SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A DATELOR
CONFORM CHESTIONARELOR DE FEEDBACK COMPLETATE DE PARTICIPANȚI

DATE CENTRALIZATE


GRUPUL ȚINTĂ: 85 PARTICIPANȚI
 au fost analizate 84 de chestionare de feed-back
completate de către invitați pe parcursul derulării
SESIUNII a II-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”

REZULTATELE PRIVIND
EVALUAREA



Răspunsul la fiecare întrebare s-a realizat prin
încercuirea cifrei corespunzătoare. Cifra 1

corespunde nivelului superior, iar cifra 5
corespunde nivelului inferior

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 ?
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Considerați că informațiile transmise pe parcursul
desfășurării evenimentului vă sunt necesare în
activitatea curentă și vizează domeniul în care activați ?
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Considerați că organizatorii evenimentului au
răspuns corespunzător la solicitările/întrebările
adresate de invitați pe parcursul dezbaterilor ?
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Numiți aspectele legate de eveniment care v-au trezit
cel mai mult interesul



 prezentarea reprezentantului OLAF – dl. Pal Madarassy (dinamică
și eficientă);

 prezentarea reprezentantului Poliției italiene dl. Giuseppe Zuffanti
despre phishing, darknet, childgrooming;
 prezentarea dl. prof. Mihail Marcoci (de foarte mare actualitate, la
obiect, cu posibile aplicații reale în problematica legislației în
domeniu, foarte realistică și cu multe exemple);
 prezentarea reprezentantului ANI – d-na Anamaria Anghelescu ;
 prezentare reprezentantului MFE – dl. Mihai Ioan ;
 prezentarea formelor și modalităților generale de corupție pe
parcursul evenimentului;

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



 mecanismele de cercetare OLAF;

 moduri de fraudare a achizițiilor publice prezentate de OLAF;

 aspectele și exemplele practice;
 prezentarea Programului de finanțare Hercule III;
 prezentarea Strategiei Naționale Antifraudă;
 răspunsurile oferite la întrebări;
 incompatibilitățile funcționarului public;
 sistemul Prevent, conflictul de interese, cyber space;
 creșterea transparenței tuturor nivelurilor de management;

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



 aspectele legate de complexitatea domeniului cybercrime;
 prevenția conflictelor de interese și clasificarea legislativă privind conflictul de interese;

 aspectele privind conflictul de interese și folosirea funcției în scopul săvârșirii unor
infracțiuni;
 obiectivele ANI, DGA;
 discursul despre identificarea conflictelor de interese în cadrul procedurilor de achiziții
publice;
 răspunsurile oferite la întrebări;
 identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la care sunt expuse interesele financiare ale
Uniunii Europene;

 ultimele modificări legislative naționale și europene adoptate în vederea protecției
intereselor financiare ale Uniunii, tipuri de fraude;
 întregul eveniment a trezit interesul prin subiectele abordate, prin exemplele oferite, prin
prezentările derulate, prin organizare.

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


 fraude în legătură cu achizițiile publice;
 cazuri specifice
întreprinse;
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 aspecte de natură culturală, socială și de mentalitate care
favorizează corupția (frauda);
 modul de stabilire a obligației de declarare a averii pentru
toți cetățenii;
 scrierea proiectelor cu finanțare europeană;
 actualizarea tehnicilor de prevenire;
 metodele de fraudare prin intermediul cripto-monedelor;

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


 modalități concrete pentru prevenirea corupției și rezultatele

concrete care s-au obținut pe parcursul unui interval de
timp;

 mai multe informații despre cybercrime;
 frauda CARUSEL;

 modalități concrete de prevenire a infracțiunilor economice;
 aceleași subiecte deoarece sunt de actualitate;
 aspecte care favorizează corupția;
 problematica birocrației și a clarității legii cu privire la
absorbția fondurilor europene.

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 ?
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Formulați o recomandare pentru îmbunătățirea
activităților viitoare



 prezentarea unor videoclipuri cu fapte de corupție preluate de la TV sau
din surse media;
 fundamentarea temelor de dezbatere pe cazuistică cunoscută deja, nu
doar pe statistici și aspecte generale;
 pentru îmbunătățirea calității informațiilor transmise auditorului
recomand a se invita specialiști operativi care pot prezenta situații aplicate
concret în concordanță cu legislația din domeniul analizat. Astfel se va
putea realiza o dezbatere concretă despre ceea ce s-ar putea îmbunătăți în
aquis-ul legislativ;
 prezentarea mai multor cazuri concrete, atât în țara noastră cât și în alte
state;
 pe viitor durata activității să fie puțin mai scurtă, organizarea a fost bună
iar calitatea subiectelor a stârnit atenția publicului;

Formulați o recomandare pentru îmbunătățirea
activităților viitoare


 această conferință a fost foarte bine organizată, nu există reproșuri cu
privire la organizatori care s-au străduit ca totul să iasă impecabil. Îi felicit
pe această cale și le recomand cu căldură să mențină aceeași linie în
organizarea evenimentelor viitoare;
 totul a fost organizat foarte bine. Nu sunt alte recomandări;
 cafeaua a fost servită prea târziu, scaunele incomode având în vedere
timpul de desfășurare a evenimentului;
 conferința să fie mai interactivă;
 prezentarea concisă a ideilor, un mod mai interactiv/original de
prezentare a informațiilor.


VĂ MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE !

