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Conferința internațională a proiectului cu titlul „Eliminarea fraudelor și 

prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a 

fondurilor europene – ElFraPI-EU” 

 

 
 ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 25 octombrie 

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 a 

III-a „Combaterea fraudei – prioritate majoră în relația cu fondurile europene” / „Combating 

fraud, a major priority in relation to European funds”, conform Acordului de Grant nr. 786275 – 

ElFraPI-EU, încheiat în cadrul Programului HERCULE III 2014 – 2020, gestionat de Oficiul 

European de Luptă Antifraudă (OLAF), Acțiunea „TRAINING AND CONFERENCES”.   

 Principalele teme ale conferinței vor fi:  

 Armonizarea cadrului juridic european și național cu privire la tehnicile de prevenire și 

combatere a fraudei cu fonduri europene 

 Metode și tehnici de intervenție anti-fraudă la nivelul autorităților publice. Infracțiuni 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene 

 Răspunderea juridică, civilă/penală, spețe și jurisprudență, necesitatea unei practici 

judiciare europene unitare.  

 Combaterea fraudei – prioritate majoră în relația cu fondurile europene 

Invitații prezenți la ultima sesiune a Conferinței „Combaterea fraudei – prioritate majoră în 

relația cu fondurile europene” sunt specialiști cu atribuții în gestionarea corectă a fondurilor 

europene, la nivel național și european (experți internaționali desemnați din partea Autorităților cu 

competențe în controlul și prevenirea fraudelor din Germania, Direcția Națională Anticorupție, 

Ministerul Fondurilor Europene, Agenția Națională de Integritate, Departamentul pentru 

Luptă Antifraudă, Direcția Generală Anticorupție), ofițeri de poliție care instrumentează 

cazuri de corupție și fraudă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cadre didactice și 

personal de specialitate precum și studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 



Evenimentul va avea loc în data de 25.10.2018, în incinta Hotelului YESTERDAY, sala 

Politehnica (adresa: str. Economu Cezărescu nr. 8, sector 6, București), începând cu ora 09.00 a.m., 

conform Agendei anexate. 


