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Conferința internațională a proiectului nr.786275 - ElFraPI-EU cu titlul
„Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către
accesarea cu succes a fondurilor europene”
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 25 aprilie 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 I „Metode și
tehnici moderne de combatere a fraudelor în domeniul fondurilor europene”/„Modern methods and
techniques for combating fraud in the field of European funds”, conform acordului de finanțare
nr.786275 –ElFraPI-EU, încheiat cu Comisia Europeană, în cadrul Programului Hercule III 20142020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „Training and
Conferences”.
Principalele teme ale conferinței vor fi:
 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.
Invitații / participanții prezenți la prima sesiune a Conferinței „Metode și tehnici moderne de
combatere a fraudelor în domeniul fondurilor europene” sunt specialiști cu atribuții în gestionarea
corectă a fondurilor europene, la nivel național și european (International Anti-Corruption Academy,
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, personal din
corpul didactic și de specialitate și studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Evenimentul va avea loc în data de 25.04.2018, 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.

