UNIUNEA EUROPEANĂ

ACADEMIA DE POLIŢIE
„ALEXANDRU IOAN CUZA”

COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL HERCULE III – 2017 – „Training and Conferences”
BENEFICIAR: ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”
Proiectul „ Eliminating fraud and preventing incompatibilities, a safe way towards successful access to
European funds – ElFraPI-EU” / „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur
către accesarea cu succes a fondurilor europene – ElFraPI-EU”

ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” implementează proiectul cu
titlul „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu
succes a fondurilor europene – ElFraPI-EU”, cofinanțat prin PROGRAMUL HERCULE III
2014 – 2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „Training
and Conferences”, conform Acordului de Finanțare nr. 786275.
Proiectul a început în data de 03.01.2018 și se desfășoară pe durata a 11 luni de
implementare.
Obiectivul general
Proiectul vizează organizarea a trei sesiuni de Conferințe având ca obiectiv general
protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin acțiuni de conștientizare cu privire la
riscurile de fraudă, corupție și alte activități ilegale în domeniul accesării fondurilor europene.
Obiective specifice
Diseminarea cunoștințelor și a celor mai bune practici pentru informarea studenților
Academiei de Poliție și a ofițerilor de poliție din cadrul unităților de poliție, de către experți din
cadrul instituțiilor specializate în domeniul protejării intereselor financiare, cu privire la următoarele
subiecte principale:
- Îmbunătățirea și actualizarea tehnicilor de prevenire, detectare și investigare a fraudei în domeniul
protejării intereselor financiare ale Uniunii;
- Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la care sunt expuse interesele financiare ale Uniunii;
- Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor de fraudă, corupție, incompatibilități în accesarea
și utilizarea fondurilor europene;
- Informarea cu privire la ultimele modificări legislative naționale și europene adoptate în vederea
protecției intereselor financiare ale Uniunii.
Grupul țintă
Grupul țintă este prevăzut a fi constituit din studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza”, ofițeri de poliție care instrumentează cazuri de corupție și fraudă din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne și personal din corpul didactic al Academiei. Grupul țintă va folosi
informațiile în activitatea desfășurată, prin punerea în aplicare a modalităților de combatere și
prevenire sau investigare a fraudelor în domeniul accesării fondurilor europene și în investigarea
activităților ilegale.
Activităţile organizate în cadrul proiectului

Organizarea de conferințe de către experți din cadrul instituțiilor specializate în domeniul
protejării intereselor financiare cu participanți din rândul studenților Academiei de Poliție,
profesorilor și ofițerilor de poliție, reprezintă o modalitate modernă și eficientă de diseminare a
cunoștințelor și a celor mai bune practici referitoare la riscurile și vulnerabilitățile expuse intereselor
financiare ale Uniunii, precum și la practicile de investigare sau la activitățile de prevenire.
La evenimentele organizate vor participa reprezentanți din cadrul instituțiilor cu atribuții in
protecția intereselor financiare ale Uniunii din România si țările membre UE precum:
Departamentul pentru Luptă antifraudă (DLAF), Direcția Națională Anticorupție (DNA), Ministerul
Fondurilor Europene , Agenția Națională pentru Achiziții (ANAP), Oficiul Român pentru
Combaterea Fraudelor (DGA), Agenția Națională de Integritate (ANI), Oficiul European de Luptă
Antifraudă (OLAF) etc.
Conferința „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către
accesarea cu succes a fondurilor europene” este structurată astfel:

-

1. „Metode și tehnici moderne de combatere a fraudelor in domeniul fondurilor europene ”,
sesiune în cadrul căreia se vor dezbate următoarele teme principale:
Prezentarea generală a proiectului și a programului Hercule III. Discurs general despre tipurile
de fraude și nereguli identificate în cadrul organizațiilor;
Prezentarea celor mai frecvente situații de fraudă întâlnite care implică bani europeni –
dezbatere;
Modalități și metode de combatere a fraudei în domeniul achizițiilor publice;
Strategiile naționale de combatere a fraudei în domeniul fondurilor structurale și de investiții.
Identificarea unor posibile cauze ale fraudei în domeniul achizițiilor publice care implică
utilizarea fondurilor europene.

2. „Incompatibilități și conflicte de interese în accesarea și utilizarea fondurilor europene”,
sesiune în cadrul căreia se vor dezbate următoarele teme principale:
- Identificarea conflictelor de interese în cadrul procedurilor de achiziții publice. Managementul
situațiilor ce implică incompatibilitățile și conflictele de interese în proiecte cu finanțare externă
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
investigare a fraudelor;
- Creșterea transparenței la toate nivelurile de management în ceea ce privește implementarea
proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.

-

-

3. „Metode și tehnici moderne de combatere a fraudelor în domeniul fondurilor europene”,
sesiune în cadrul căreia se vor dezbate următoarele teme principale:
Prezentarea generală a proiectului și rezultatele obținute în sesiunile de conferințe I și II.
Armonizarea cadrului juridic european și național cu privire la tehnicile de prevenire și
combatere a fraudei cu fonduri europene;
Metode și tehnici de intervenție antifraudă la nivelul autorităților publice. Infracțiuni împotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene;
Răspunderea juridică civilă/penală; cazuri și jurisprudență – necesitatea unei practici judiciare
europene unitare;
Combaterea fraudei - o prioritate majoră în raport cu fondurile europene;
Sesiunea I și II de Follow-up.

Evenimentul se va desfășura pe durata a trei sesiuni, cu expuneri structurate pe teme de
interes în domeniu, workshop, prezentare studii de caz, sesiuni de întrebări și răspunsuri, reunind

profesioniști în antifraudă, anticorupție și oficiali din cadrul instituțiilor specializate în domeniul
protejării intereselor financiare naționale și europene.
Echipa
Echipa de implementare a proiectului ElFraPI-EU este coordonată de managerul de proiect
comisar de poliție dr. Toma Cosmin COJANU - Șeful Serviciului Evidenţă Cercetare Ştiinţifică,
Aplicare şi Monitorizare Proiecte ( date de contact - email: cosmin.cojanu@academiadepolitie.ro,
tel: 021.317.55.23, int: 17146) și are următoarea structură: 1 cadru didactic de specialitate din
cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, 1 responsabil organizare evenimente, 1
responsabil implementare și 1 responsabil financiar.
Bugetul
Bugetul proiectului este de 43.677,40 euro, din care 8.735,48 euro reprezintă contribuția
Beneficiarului, iar restul de 34.941,92 de euro, respectiv 80% din valoarea totală a finanțării, sunt
asigurați de Comisia Europeană prin PROGRAMUL HERCULE III 2014 - 2020. Acest program a
fost creat pentru a promova activități în domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii
Europene (pentru mai multe informații poate fi accesata
pagina programului
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en).

