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SINTEZA DECIZIILOR 
 
 

Nr. Subiect Instituţii 
responsabile 

Status Comentarii 

1. Agenda reuniunii  Aprobată  
 

2. Procesul verbal al 
reuniunii CC AT din 
18 mai 2009 

 Aprobat  

3.  Îmbunătăţirea 
modalităţii de 
completare a 
Formularului privind 
utilizarea Asistenţei 
Tehnice  
 
 

 AM-uri 
 
 
 
 
 
 

De 
realizat 
 
 
 
 
 
 

În vederea uniformizării datelor 
cuprinse în formular la categoria IV 
„Sisteme informatice”, s-a decis ca în 
această rubrică să fie incluse toate 
echipamentele IT, software, aplicaţii 
informatice şi sisteme integrate. 
 
Pentru următoarea reuniune, fiecare AM 
să verifice încadrarea pe categorii a 
contractelor de AT şi a indicatorilor 
cuprinşi în formularul privind utilizarea 
AT. 
 

4 Realizarea unei 
analize calitative pe 
baza formularelor 
privind utilizarea AT  

 AMPOAT 
  

De 
realizat 

S-a agreat ca pe lângă analiza 
cantitativă realizată pe baza 
formularelor privind utilizarea AT, să se 
efectueze şi o analiză calitativă privind 
categoria I de cheltuieli “Sprijin pentru 
managementul PO şi structurile de 
coordonare a IS” (cheltuieli generale de 
administraţie, cheltuieli de personal, 
training pentru personal 
AM/OI/Structuri coordonare IS, 
echipamente birotică, sprijin pentru 
evaluare proiecte).  
 
 



Nr. Subiect Instituţii 
responsabile 

Status Comentarii 

5. Analizarea de către 
Grupurile de Lucru a 
fişelor contractelor 
de Asistenţă Tehnică 
aflate  în pregătire 

 Responsabilii 
Grupurilor 
de Lucru 

 AM-uri 

De 
realizat 
 
 

Grupurile de lucru 
 pentru Coordonarea Formării  
 pentru Comunicare  
 pentru SMIS  
 pentru Evaluare 

vor analiza fişele contractelor aflate în 
pregătire pe Axele de AT şi POAT 
(prezentate la reuniune), în vederea 
depistării eventualelor suprapuneri 
înainte de lansarea acestora în SEAP.  
 

6 Completarea 
formatelor standard 
ale cererilor de 
finanţare 

 AM-uri De 
realizat 
 
 

Având în vedere analiza comparativă a 
procedurilor de AT prezentată la 
reuniune (Axele de AT şi POAT), se 
recomandă ca cererea de finanţare 
pentru toate proiectele finanţate din 
Axele de AT să cuprindă şi următoarele 
puncte: 
 lista indicatorilor de AT la nivel de 

program (din care beneficiarul să-şi 
aleagă indicatorii relevanţi pentru 
proiect) – vezi Anexa 1;  
 detalierea bugetului (împărţirea 

costurilor pe categorii); 
 justificarea bugetului.  
 

7 Publicarea pe site-ul 
www.poat.ro a 
tuturor anunţurilor 
de participare 
lansate pe AT 

 AM-uri De 
realizat 
 
 

Fiecare AM să transmită către AM POAT, 
imediat ce lansează un nou contract AT, 
numărul de publicare a anunţului în 
SEAP, în vederea publicării pe 
www.poat.ro.  
Aceste date sunt utile atât pentru AM-
uri, întrucât oferă posibilitatea găsirii 
rapide a unor documentaţii de atribuire 
similare şi care ar putea fi de folos în 
faza de pregătire a contractelor de 
achiziţii, precum şi pentru creşterea 
transparenţei care poate conduce la 
creşterea numărului de ofertanţi pentru 
contractele de AT.  
 

8 Stabilirea datei 
următoarei reuniuni 
a CC AT 

 Agreat S-a agreat ca următoarea reuniune a CC 
AT să aibă loc în perioada 14-18 
decembrie 2009, data exactă urmând a 
fi comunicată membrilor CC AT în 
conformitate cu ROF CC AT.   

 
Preşedinte CC AT 

Livia Chiriţă 
Director AM POAT 


