 
precum FADIDA - Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din 
Domeniul Apei, UTCB - Universitatea Tehnică de Construcții București, ARMD - 
Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor, Ambasada Spaniei – 
Biroul Economic și Comercial și Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România 
și beneficiază de participarea unor specialiști reputați, respectiv a unor entități cu 
experiență și expertiză relevantă în domeniu cum ar fi: BERD - Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, BEI - Banca Europeană de Investiții – JASPERS și Banca 
Mondială – International Finance Corporation. Detalii sunt incluse în propunerea de 
Program anexată. 
 

Având în vedere interesul potențial al organizației dvs. cu privire la problematica 
mai sus expusă, vă adresăm invitația de a participa la eveniment. În acest sens, vă 
rugăm să ne transmiteți confirmarea participării reprezentanților dvs. - prin 
intermediul Formularului de Înscriere atașat prezentei - la adresa de e-mail: 
office@appfe.ro sau prin fax la numărul 021/555.10.94 până la data de 
10.06.2019. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

PREȘEDINTE  

Florian BURNAR 

              

 
  


