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Nr. Subiect Instituţii 
responsabile 

Status Comentarii 

1. Agenda   Aprobată  
 

2. Procesul verbal al 
reuniunii CC din 11 iulie 
2008 

 Aprobat  

3.  Agrearea unui prim 
proiect de H.G. privind 
“reglementările financiar-
contabile şi normativele de 
cheltuieli specifice efectuate 
de autorităţi şi instituţii 
publice din cadrul 
administraţiei publice 
centrale în calitate de 
beneficiari ai proiectelor 
finanţate prin intermediul 
instrumentelor structurale” 
care să fie  înaintat de ACIS 
către direcţiile de specialitate 
din MEF, pentru punct de 
vedere  

Toate AM-urile Se aşteptă 
punct de 
vedere 
asupra 
propunerii 
AM 
POAT 
până la 
data de 16 
octombrie 
a.c. 

Ca urmare a dificultăţilor întâmpinate 
de Autorităţile de Management în 
elaborarea documentaţiei de atribuire 
pentru operaţiunile de Asistenţă 
Tehnică, AM POAT a elaborat un prim 
proiect de H.G. privind “reglementările 
financiar-contabile şi normativele de 
cheltuieli specifice efectuate de autorităţi şi 
instituţii publice din cadrul administraţiei 
publice centrale în calitate de beneficiari ai 
proiectelor finanţate prin intermediul 
instrumentelor structurale”, prezentat 
membrilor CC în cadrul reuniunii. Având 
în vedere faptul că membrii CC, 
reprezentanţi din partea AM-urilor, au 
considerat foarte utilă promovarea unui 
astfel de act normativ, s-a agreat ca 
toate AM-urile să transmită, la AM 
POAT, punctul de vedere asupra 
acestui prim proiect, până la data de 16 
octombrie a.c. După această dată, ACIS 
urmează să înainteze proiectul către 
direcţiile de specialitate din MEF, pentru 
punct de vedere.  

4. Realizarea unui document 
comun pentru toate PO 
care să cuprindă 
categoriile de cheltuieli de 

Direcţia 
Coordonare 
Sistem/ACIS 

De 
realizat 

AM POS Mediu a propus elaborarea 
unui document comun pentru toate PO 
privind categoriile de cheltuieli de AT 
şi tipurile de cheltuieli care sunt 



Nr. Subiect Instituţii 
responsabile 

Status Comentarii 

Asistenţă Tehnică, cu 
detalierea tuturor  tipurilor 
de cheltuieli care sunt 
cuprinse pe fiecare 
categorie  
 

cuprinse pe fiecare categorie. Membrii 
CC au agreat propunerea şi s-a stabilit 
ca Direcţia Coordonare Sistem/ACIS 
să realizeze acest document pe baza 
informaţiilor primite de la fiecare AM. 

5. Elaborarea unui format 
standard cerere de 
rambursare  

 De 
analizat de 
către 
ACIS,  
ACP şi 
AM-uri 

AM POS Mediu a propus elaborarea 
unui format standard de cerere de 
rambursare. Având în vedere faptul că 
cererea de rambursare cuprinde şi 
celelalte tipuri de cheltuieli în afara 
celor de Asistenţă Tehnică, s-a agreat ca 
această propunere să fie analizată de 
către ACIS, ACP şi Autorităţile de 
Management. 

6.  Stabilirea următoarei 
reuniuni a Comitetului de 
Monitorizare pentru 
POAT 

 Agreat S-a agreat ca următoarea reuniune a CC 
POAT să aibă loc în luna februarie 
2009.  

 
 
 
 


