ANUNȚ
Data: 23.09.2019

Titlul proiectului:
“Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort-ll”, cod
SIPOCA 612 / cod MySMIS 127338

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului
Partener 1: Curtea de Conturi a României
Partener 2: Academia Română

Obiectivul general al proiectului:
Sprijinirea a 9 ministere de resort (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul
Energiei, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni,
Ministerul Turismului, Secretariatul General al Guvernului) în elaborarea planurilor strategice
instituționale (PSI) și în corelarea acestora cu bugetul pe programe. Astfel, se va contribui la
îmbunătățirea procesului decizional și la creşterea calității cheltuielilor publice prin extinderea
sistemului de planificare strategică existent pentru cele 9 ministere de resort.
Obiectivele specifice ale proiectului:
• Elaborarea și actualizarea PSI-urilor în fiecare din cele 9 ministere de resort care nu au la acest
moment PSI elaborate;
• Extinderea sistemului de monitorizare prin crearea de instanțe ale aplicației la nivelul celor 9
ministere de resort și conectarea acestora la dashboard-ul de la nivelul SGG, care nu sunt
conectate la acest sistem în prezent;
• Formarea personalului de la nivelul celor 9 ministere de resort în domeniul planificării
strategice și în utilizarea aplicației IT de monitorizare a PSI.
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Rezultate:
• Elaborarea PSI-urilor pentru 9 ministere;
• Extinderea și implementarea mecanismului de monitorizare bazat pe sistem IT de tip dashboard
la cele 9 ministere pentru care se vor elabora planurile strategice instituționale;
• Actualizarea celor 9 PSI după primul an de implementare a acestora;
• Instruire personal tehnic din ministere în domeniul planificării strategice, în vederea elaborării
PSI.

Data de începere:
05.09.2019

Perioada de implementare:
24 luni
Valoare totală:
14,661,444.01 lei, din care 12,313,247.32 lei contribuție nerambursabilă prin Fondul Social
European și 2,348,196.69 lei contribuția solicitantului.

PERSOANĂ DE CONTACT:
Gabriel Popa– MANAGER PROIECT
Tel:021/314.34.00 -int.1443, email: gabriel.popa@gov.ro
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