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Lansarea proiectului: Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul 
ministerelor de resort - Cod SIPOCA 28 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

Academia Română a demarat implementarea proiectului „Extinderea sistemului de 
planificare strategică la nivelul ministerelor de resort” - Cod SIPOCA 28, proiect 
cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă. Proiectul este implementat în parteneriat cu Secretariatul General al 
Guvernului, prin Cancelaria Primului-ministru și Curtea de Conturi a României. 
 
Obiectivul proiectului vizează consolidarea planificării strategice instituționale și a 
procesului de monitorizare, pe baza indicatorilor de performanță, în vederea 
îmbunătățirii procesului decizional și creșterii calității cheltuielilor publice prin 
extinderea sistemului de planificare strategică existent la 10 ministere de resort. 
 
Proiectul are o durată de implementare de 36 luni şi o valoare totală eligibilă de  
45.292.187,62 lei, din care:  

 asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă: 38.059.931,10 lei  (84,032%) 

 cofinanţare proprie a beneficiarului: 7.232.256,52 lei (15,968%) 
 

Obiectivele specifice urmărite prin implementarea proiectului se referă la:  
 Elaborarea și actualizarea a 10 Planuri Strategice Instituționale (PSI) în baza noii 

metodologii de planificare strategică realizată în perioada 2014-2015; 
 Implementarea unui sistem de monitorizare a implementării PSI pentru cele 10 

ministere și asistență tehnică oferite acestora în procesul de implementare; 
 Formarea personalului de la nivelul Cancelariei Primului-ministru și din cele 10 

ministere de resort în domeniul planificării strategice și în utilizarea sistemului de 
monitorizare a PSI; 

 Implementarea unui sistem de identificare rapidă și păstrare a documentelor 
existente la nivelul CCR pentru a sprijini procesul de fundamentare a realizării 
PSI-urilor la nivelul celor 10 ministere, prin integrarea recomandărilor rapoartelor 
CCR. 
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