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SEMINARUL INTERNAȚIONAL cu titlul „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” 

 
 

 ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” organizează în perioada 11 – 12 

octombrie 2018 SEMINARUL 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”, în cadrul proiectului 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 Grant nr. 786278.  

 Principalele teme abordate în cadrul Seminarului, sub formă de dezbatere, vor fi: 
 

 „Regimul juridic al conflictului de interese în România. Modalități concrete 

de identificare și sancționare a conflictului de interese în proiectele finanțate din 

fonduri europene” 

 „Metode și tehnici de prevenire a conflictului de interese. Bune practici 

utilizate absorbția de fonduri europene și instrumentele utilizate în protecția 

intereselor financiare ale Uniunii” 

 „Activități specifice antifraudă în protecția fondurilor europene. Situații ce 

trebuie evitate de către Beneficiarii de finanțare în procesul de implementare al 

proiectelor” 

 „Implicarea activă a statului și buna guvernare a fondurilor alocate de 

Uniunea Europeană. Cazuri atipice identificate în practică și măsuri de protecție 

întreprinse” 

 „Reguli generale de cheltuire a banilor publici. Managementul financiar al 

proiectelor și modalități de evitare a riscului” 

 „Conflictul de interese acțiune provocată sau necunoaștere ? Cazuri atipice 

întâlnite în practica Agenției” 



 „Instrumente moderne utilizate în protecția intereselor financiare ale

Uniunii Europene. Bune practici și recomandări în combaterea fenomenului de 

corupție” 

 „Utilizarea judicioasă a fondurilor europene, factor determinant în protecția

intereselor financiare ale Uniunii Europene” 

 „Studii de caz în materia conflictului de interese: Spețe constatate și

sancționate conform legislației” 

 „Eficiența sistemului public de achiziții. Intervenția sistemului informatic

PREVENT în corectarea situațiilor” 

 „Perspective de amendare a legislației în materia conflictului de interese.

Argumente juridice de substanță în eficientizarea cadrului de protecție general” 

Invitații prezenți la eveniment sunt specialiști / experți cu atribuții în gestionarea corectă a 

fondurilor europene, la nivel național și european, reprezentați de către: experți internaționali 

desemnați din partea Autorităților cu competențe în controlul și prevenirea fraudelor din Lituania, 

Grecia și Portugalia (primele trei, cele mai performante state, în absorbția fondurilor europene la 

nivelul anului 2017); reprezentanți din cadrul instituțiilor cu atribuții în controlul și prevenirea 

fraudelor la nivel național cum ar fi: Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul 

Fondurilor Europene, Autorități de Management, Direcția Națională Anticorupție, Departamentul 

pentru Lupta Antifraudă, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, 

Ministerul Afacerilor Interne,  procurori și judecători din cadrul Ministerului Public și Ministerului 

Justiției, reprezentanți ai beneficiarilor de finanțare, cadre didactice, specialiști și studenți ai 

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.   

Evenimentul va avea loc în zilele de 11 – 12 octombrie 2018, în incinta Hotelului 

RAMADA MAJESTIC – Sala Ion Luca Caragiale, din București, începând cu ora 09.00 a.m., 

conform Agendei anexate.  


