CURTEA DE
CONTURI A
ROMÂNIEI

EXTINDEREA SISTEMULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ
LA NIVELUL MINISTERELOR DE RESORT

DENUMIREA
BENEFICIARULUI
SCOPUL ȘI
OBIECTIVELE
PROIECTULUI

Secretariatul General al Guvernului - lider
Curtea de Conturi a României - partener
Academia Română - partener
Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea procesului
decizional și la creșterea calității cheltuielilor publice prin extinderea
sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor vizate.
Obiective:

Elaborarea si actualizarea a 13 PSI in baza noii metodologii de
planificare stratregica realizata in 2014-2015 prin intermediul proiectului
”Monitorizarea si Evaluarea Procesului Decizional”, proiect finantat printrun Grant nerambursabil oferit de Banca Mondiala si pregatirea unui proiect
de hotarare de guvern cu privire la metodologie;
Implementarea unui sistem de monitorizare a implementarii PSI pentru cele
13 ministere, bazat pe o aplicatie IT dezvoltata prin intermediul proiectului
”Monitorizarea si Evaluarea Procesului Decizional, proiect finantat printr-un
Grant nerambursabil oferit de Banca Mondiala”;
Formarea personalului de la nivelul Cancelariei Primului-Ministru si din
cele 13 ministere de resort in domeniul planificarii strategice si in utilizarea
aplicatiei IT de monitorizare a PSI;
Implementarea unui sistem de identificare rapida si pastrare a
documentelor existente la nivelul Curtii de Conturi a Romaniei, pentru a
sprijini procesul de fundamentare a realizarii PSI-urilor la nivelul celor 13
ministere.

REZULTATELE
PRECONIZATE

La finalul proiectului, Curtea de Conturi va avea un sistem
integrat de identificare rapida si pastrare a documentelor
existente, format din urmatoarelor componente:
A. Digitizarea documentelor relevante: 2.200.000 pagini
minim;
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B. Realizarea unui sistem informatic care sa asigure eficientizarea
si standardizarea procedurilor si fluxurilor de lucru cu documente
la nivelul Curtii de Conturi a Romaniei si camerelor judetene, in
special a procesului de audit, care sa asigure:
a) managementul documentelor;
b) automatizarea si standardizarea proceselor de lucru ale Curtii
cu accent pe activitatile de audit;
c) infrastructura hardware necesara digitizarii continue a
documentelor rezultate din misiunile de audit.

VALOAREA TOTALA
A PROIECTULUI
(a se preciza valoarea
cofinanțării UE)
DATA ÎNCEPERII ȘI
DATA FINALIZĂRII
PROIECTULUI
CODUL MYSMIS

24.025.403,62 lei
20.177.462.02 lei valoare cofinanțare UE

25.05.2016 - 24.09.2020
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