CURTEA DE
CONTURI A
ROMÂNIEI

EXTINDEREA SISTEMULUI DE PALNIFICARE STRATEGICĂ
LA NIVELUL MINISTERELOR DE RESORT-II

DENUMIREA
BENEFICIARULUI
SCOPUL ȘI
OBIECTIVELE
PROIECTULUI

Secretariatul General al Guvernului - lider
Curtea de Conturi a României – partener
Academia Română - partener
Obiectivul general al proiectului este să sprijine cele 6 instituții publice în
elaborarea PSI și în corelarea acestora cu bugetul pe programe. Astfel, se
va contribui la îmbunătățirea procesului decizional și la creșterea calității
cheltuielilor publice prin extinderea sistemului de planificare strategică
existent pentru cele 6 instituții guvernamentale.
Obiective:
1. Elaborarea și actualizarea PSI-urilor în fiecare din 6 instituții publice,
responsabile de 13 domenii de politice publice care nu au la acest moment
PSI elaborate.
2. Extinderea sistemului de monitorizare prin crearea de instanțe ale
aplicației la nivelul celor 6 instituții publice și conectarea acestora la
dashboard-ului de la nivelul SGG, care nu sunt conectate la acest sistem în
prezent.
3. Formarea personalului de la nivelul celor 6 institutii publice în domeniul
planificării strategice și în utilizarea aplicației IT de monitorizare a PSI.

REZULTATELE
PRECONIZATE

Prin Proiectul SIPOCA 612, Curtea de Conturi a României va:
• realiza o analiză panoramică, în care va fi relevată relația de cauzalitate
dintre un sistem de control intern managerial adecvat și stabilirea unor
obiective bine fundamentate în planificarea strategică;
• efectua o vizită de studiu cu obiectivul de a documenta și prelua modele

de bune practici referitoare la rolul pro-activ al Instituțiilor Supreme
de Audit (formularea de recomandări) în elaborarea de către instituțiile
publice a documentelor strategice în general și a PSI-urilor în particular;
• organiza o conferință internațională privind rolul instituțiilor supreme

de audit în îmbunătățirea planificării strategice la nivel guvernamental în
beneficiul cetățenilor;
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• organiza șase ateliere de lucru cu participarea personalului de

specialitate din cadrul Curții de Conturi, pentru a asigura informarea
auditorilor care ar putea participa la misiunile de audit ale PSI-urilor și
documentelor strategice din perioadele viitoare;
• organiza patru sesiuni de focus-grup pentru 30 de persoane, facilitate

de un sociolog cu experiență în studii de piață, pentru a releva elementele
aferente elaborării PSI-urilor și documentelor strategice care sunt de
interes pentru cetățeni;
• prezenta sub forma grafică rezultatele sesiunilor focus-grup, cu ajutorul

unui expert în grafică publicitară.

VALOAREA TOTALA
A PROIECTULUI
(a se preciza valoarea
cofinanțării UE)

DATA ÎNCEPERII ȘI
DATA FINALIZĂRII
PROIECTULUI

CODUL MYSMIS

1.610.447,52 lei
1.588.571,61 lei valoare cofinanțare UE

05.09.2019 – 31.03.2022
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