Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”

AGENDA conferință și seminar informare
-

Alba Iulia, 4 iunie 2014 –

Conferinţa regională
Înregistrarea participanţilor

9.45-10.00

Welcome coffee
Cuvânt de dechidere. Stadiul implementării POS CCE

10.00 -10.15

Reprezentant MFE
Reprezentant AM POS CCE/Directori OI, inclusiv ADR
Prezentare măsuri de simplificare
 Procedura simplificată de achiziţii pentru
beneficiarii privati – Ordinul 1.120/2013

10.15 -13.00



Mecanismul decontarii cererilor de plata

Reprezentant AM POS CCE / director ADR
Pauza de prânz

13.00 – 14.00

Seminar interactiv*
14.00 -15.00
Procedura simplificată de achiziţii pentru beneficiarii privati –
Ordinul 1.120/2013
- ce prevede; cum se aplică – cu exemple; ce trebuie să conţină dosarul de
achiziţii; erori frecvente)
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
Reprezentant AM POS CCE
15.00-16.00

Mecanismul de rambursare a cheltuielilor
 Cum se face o cerere de rambursare, graficul de depunere a
cererilor de rambursare
 Mecanismul decontarii cererilor de plata – modificari legislative
recente
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- Cum se face o cerere de plată
- Cele mai frecvente 10 greşeli în întomirea unei cereri de plată
- Cum se face o cerere de rambursare care include cereri de plata
 Cele mai frecvente 10 greşeli în întocmirea unei cereri de
rambursare, respectiv a unei cereri de plata
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
Reprezentant AM
16.00-17.00

Cum se realizează rapoartele de progres
Cele mai frecvente 10 greşeli în realizarea rapoartelor de progres
Regulile referitoare la măsurile de informare şi vizibilitate în
derularea contractelor de finanţare
Cele mai frecvente 10 greşeli în asigurarea informării şi
vizibilităţii derulării contractelor de finanţare
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
Reprezentant AM/OI – aspecte privind monitorizarea
Reprezentant AM – aspecte privind vizibilitatea

* cu prezentări
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