ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 14 iunie 2018
Conferința internațională cu titlul „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un
drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene”/ „Eliminating fraud and preventing
incompatibilities, a safe way towards successful access to European funds” –sesiunea II
„Incompatibilități și conflicte de interese în accesarea și utilizarea fondurilor europene”/
„Incompatibilities and conflicts of interest in the accessing and use of European funds”, conform
acordului de finanțare nr.786275 –ElFraPI-EU, încheiat cu Comisia Europeană, în cadrul
Programului Hercule III 2014-2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF),
componenta „Training and Conferences”.
Principalele teme ale conferinței vor fi:
 Identificarea conflictelor de interese în public în cadrul procedurilor de achiziții publice.
Managementul situațiilor ce implică incompatibilitățile și conflictele de interes în proiecte
cu finanțarea externa nerambursabilă;
 Încurajarea schimburilor de experiență / informații între entitățile publice din statele
membre și între acestea și OLAF. Îmbunătățirea și actualizarea tehnicilor de prevenire,
detectare și investigarea fraudelor;
 Creșterea transparenței tuturor nivelurilor de management în ceea ce privește
implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.
Invitații / participanții prezenți la a doua sesiune a Conferinței „ Incompatibilități și conflicte
de interese în accesarea și utilizarea fondurilor europene” sunt specialiști cu atribuții în gestionarea
corectă a fondurilor europene, la nivel național și european (Polizia Postale e delle Comunicazioni –
Italia, Oficiul European de Luptă Anti – Fraudă, Ministerul Fondurilor Europene, Agenția Națională
de Integritate, Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Agenția Națională pentru Achiziții Publice),
ofițeri de poliție care instrumentează cazuri de corupție și fraudă din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, personal din corpul didactic și de specialitate, studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza”.
Evenimentul va avea loc în data de 14.06.2018, în incinta hotelului Yesterday, sala
Politehnica (adresa: Str. Economu Cezărescu nr.8, Sector 6, București), începând cu ora 9.00 a.m.,
conform Agendei anexate.

