
1. PROIECTUL 

MECANISME EFICIENTE PENTRU 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA 

CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, 

INCLUSIV ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE ŞI 

GESTIONAREA PROIECTELOR CU 

FINANŢARE FSI

DGA 



Dezvoltarea relaţiilor inter-instituţionale pentru

eficientizarea activităţilor de prevenire şi

combatere a corupţiei în administraţia publică,

inclusiv în achiziţiile publice şi gestionarea

fondurilor europene
DGA 



OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIV SPECIFIC 1

Modul I

Perfecţionarea pregătirii de specialitate a

personalului implicat în procesul de

achiziţii publice şi al gestionării

fondurilor europene din perspectiva

prevenirii corupţiei;
DGA 



OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIV SPECIFIC 2

Modul II

Extinderea metodologiei de identificare a

riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie,

inclusiv în domeniul achiziţiilor publice şi

gestionării fondurilor europene;

DGA 



OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIV SPECIFIC 3

Modul III (A si B)

Perfecţionarea pregătirii de specialitate a
personalului implicat în identificarea,
investigarea şi cercetarea faptelor de
corupţie în achiziţiile publice, inclusiv a
infracţiunilor privind interesele financiare
ale UE

DGA 



BUGET PROIECT

 Total: 823.598   euro fără TVA din care:

 cofinanţare de 25% în sumă de 205.899,5 euro    

 finanţare europeană de 75% în sumă de 617.698,5 euro

 Valoarea TVA (neinclusă, va fi suportată de partea 

română): 197.663,52 euro

PERIOADA DE IMPLEMENTARE – 4 ani: 2015 – 2019

DGA



Indicatori masurabili

PROPUȘI             REALIZAȚI

Numar cursanti: 1475 510

Numar sesiuni: 66 17

Conferinte:                       2                              1  - Oct. 2016



2. PROIECTUL

ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE A 
DGA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A 

FAPTELOR DE CORUPŢIE, INCLUSIV ÎN 
ACHIZIŢIILE PUBLICE

Finantare FSI

DGA



Creşterea acţiunilor de prevenire, investigare şi
combatere a faptelor de corupţie inclusiv în achiziţiile
publice şi în gestionarea fondurilor UE.

DGA



OBIECTIV SPECIFIC

Asigurarea eficienţei în prevenirea, 
investigarea şi combaterea practicilor 

de corupţie, inclusiv în achiziţiile
publice.

DGA



Rezultatele proiectului:
1. Asigurarea mobilităţii necesare pentru desfăşurarea
activităţilor specifice de prevenire şi combatere a faptelor de 
corupţie, inclusiv în achiziţiile publice şi gestionarea proiectelor cu 
finanţare UE.

2. Asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru derularea
activităţilor specifice de prevenire şi combatere a faptelor de 
corupţie, inclusiv în achiziţiile publice şi gestionarea proiectelor cu 
finanţare UE.

3. Eficienţă crescută în prevenirea, investigarea şi combaterea
practicilor de corupţie, inclusiv în achiziţiile publice şi gestionarea
proiectelor cu finanţare UE.

DGA



ACTIVITĂȚI
Achiziția a 124 autovehicule pentru
munca operativă și activitatea de 

prevenire a corupției.
Stadiu: Până în prezent au fost 

achiziționate 124 de autovehicule
DGA



• Total:  7.267.466,00 lei (fără TVA)

• Contribuție CE (75%): 5.450.584,50 lei (fără TVA)

• Contribuție națională DGA (25%): 1.816.861,50 lei 
(fără TVA)

DGA



DGA



OBIECTIV GENERAL

Consolidarea capacității tehnico-operative în 
investigarea și combaterea corupției săvârșită în 
cadrul MAI în cazuri de contrabandă, evaziune 

fiscală, contrafacere și alte nereguli comise 
împotriva intereselor financiare ale UE. 

DGA



DGA



Buget total: 173.788 euro fără TVA 

(139.030 euro reprezentând 80% contribuție CE și 
34.758 euro reprezentând 20% contribuția părții 
române)



DGA



OBIECTIVE GENERALE 

- dezvoltarea cooperării transfrontaliere în lupta împotriva fraudei şi 
corupţiei care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene;

- Crearea unei reţele comune de lucru între România, Bulgaria, Ungaria
şi Ucraina, în vederea facilitării schimbului de informaţii, experienţă şi bune 
practici în lupta împotriva fraudei şi corupţiei;

DGA



•

PARTENERI

- Direcția de Securitate Internă din Ministerul 
Afacerilor Interne din Bulgaria
- Serviciul Național de Protecție din Ministerul de 
Interne din Ungaria
- Biroul Național Anticorupție din Ucraina

DGA



DGA



Buget total: 70.848,80 euro fără TVA

(din care  56.679,04 euro (80%)  reprezintă 
contribuţia OLAF, respectiv 14.169,76 euro (20%) 
co-finanţarea DGA.)



DGA



OBIECTIV GENERAL

Întărirea capacităților instituționale ale Centrului 
Național Anticorupție, Biroului Procurorului 
Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne, 
Inspectoratului General de Poliție și Serviciului 
Vamal al Republicii Moldova.

DGA



•

PARTENERI

- Lituania – Special Investigation Service of the 
Republic of Lithuania (senior partner) 
- Romania – Directia Generala Anticoruptie;
- Finlanda - HAUS Finnish Institute of Public 
Management 

DGA



Buget total: 1.000.000 euro (fără TVA) 



DGA



OBIECTIV GENERAL

Creșterea transparenței, eticii și integrității în 
cadrul autorităților și instituțiilor publice.

DGA



Beneficiar principal: Ministerul Justiției

Partener: Direcția Generală Anticorupție

Buget: 4.703.924,5 lei fără TVA, din care 68.760 lei 
reprezintă alocarea financiară acordată DGA

DGA



DGA



DGA


