MĂSURI ANTI-FRAUDĂ PRIVITOARE LA ACHI)IȚIILE PUBLICE DIN PIAȚA UNICĂ A UNIUNII
EUROPENE. SOLUȚII LEGISLATIVE, INSTITUȚIONALE ȘI TEHNICE
28/03/2014
Hotel Minerva, Bu urești, Romania
10:00 – 10:301

Î registrarea parti ipa ților




10:30 – 11:30

Remarci introductive





Jadranka Kosor, fost pre ier al Croației
Simona Maya Teodoroiu – Secretar de
Stat, Mi isterul Justiției, Ro â ia
Sa dra Artuković Ku št, Ministru
adjunct (Deputy minister), Ministerul
Justiției, Croatia
Horia Georgescu - Președi te, Age ția
Națio ală de I tegritate (ANI)
Laura Ștefan - Expert a ti orupție,
Expert Forum
Munir Podumljak – Director executiv,
Partnership for Social Development,
Croatia

Moderator: Laura Ștefa , expert a ti orupție, Expert Foru

11:30 – 12:15

1

Oportu ități de o atere a fraudei și
corupției pri oile Dire tive privi d
a hizițiile pu li e



Katharina Vierlich-Jürcke – Consilier
juridi , Dire toratul Ge eral Piață
I ter ă și Servi ii, Legislație A hiziții
Publice II
Monica Macovei, Europarlamentar
(TBC)

Ora de începere a evenimentului în Zagreb este 9.30.

Acest eveniment este sprijinit prin Programul Hercule II al Uniunii Europene (2007-2013). Acest program este implementat de
Co isia Europea ă. Progra ul a fost î fii țat pe tru a pro ova a tivități desti ate o aterii fraudei î potriva i tereselor
financiare ale UE, inclusiv trafic cu tigarete sau falsificare.
Pe tru

ai

ulte detalii a esați: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm.

Această co u icare reflectă u ai poziția autorului. Co isia Europea ă u poate fi trasă la răspu dere pe tru felul î care este
utilizată i for ația.

12:15 – 12:30

Î tre ări și dis uții

12:30 – 12:45

Pauză de afea

Co aterea fraudei î a hizițiile pu li e.
Soluții i stituțio ale, legislative și teh i e
pentru România

12:45 – 13:45






Munir Podumljak – Director executiv,
Partnership for Social Development,
Croatia
Sori Io iță – Expert în reforma
ad i istrativă, Președi te Expert
Forum
Constantin Florea – Aso iația Națio ală
a Spe ialiștilor î A hiziții Pu li e
Bogdan Paul Dobrin - Președi te,
Autoritatea Națio ală pe tru
Regle e tarea și Mo itorizarea
A hizițiilor Pu li e A.N.R.M.A.P. (TBC)

13:45 -14:15

Î tre ări și dis uții

14:15 – 15:15

Pauză de prâ z


15:15 – 16:15

16:15 – 17:00
17:00 – 17:15

Filko Cezner, Ministru Asistent
(Assistant Minister pe tru A hiziții
Publice, Ministerul Economiei, Croatia
 Nedjeljko Kegalj, Președi te, Aso iația
Trai erilor și Spe ialiștilor î A hiziții
Cadrul legal di Ro â ia și difi ultățile
Pu li e, Croația
procesului de adaptare la noile reglementări
 Bogdan Târlea, Consilier, Directia
Control, Departa e tul pe tru Luptă
A tifraudă D.L.A.F)
 Silviu Cristian Popa, Consilier de
soluțio are, Me ru al Colegiul
Co siliului Naţio al de Soluţio are a
Co testaţiilor C.N.S.C.
Dez ateri și o luzii. Evaluare
Evaluare
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