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Conferința de închidere a Proiectului „Întărirea capacităţii ARO-urilor ( Assets Recovery 
Offices – birourilor de recuperare a creanţelor ) şi a organelor judiciare din UE în lupta 

împotriva criminalităţii economice şi în recuperarea creanţelor”  
București, 27-28 noiembrie 2014 

  
  

În perioada 27-28 noiembrie 2014, la București se desfășoară Conferința de închidere a Proiectului 
„Consolidarea capacităţii ARO-urilor (Assets Recovery Offices – birourilor de recuperare a creanţelor) 
şi a organelor judiciare din UE în lupta împotriva criminalităţii economice şi în recuperarea creanţelor”. 
Acesta a fost finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului specific aferent anului 2011 
„Prevenirea şi combaterea criminalităţii”. 
  
Conferința a fost deschisă de Simona – Maya TEODOROIU, secretar de stat în Ministerul Justiției, care 
a subliniat că demersurile MJ de a identifica şi utiliza cele mai bune practici europene în materia 
recuperării creanţelor vor continua anul viitor, printr-un alt proiect dedicat investigaţiilor financiare. 
Acesta va fi derulat în parteneriat cu Ministerul Public şi va avea ca grup ţintă structurile investigative 
din România şi corpul de investigatori financiari, creat în 2013, pentru a sprijini procurorii români în 
anchetele complexe de criminalitate economico-financiară. 
  
Proiectul a fost implementat de Ministerul Justiției din România, prin Oficiul Naţional de Prevenire a 
Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni (ONPCCRCI), în 
parteneriat cu: 
- Franţa, prin Ministerul Justiţiei şi Şcoala Naţională a Magistraturii; 
  Olanda, prin Biroul de recuperare a creanţelor (Criminal Assets Deprivation Bureau); 
- Ungaria, prin Biroul Naţional de Investigaţii. 
  
Proiectul a vizat creşterea eficienţei oficiilor de recuperare a creanţelor şi a organelor 
judiciare din Statele Membre partenere prin intensificarea cooperării în lupta împotriva criminalităţii 
economice şi financiare, prin perfecţionarea profesională a specialiştilor vizaţi cu privire la cele mai 
bune metode de investigare, depistare şi confiscare a produselor infracţiunilor, precum şi prin 
elaborarea unui ghid de bune practici în materie, bazat pe experienţa Statelor Membre partenere. 
  
Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de: judecători, procurori, membri ai oficiilor de recuperare 
a creanțelor, polițiști, membri ai oficiilor de prevenire si combatere a spălării banilor, atât din România, 
cât și din statele membre partenere. 
  
Astfel, în cadrul proiectului s-au desfășurat: 
- o conferință inițială în România; 
- 4 sesiuni de lucru ale membrilor birourilor de recuperare a creanţelor din statele membre partenere, 
în fiecare stat partener (Franța, Olanda, Ungaria, România), ocazie cu care s-au schimbat bune practici 
si s-a intensificat cooperarea între aceștia; 
- 4 sesiuni de formare profesională la care au participat 112 specialiști în domeniul vizat de proiect, 
respectiv judecători, procurori, membri ai oficiilor de recuperare a creanțelor, polițiști, membri ai Oficiului 
de prevenire si combatere a spălării banilor, atât din România, cât și din statele membre partenere. 
Temele abordate cu ocazia sesiunilor de formare profesională au vizat: investigațiile financiare;  oficiile 
de recuperare a creanțelor – atribuții, proceduri, schimb de informații, acces la baze de date; 
mecanismele pentru identificarea/evaluarea prejudiciului și a „profitului” infracțional; practica judiciară 
(accent pe confiscarea de la terți, confiscarea extinsă, conexiuni spălarea banilor/recuperarea 
creanțelor etc.); oficiile de administrare a bunurilor sechestrate/confiscate (organizare și funcționare, 
reutilizarea bunurilor confiscate, valorificarea bunurilor confiscate) etc. 



  
Totodată, în cadrul proiectului a fost elaborat, cu sprijinul specialiștilor din fiecare stat membru 
partener, un ghid pentru investigațiile financiare în domeniul identificării, sechestrării și 
recuperării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni ce va fi distribuit specialiștilor din acest 
domeniu atât din România (500 de exemplare), cât și din statele membre partenere (300 de exemplare). 
  
Proiectul a avut o durată de implementare de 24 de luni (cu începere din data de 15 ianuarie 2013) şi 
un buget disponibil total de 336.012,69 Euro, dintre care 302.395,82 Euro reprezintă finanţare 
nerambursabilă din partea Comisiei Europene (90%), iar 33.616,87 Euro reprezintă contribuţia 
instituţiilor partenere (10%).  

 


