Stimate Domn, Stimată Doamnă,
Freedom House Romania are plăcerea de a vă prezenta oportunitatea de participare la al
treilea seminar din cadrul proiectului ”Achizițiile publice din România - îmbunătățirea
legislației pentru o mai bună protecție a intereselor financiare ale UE” (”Better legal
protection for EU financial interests in Romanian public procurement”).
Evenimentul va avea loc la Cluj-Napoca, între 25-27 noiembrie 2015, la Hotel Napoca,
începând cu ora 13:30. Atașat se găsește agenda evenimentului.
Va rugam comunicați intenția de participare raspunzand la adresa de email
alexandra.popescu@freedomhouse.ro, sau la numarul de telefon 0731.909.909, până în data
de 17 noiembrie 2015.
Pretul biletului este de 400 RON
si include participarea la cele 3 zile de seminar, mese de pranz si pauze de cafea
Seminarul interesează toți funcționarii publici și avocații din domeniul achizițiilor publice, pe
cei care sunt implicați în activități legate de fonduri structurale şi de investiții europene, de
cei interesați de prevenirea fraudelor în achiziții şi de legislația națională conexă.
Aflați cele mai recente bune practici internaționale de la experți din alte ţări europene. Veți
avea oportunitatea să discutați teme precum: criteriile corecte de acordare a contractelor,
măsurile antifraudă recente şi aplicabilitatea lor, schimbarea clauzelor contractuale,
implementarea noilor directive în domeniu, totul într-un context european comparativ.
Seminarul va face şi o evaluare a problemelor generate de legislația națională, în cadrul
legislativ al Uniunii Europene. Speakerii sunt experți în domeniu şi abordează temele
menționate într-o notă practică.
BENEFICII


Aveți oportunitatea să discutați direct cu experții internaționali în domeniu



Aflați ultimele noutăţi și opinii cu privire la noile directive



Aflați cum abordează experții problemele provenind din legislația națională
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Cu deosebită considerație,
Echipa Freedom House România, alături de susținătorii proiectului,
Wolters Kluwer România,
Fonduri-structurale.ro

Proiectul din care face parte această conferință este susținut prin programul Uniunii
Europene, Hercule III (2014-2020). Acest program este implementat de Comisia Europeană.
A fost creat pentru a promova activități în domeniul protecției intereselor financiare ale
Uniunii
Europene
(pentru
mai
multe
informații,
accesați
http://ec.europa.eu/anti_fraud/aboutus/funding/index_en.htm).

Contacte :
Freedom House Romania : Alexandra Popescu, alexandra.popescu@freedomhouse.ro,
0731.909.909
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