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Nr. Subiect Instituţii 
responsabile 

Status Comentarii 

1. Agenda   Aprobată  
 

2.  Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare 
(ROF) al Comitetului de 
Coordonare pentru POAT 

AM POAT Aprobat ROF a fost aprobat în forma transmisă 
de AM POAT către membrii CC POAT 
odată cu adresa de convocare a 
reuniunii, cu următorul amendament la  
Art. 9 “Circuitul şi păstrarea 
documentelor” - transmiterea oficială a 
documentelor către membrii CC se 
efectuează prin “e-mail” în loc de 
“poştă/fax/curier şi e-mail”, în vederea 
eficientizării activităţii de transmitere a 
acestor documente 
 

3. Agrearea unei modalităţi 
eficiente de cooperare între 
POAT şi celelalte 
Programe Operaţionale, 
pentru realizarea 
atribuţiilor CC POAT 

 
 

 Membrii CC 
POAT 
(reprezentanţi 
din partea 
AM-urilor) 
 AM POAT 

(Secretariat 
CC POAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 AM POAT 

Aprobată S-au stabilit următoarele forme de 
cooperare: 

 Autorităţile Management să transmită 
la AM POAT, după încheierea 
fiecărui trimestru, formularul 
completat privind utilizarea Asistenţei 
Tehnice care să cuprindă proiectele şi 
contractele finalizate/în implementare/ 
în pregătire. Secretariatul permanent 
al CC POAT va realiza centralizarea 
acestor formulare şi le va transmite 
membrilor CC POAT. Formularele 
centralizate vor fi analizate de CC 
POAT la următoarea reuniune a 
acestuia, în vederea depistării 
posibilelor suprapuneri (pentru 
următoarea raportare, data limită de 
transmitere a formularelor către AM 



Nr. Subiect Instituţii 
responsabile 

Status Comentarii 

(Secretariat 
CC POAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 AM-uri 
(reprezentanţi
i din 
Grupurile de 
Lucru pentru 
Formare, 
Comunicare, 
SMIS, 
Evaluare şi 
Monitorizare) 
 ACIS 

 

POAT este de 30 septembrie 2008).  
 
 AM POAT va realiza un formular 
sintetic privind sesizarea aspectelor 
orizontale care nu sunt acoperite de 
POAT sau Axele de AT ale 
Programelor Operaţionale. Acest 
formular va fi postat pe site-ul 
www.fonduri-ue.ro şi potenţialii 
beneficiari ai POAT îl vor putea 
completa şi transmite la AM POAT 
(pe email/poştă/fax). 
 La fiecare reuniune CC POAT vor fi 
invitaţi reprezentanţi ai Grupurilor de 
Lucru pentru Formare, Comunicare, 
SMIS, Evaluare şi Monitorizare, în 
vederea prezentării rezultatelor 
Grupurilor de Lucru privind 
problemelor identificate pe domeniile 
respective şi a soluţiilor  care pot fi 
rezolvate prin finanţare AT 

 
 

4. Probleme identificate în 
implementarea AT  
 

 AM POAT 
 AM-uri 

 
 
 
 

 AM-uri 

Agreat  AM POAT va transmite către 
celorlalte AM-uri proiectele de 
modificări legislative care sunt în 
pregătire, în vederea facilitării 
implementării unor tipuri de activităţi 
de AT, pentru punct de vedere 
 Se recomandă AM-urilor să finanţeze 
proiecte agregate din mai multe 
contracte de achiziţii publice şi 
cheltuieli efectuate individual (ex.  
cheltuieli cu deplasări), inclusiv 
cheltuieli plătite anterior 

5.  Stabilirea următoarei 
reuniuni a Comitetului de 
Monitorizare pentru POAT 

 Agreat S-a agreat ca data următoarei reuniuni a 
CC POAT să fie 10 octombrie 2008.  

 
 
 
 


