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Content description
(Eng.):

European Anti-Fraud Office has the role to protect the financial interests of the European Union and
the interests of its citizens. As an independent entity within the European Commission, OLAF has an
obligation to carry out its activities with respect for the rights and freedoms of citizens, impartiality,
professionalism and integrity. Protection of financial interests is achieved by detecting and
investigating fraud, corruption and illegal activities affecting the EU budget, by OLAF and by assisting
Community and national authorities in their fight against fraud by adjusting legislation so that fraud is
less possible by taking preventive measures and monitoring how they applied recommendations from
the Office.
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Cuvinte cheie:

Oficiului European de Luptă Antifraudă are rolul de a proteja interesele financiare ale Uniunii
Europene, precum și interesele cetățenilor acesteia. Ca entitate independent în cadrul Comisiei
Europene, OLAF are obligația de a-și desfășura activitățile cu respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor, cu imparțialitate, profesionalism și integritate. Protejarea intereselor financiare se
realizează prin depistarea și investigarea fraudelor, corupției și activităților ilegale ce afectează
bugetul Uniunii Europene, de către OLAF, precum și prin asistența oferită Comunității și autorităților
naționale în lupta acestora împotriva fraudei, prin modificarea legislației astfel încât fraudarea să fie
tot mai greu de realizat, prin luarea de măsuri preventive, precum și prin monitorizarea modului în
care sunt aplicate recomandările venite din partea Oficiului.
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