
SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A DATELOR 
CONFORM CHESTIONARELOR DE FEED-
BACK COMPLETATE DE PARTICIPANȚI





GRUPUL ȚINTĂ: 85 PARTICIPANȚI

 au fost analizate 85 de chestionare de feed-back
completate de către invitați pe parcursul derulării
SESIUNII a III-a a Conferinței Internaționale organizată
în cadrul proiectului cu titlul „Eliminarea fraudelor și
prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către
accesarea cu succes a fondurilor europene – ElFraPI-
EU”

DATE CENTRALIZATE





Răspunsul la fiecare întrebare s-a realizat prin 

încercuirea cifrei corespunzătoare. Cifra 1 

corespunde nivelului superior, iar cifra 5 

corespunde nivelului inferior

REZULTATELE  PRIVIND 
EVALUAREA 





Evaluaţi, la modul general, organizarea 
acestui eveniment
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Evaluaţi nivelul de prezentare a informațiilor
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Evaluaţi importanța subiectelor 
prezentate/discutate în contextul proiectului
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Apreciați relevanța subiectelor dezbătute 
pentru domeniul dumneavoastră de activitate
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Per ansamblu, atât rezultatele urmărite în 
implementarea proiectului cât și subiectele dezbătute 

în cadrul evenimentului sunt de actualitate în 
contextul social actual ? 





Considerați că informațiile transmise pe parcursul 
desfășurării evenimentului vă sunt necesare în 

activitatea curentă și vizează domeniul în care activați ?
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În totalitate 38

În mare măsură 41

Parțial 5

În mică măsură 1

Deloc 0
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Deloc 0

În mică masură 0

Parțial 0

În mare măsură 26

În totalitate 59

Considerați că organizatorii evenimentului au 
răspuns corespunzător la solicitările/întrebările 
adresate de invitați pe parcursul dezbaterilor ?




 prezentarea reprezentantului DLAF – Oana Raneti PIF – EPPO –

aspecte referitoare la instituția Parchetului European / metode și
tehnici antifraudă reprezentantului;

 prezentarea reprezentantului Poliției Federale Germane - L. W.
Wellmann – sistemul de audit din Germania și legislația aplicabilă
procedurii de acordare a fondurilor europene;

 prezentarea metodelor și tehnicilor de intervenție antifraudă
(combaterea fraudelor în cadrul autorităților publice);

 infracțiunile împotriva intereselor financiare ale UE, măsuri de
combatere a fraudelor privind fondurile UE;

 aspecte referitoare la legislația europeană respectiv națională privind
accesarea fondurilor UE;

 aspecte de noutate din domeniul legislativ privind măsurile
anticorupție;

Numiți aspectele legate de eveniment care v-au trezit 
cel mai mult interesul




 modul de organizare al evenimentului și comunicarea cu alte instituții – prin

reprezentanți/oficialitățile invitate;

 delegarea competențelor de investigație către organisme de specialitate din cadrul altui
stat membru;

 importanța OLAF în combaterea fraudelor pe parcursul derulării proiectelor;

 delegarea competențelor de investigație către organisme de specialitate din cadrul altui
stat membru;

 metode de colaborare a statelor membre în domeniul fraudelor cu fonduri europene;

 fraudele cu fonduri europene, instituțiile europene cu atribuții în combaterea fraudelor,
utilizarea spațiului cibernetic în interes criminal și problematica achizițiilor publice;

 fraude în administrația publică – instituții pentru combaterea fraudelor și rolul acestora;

 sistem bazat pe decizii transparente și documentate;

 interconectarea rețelei naționale cu cea europeană în efectuarea investigațiilor și
soluționarea cauzelor.

Numiți aspectele legate de eveniment care v-au trezit 
cel mai mult interesul




 metode și tehnici aplicate la nivel național pentru combaterea fraudei

la nivel național și interstatal;

 modalități concrete de realizare a cooperării între EPPO, respectiv
statele membre în vederea eliminării fraudelor cu privire la accesarea
fondurilor UE;

 bune practici instituționale de combatere a fraudelor la nivelul
„gulerelor albe”

 analiză comparată și spețe similare soluționate în alte state membre;

 dezbateri privind fraudele cu monede virtuale;

 urmările produse de comiterea unor fapte de corupție și măsura în
care pot acestea afecta societatea;

 etapele ce trebuie urmate în accesarea fondurilor europene;

În legătură cu problematica abordată ce alte subiecte 
consideraţi că merită aprofundate în cadrul unui 

eveniment viitor ?




 modalitățile de aplicare a directivelor europene de către

statul român;

 contrabanda la nivel internațional;

 cazuri specifice de fraudă și modalități noi de detectare;

 aplicabilitatea practică, concretă a normelor cuprinse în
directive, regulamente, ordine etc. la realitatea activităților
desfășurate în cadrul diverselor structuri sau organizații;

 managementul riscurilor de fraudă;

 analiza cazuisticii în domeniul fondurilor europene.

În legătură cu problematica abordată ce alte subiecte 
consideraţi că merită aprofundate în cadrul unui 

eveniment viitor ?





Cum apreciați calitatea materialelor 
transmise/prezentate în cadrul acestui eveniment 

(mape, materiale promoționale, prezentări power-point, 
articole, etc.) ?
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Cum evaluați calitatea serviciilor prestate în cadrul 
evenimentului ?




 organizarea mai multor conferințe în care să se aprofundeze tehnicile de

investigare a criminalității economice;

 prezentarea cât mai multor spețe;

 dezbaterea interactivă a subiectelor și abordări practice;

 prezentarea metodologiei de investigare și măsuri de combatere a
fraudelor;

 abordarea unor teme de actualitate și interes pentru studenți/beneficiari
(asemenea celei deja abordate);

 activitate complexă deosebit de interesantă;

 interacțiunea dintre speaker și audiență;

Formulați o recomandare pentru îmbunătățirea 
activităților viitoare





 implicarea activă a auditoriului;

 această conferință a fost organizată într-un mediu profesionist; recomand
organizatorilor să mențină același trend;

 vizionarea unor filmulețe interactive;

 conferința să fie mai interactivă;

 Invitarea mai multor experți străini pentru schimbul de experiență și
preluarea de bune practici identificate în proiecte derulate la nivelul altor
state;

 desfășurarea mai multor proiecte în acest sens.

Formulați o recomandare pentru îmbunătățirea 
activităților viitoare





VĂ MULȚUMESC PENTRU 
ATENȚIE !


