
 
 

1 
 

 

11.07.2016 
Știre 

 
50 de participanți la ultimul seminar din cadrul proiectului LECA 

 
În perioada 6-8 iulie 2016, a avut loc la București ultimul din cele șapte seminarii de 

formare în domeniul achizițiilor publice, organizate în cadrul proiectului „Legislație, 
Economie, Competiție și Administrație”, proiect cofinanțat de Comisia Europeană, DG-
Home Affairs, prin programul Prevention of and Fight against Crime și implementat de 
Freedom House România, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici și 
alte instituții și organizații din țară și din străinătate. 

Scopul seminarului a vizat asigurarea unei mai bune înțelegeri asupra procesului de 
achiziții publice în vederea combaterii fraudei, prin pregătirea multidisciplinară a unor 
factori cheie implicați în proces. 

Au răspuns pozitiv invitației de a participa la eveniment 50 de persoane, însumând 
magistrați și funcționari publici (din județele Olt, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu și din 
municipiul București), dar și jurnaliști. 

La fel ca și în celelalte evenimente, prelegerile au fost susținute de către vorbitori din 
cadrul unor instituții relevante (Consiliul Concurenței, Ministerul Public, Agenția Naționale 
de Integritate, Institutul Național al Magistraturii) și din Uniunea Europenă.  

Caracterul interactiv al seminariilor, componentă foarte apreciată de către 
participanți, a fost generat de discuții practice, pe diverse teme de interes: conflictele de 
interese, infracțiunile legate de achizițiile publice, etica în funcția publică, implementarea 
contractelor de achiziții publice, practica instanțelor etc. 

Prezentă în deschiderea seminarului, doamna Carmen Drăgan, secretarul general al 
ANFP, a salutat importanța organizării unor astfel de evenimente, subliniind: “Este nevoie 
de oameni bine pregătiți în orice sistem – fie că vorbim de sistemul funcției publice al cărui 
exponent sunt, fie că vorbim de magistratură, de mass-media etc. – este nevoie de oameni 
eficienți, de profesioniști capabili să învețe, să compare, să asimileze valori și standarde 
noi, să le folosească în activitatea profesională și să le transmită mai departe”. 
 

******* 
Informații detaliate despre proiect pot fi consultate accesând site-ul ANFP 
www.anfp.gov.ro, secțiunea Proiecte/ Proiecte în implementare. 
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