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Freedom House România a organizat conferința de deschidere a proiectului 
„Legislatie, Economie, Competiție, Administrație - Dezvoltarea unei abordări 
multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice”, în care ANFP 
este partener  

  

 

 

  

În 10 decembrie 2014, la Bucuresti, s-a desfasurat conferinta de deschidere a 
proiectului european „Legislatie, Economie, Competitie, Administratie - 
Dezvoltarea unei abordari multidisciplinare in combaterea fraudei in achizitiile 
publice”. 

Este o continuare a proiectului european „Combaterea fraudei în achizitiile publice. 
O abordare operatională”, derulat între 2013-2015 de Freedom House România 
alături de 17 parteneri din România si state membre ale Uniunii Europene. 

Noul proiect are un focus pe achizitiile de lucrări de infrastructura, are un public 
tinta mai larg, pe lânga magistrati și politisti fiind inclusi si functionari publici din 
consilii județene si primarii de municipiu, si, de asemenea, are o importanta 
componenta menită sa sublinieze rolul crucial jucat de competitia reala între 
ofertanti în cadrul procesului de achizitii. 

Moderata de doamna Laura Stefan, expert anticoruptie al Expert Forum, conferinta 
de deschidere a prilejuit trecerea în revista a obiectivelor proiectului.  

 Bogdan Chirițoiu: Este important să se recupereze banii de la licitațiile trucate iar 
firmele să nu beneficieze de contractele trucate (George Banciulea, Agerpres)  

 Tehnicile de fraudare a licitatiilor publice, sub lupa societatii civile si a institutiilor de 

http://freedomhouse.us3.list-manage1.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=fa99cc0cf9&e=d4388ee2ac
http://freedomhouse.us3.list-manage1.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=fa99cc0cf9&e=d4388ee2ac
http://freedomhouse.us3.list-manage1.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=fa99cc0cf9&e=d4388ee2ac
http://freedomhouse.us3.list-manage1.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=fa99cc0cf9&e=d4388ee2ac
http://freedomhouse.us3.list-manage.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=c396e1acc3&e=d4388ee2ac
http://freedomhouse.us3.list-manage.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=c396e1acc3&e=d4388ee2ac
http://freedomhouse.us3.list-manage2.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=caf745235b&e=d4388ee2ac
http://freedomhouse.us3.list-manage2.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=caf745235b&e=d4388ee2ac
http://freedomhouse.us3.list-manage2.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=caf745235b&e=d4388ee2ac
http://freedomhouse.us3.list-manage.com/track/click?u=5daa17b2a6b30a0a4e999d7c8&id=e027208343&e=d4388ee2ac


Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, Bucureşti 2 www.anfp.gov.ro; tel. 0374 112 714; fax 021 312 44 04 

 

control (Virgil Burla, Evenimentul Zilei) 

 „Oferta de curtoazie" si alte retete de fraudare a achizitiilor publice. Si o dorinta: 
"Frauda sa  devina un pic mai eleganta". E despre cum ne cheltuieste statul bani 
(Claudiu Zamfir, HotNews.ro)  

Cristina GUSETH – Director al Freedom House România, Simona Maya 
TEODOROIU -  Secretar de Stat în Ministerul Justitiei, Bogdan CHIRITOIU – 
Presedintele Consiliului Concurentei, József BIRTALAN - Presedintele Agentiei 
Nationale a Funcționarilor Publici, Bogdan STAN - Vicepresedintele Agentiei 
Nationale de Integritate si Todor YALAMOV - analist senior în cadrul Programului 
Economic, Center for the Study of Democracy (Bulgaria) au prezentat în 
discursurile introductive contribuția partenerilor în cadrul acestui proiect. 

Mircea JORJ - Secretarul General al Ministerului Transporturilor si Sorin FUSEA – 
Presedintele Asociatiei Nationale a Specialistilor în Achizitii au insistat asupra 
vulnerabilitatilor la coruptie în zona achizitiilor publice, cu un focus special privind 
achizitiile de infrastructura, iar Raluca FILIP, inspector superior de concurenta în 
cadrul Directiei Licitatii si Petitii a prezentat perspectiva Consiliului Concurentei si 
„Modulul de licitatii trucate” realizat de Consiliul Concurentei. 

Cu sprijinul ambasadei Olandei la Bucuresti, la Conferinta de deschidere au 
participat si zece magistrati din Republica Moldova. 

Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeana, DG-Home Affairs, prin programul 
Prevention of and Fight against Crime, si de ambasada Olandei la Bucuresti care 
sprijină participarea procurorilor și judecatorilor din Republica Moldova si 
desfasurarea unor evenimente la Chișinau. 

În calitate de aplicant, fundatia Freedom House România face parte dintr-un 
parteneriat puternic format din Ministerul Justitiei, Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici, Consiliul Concurentei, Asociatia Naționala a Specialistilor în 
Achizitii si Centrul pentru Studiul Democratiei de la Sofia care va împartasi 
experienta sa vasta în cercetarea coruptiei în achizitii din Bulgaria. 

Proiectul este sustinut de Institutul National al Magistraturii, Agentia Nationala de 
Integritate si Ministerul Transporturilor.  
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Dorim să fim liberi și egali în fața legii, dorim un stat în care corupția să nu mai fie normă, demnitatea umană să 

fie respectată, iar fiecare - liber să-și exprime crezurile. Este România în care credem - o țară pe deplin ancorată 

în civilizața euro-atlantică. Iar pentru aceasta avem nevoie de jurnaliști și magistrați în stare să expună și să 

penalizeze corupția, să înfrunte puterea celor care se cred azi intangibili.  

 

Our mailing address is:  

Freedom House România 

Bd. Ferdinand 125 

sector 2 

Bucharest 021387 Romania 
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