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AGENDA EVENIMENTULUI 

„Dezbatere privind situațiile de incompatibilitate și conflict de interese ce pot apărea în cadrul 

echipelor de management, pe parcursul implementării proiectelor”  /   „Debate on 

incompatibilities and conflict of interests situations that may arise within the management teams, 

during the project’s implementation period”  

Hotel MARSHAL GARDEN – București 

26 - 27 Aprilie 2018  

 

Ziua 1: 26 aprilie 2018 

09.30 – 10.00 Înregistrarea participanților. Welcome coffee  

10.00 – 11.00 Deschiderea  evenimentului. Prezentarea proiectului: activități și rezultate.  
Cadrul juridic general privind conflictul de interese în România. Elemente de noutate privind 
infracțiunea prevăzută la art. 301 Cod penal – Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane – 
Prezentare MJ/MP + Dezbatere   

11.00 – 11.30 Pauză de cafea  

11.30 – 12.30 Aspecte teoretice și practice privind situațiile de conflict de interese întâlnite în procesul 
de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și pe parcursul derulării 
procedurilor de achiziții publice – Prezentare MP/DLAF + Dezbatere și Studii de caz 

12.30 – 13.00 Fotografie de grup și pauză de cafea  

13.00 – 14.00 Modalități concrete de prevenire și evitare a  situațiilor de conflict de interese ce pot să 
apară în cadrul echipelor de management, pe parcursul implementării proiectelor finanțate din fonduri 
externe nerambursabile – Prezentare MJ/MP/DLAF/DGA + Dezbatere și Studii de caz  
Sesiune de întrebări și răspunsuri. Concluzii finale eveniment.  

14.00 – 14.30 Pauză tehnică (masa de prânz) 
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Ziua 2: 27 aprilie 2018 

 

09.30 – 10.00 Welcome coffee 

10.00 – 11.00 Cadrul juridic general privind regimul incompatibilităților în România. Elemente de 
noutate privind reglementarea juridică a situațiilor de incompatibilitate.  Prezentare ANI + Dezbatere   

11.00 – 11.30 Pauză de cafea  

11.30 – 12.30 Aspecte teoretice și practice privind cazurile de incompatibilitate întâlnite în procesul de 
implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și pe parcursul derulării 
procedurilor de achiziții publice – Prezentare ANI + Dezbatere și Studii de caz  

12.30 – 13.00 Pauză de cafea 

13.00 – 14.00 Modalități concrete de prevenire și evitare a  situațiilor de incompatibilitate în cadrul 
echipelor de management, pe parcursul implementării proiectelor finanțate  din fonduri externe 
nerambursabile – Prezentare DLAF + Dezbatere și Studii de caz. Sesiune de întrebări și răspunsuri     
Concluzii la final de activitate.  

14.00 – 14.30 Pauză tehnică (masa de prânz) 


