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Proiectul „Developing the capacity to prevent and investigate situations of incompatibility and conflict of 
interest affecting the financial interests of the European Union – DeCInCo_UE” /  „Dezvoltarea capacității 
de prevenire și investigare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele 

financiare ale Uniunii Europene – DeCInCo_UE” 

 
 ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” implementează proiectul cu 

titlul „Dezvoltarea capacității de prevenire și investigare a situațiilor de incompatibilitate și 

conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene – DeCInCo_UE”, 

cofinanțat prin PROGRAMUL HERCULE III 2014 – 2020, gestionat de Oficiul European de 

Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „Law Training and Studies”, conform Acordului de 

Finanțare nr. 786278.  

 Proiectul a început în data de 03.01.2018 și se desfășoară pe durata a 18 luni de 

implementare.  

Obiectivul general  

 Identificarea cauzelor care pot genera situații de incompatibilitate și conflict de interese ce 

afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, transpuse în studii și dezbateri. 

Obiective specifice 

 Furnizarea de studii și cercetări pentru cei interesați să își consolideze capacitatea 

internă de prevenire și anticipare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de 

interese în procesul de aprobare și implementare a proiectelor finanțate din fonduri 

externe nerambursabile. 

 Limitarea acelor situații îngrijorătoare în care s-ar putea găsi unele persoane implicate 

în procesul de evaluare/verificare/implementare a proiectelor finanțate din fonduri 

externe nerambursabile și diminuarea riscurilor ce pot să apară pe parcursul derulării 

acestor procese. 

Grupul țintă   

 Numărul total estimat al participanților la evenimentele organizate în proiect este de 165 de 

persoane, constituit din:  

- studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”; 

- reprezentanți din cadrul Autorităților de Management, Direcția Națională Anticorupție, 

Autoritatea de Audit, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Curtea de Apel, Ministerul 

Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne și 

Beneficiari de proiecte finanțate din fonduri europene. 

 Participanții în proiect reprezintă un public țintă eterogen, constituit din principalii actori cu 

atribuții în gestionarea corectă a fondurilor europene. 



 

 

Activităţile organizate în cadrul proiectului 

 Pe baza unei metodologii complexe de documentare și analiză atât a legislației și 

informațiilor oficiale/statistice furnizate de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul 

managementului/controlului proiectelor implementate din fonduri europene nerambursabile, cât și a 

unor referințe calitative obținute în urma unor discuții aplicate cu reprezentanții autorităților 

responsabile, vor fi realizate principalele activități ale proiectului.  

 Proiectul este conceput să se desfăşoare pe parcursul a cinci etape:  

1. Documentarea și sistematizarea informațiilor, cu următoarele evenimente: 

 - Masă rotundă privind jurisprudența cazurilor de incompatibilitate și conflict de interese 

existente în evidențele Autorităților Publice, sancționate cu corecții financiare;  

- Dezbatere privind situațiile de incompatibilitate și conflict de interese ce pot să apară în cadrul 

echipelor de management, pe parcursul implementării proiectelor. 

 2. Elaborarea unui Studiu comparat privind reglementarea conflictului de interese în legislația 

statelor – Lituania, Grecia, Portugalia și România (primele trei cele mai performante state în 

absorbția fondurilor europene la nivelul anului 2017, conform 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview) 

3. Elaborarea Ghidului practic privind regulile de evitare a situațiilor de incompatibilitate și 

conflict de interese, adresat Beneficiarilor de proiecte cu finanțare din fonduri europene 

4. Organizarea Seminarului internațional cu tema Sisteme eficiente de prevenție a fraudei cu 

fonduri europene structurale și de investiție. Aspecte teoretice și practice de evitare a situațiilor de 

incompatibilitate și conflict de interese cu experți internaționali desemnați din partea Autorităților 

cu competențe în controlul și prevenirea fraudelor din Lituania, Grecia și  Portugalia 

5. Informarea, promovarea și diseminarea rezultatelor obținute. 

Echipa  

 

 Echipa de implementare a proiectului DeCInCo_UE este coordonată de managerul de proiect 

comisar de poliție dr. Toma Cosmin COJANU - Șeful Serviciului Evidenţă Cercetare Ştiinţifică, 

Aplicare şi Monitorizare Proiecte (date de contact - email: cosmin.cojanu@academiadepolitie.ro, 

tel: 021.317.55.23, int: 17146) și are următoarea componenta: 1 expert în analiză și documentare, 1 

expert în dezvoltarea materialelor științifice, 1 responsabil resurse umane, 1 expert implementare si 

organizare evenimente, 1 responsabil financiar, 1 responsabil juridic și achiziții. 

Bugetul 

 Bugetul proiectului este de 52.644,00 euro, din care 10.528,80 euro reprezintă contribuția 

Beneficiarului, iar restul de 42.115,20 de euro, respectiv 80% din valoarea totală a finanțării, sunt 

asigurați de Comisia Europeana prin PROGRAMUL HERCULE III 2014 – 2020. Acest program 

a fost creat pentru a promova activități în domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii 

Europene (pentru mai multe informații poate fi accesata  pagina programului 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en). 
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