
 

 

   

 

           Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor și Oxygen  Events    

                                                     organizează 

         Conferința: 
 

                FRAUDA în ROMÂNIA: De la Prevenire la Descurajare  

                                                    Ediția I 

                                           17 noiembrie 2015, 9.00 a.m 

                        București, Athenee Palace Hilton, Regina Maria  

 

       Seminar: 

                                                  Frauda in Achizitii  

                                          18 noiembrie 2015, 9.00 a.m 

                        București, Athenee Palace Hilton, Regina Maria  

 

În prezent FRAUDA a devenit un termen intens mediatizat, astfel încât, 

în mod constant vedem diverse titluri cu puternic impact, cel puțin reputațional 

pentru subiecții ei. Noutatea este că FRAUDA “NU EXISTĂ” sau cel puțin nu 

este definită în legislația românească ca o infracțiune aparte. 

 

  De asemenea, FRAUDA nu este ceva inventat recent dar ținând cont de 

etimologia sa din latină: FRAUS care înseamnă un act de înșelăciune comis cu 

scopul de a produce un prejudiciu în beneficiul altuia, observăm că aceasta a 

creat preocupări din cele mai vechi timpuri, singurul lucru care s-a modificat pe 

parcurs a fost forma pe care a îmbrăcat-o FRAUDA. 

 

Dacă de-a lungul timpului un principiu latin spunea “FRAUS OMNIA 

CORRUMP IT” (FRAUDA CORUPE TOT), întelegem și că acest fenomen 

universal afecteză orice ramură a economiei.    

 

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor împreună cu 

invitații săi își propun să conștientizeze toate persoanele interesate de: 

 
 Motivația celor care comit frauda 

 Rolul evoluției tehnologice în cybercrime 

 Modele operationale antifraudă 

 Investigațiile interne și riscurile juridice 



 

 

 

 

 

 

Agenda pe scurt: 

 

CONFERINTA  

17 noiembrie 2015, 9.00 a.m 

 

9.00 - 9.30  Înregistrare & Welcome Coffee 

9.30 - 9.45  Deschiderea Conferinței 

9.45 - 11.30 Frauda: Un alt unghi – Abordarea psihologică! 

11.30 - 11.45 Coffee Break 

11.45 - 13.30 Cybercrime:  IT - Prieten sau dușman! 

13.30 - 14.30 Networking lunch 

14.30 - 15.00 *Guest Speaker - tbc 

15.00 - 16.00 Modele Operaționale Antifraudă 

16.00 - 16.15 Refreshment Break 

16.15 - 17.30 Managementul Investigațiilor Interne și Riscurile Juridice   

17.30 - 17.40 Concluzii. Închiderea Conferinței   

 

SEMINAR 

18 noiembrie 2015, 9.00 a.m 

 

9.00 - 9.30  Înregistrare & Welcome Coffee 

9.30 - 11.00  Modul I – Elemente introductive in riscul de frauda 

                                       Etapele Procesului de achizitii  

                                       Actorii procesului de achizitii si rolul lor  

11.00 - 11.15 Coffee Break 

11.15 - 12.45 Tipologii de frauda in zona de achizitii 



 

 

                       Mecanisme de management al evenimentelor de frauda 

                       Pretul versus calitate, generator de frauda. 

12.45 - 13.45 Networking lunch 

13.45 - 15.15 Cunoasterea contrapartidelor  

                       Selectia  furnizorului 

15.15 - 15.30 Coffee Break 

15.30 - 17.00 Monitorizarea procesului de achizitii 

17.00 - 17.15 Concluzii. Închiderea Seminarului   

 

 

Această primă ediție a Conferinței “Frauda in România” reunește 

profesioniști în anti fraudă și oferă oportunitatea de a afla ce îi îndeamnă pe 

oameni să devină infractori, de  informare și de a afla ultimele tehnici și 

instrumente în activitatea de combatere a fraudei.  

 

            


