
Acţiunile sectoriale propuse la Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2014-2015
Ministerul Tinereului şi Sportului

Nr.
d/o

Acţiuni Subacţiuni Termenul de
realizare

Indicatorii de progres şi
performanţă

Instituţia
responsabilă

Prioritatea: transparenţa decizională
Obiectiv: consolidarea integrităţii publice prin asigurarea unui proces decizional participativ/implicarea cetăţenilor şi creşterea transparenţei
în procesul de guvernare
1. Asigurarea transparenţei în

activitatea autorităţilor
administraţiei publice şi
accesului agenţilor
economici la informaţia cu
caracter public

Consolidarea capacităţilor de
elaborare şi întreţinere, actualizarea
informaţiei de pe pagina web a
Ministerului Tineretului şi Sportului

Permanent Informaţia publică exhaustivă,
conform prevederilor
reglementărilor menţionate,
publicată, arhivată, actualizată
în termene utile şi, în mod
permanent, pe pagina web
oficială a MTS

Persoana responsabilă
de informare şi
comunicare cu mass-
media

Publicarea şi actualizarea cu
regularitate a informaţiei relevante cu
privire la asigurarea procesului
decizional participativ în rubrica
“Transparenţă decizională” pe pagina
web a Ministerului Tineretului şi
Sportului

Permanent Informaţia relevantă privind
asigurarea transparenţei
procesului decizional publicată
obligatoriu pe pagina web
oficială a MTS actualizată

Subdiviziunile
structurale ale MTS

Deschiderea datelor guvernamentale
cu caracter public prioritare pentru
cetăţeni, cu respectarea legislaţiei în
vigoare, inclusiv cadrul normativ cu
privire la protecţia datelor cu caracter
personal

Trimestrul
I,2014
Trimestrul I,
2015

Datele guvernamentale cu
caracter public prioritare
pentru cetăţeni (conform
anexei nr.1 la prezentul plan)
făcute publice pe portalul
www.date.gov.md

Subdiviziunile
structurale ale MTS

Realizarea procesului de consultări
publice în domeniul de activitate,
prin postare pe site-ul Ministerului
Tineretului şi Sportului

Permanent Informaţie relevantă accesibilă
şi actualizată încontinuu

Subdiviziunile
structurale ale MTS



a documentelor de politici,
informaţia cu privire la perioada şi
formatul consultărilor publice etc.
Oferirea informaţiilor cu privire la
evenimente (proiecte, competiţii,
studii/analize, trainiguri/seminare
etc.) prin publicarea pe pagina web a
Ministerului Tineretului şi Sportului

Permanent Informaţie relevantă accesibilă
şi actualizată în continuu

Subdiviziunile
structurale ale MTS

2 Asigurarea transparentei
bugetare

Publicarea pe pagina web a
Ministerului Tineretului şi Sportului
a proiectelor, planurilor şi rapoartelor
bugetare

Trimestrul
I,2014
Trimestrul I,
2015

Toate proiectele, planurile şi
rapoartele bugetare publicate
pe pagina web oficială a MTS
actualizată

Secţia finanţe şi
evidenţă contabilă

Prioritatea: comunicare cu societatea civilă
1. Sporirea gradului de

informare.
Organizarea dezbaterilor publice cu
privire la utilitatea datelor deschise.

Trimestrul
I,2014
Trimestrul I,
2015

Studii/analize, şedinţe/mese
rotunde

Centrul de Guvernare
Electronică, Consiliul
naţional de Participare,
autorităţile publice
centrale,organizaţii
nonguvernamentale.



Anexa nr. 1 la
Planul de acţiuni sectoriale

pentru o Guvernare Deschisă
2014-2015

Lista datelor Ministerului Tinereului şi Sportului cu caracter public
prioritare pentru cetăţeni

1. Informaţii privind tarifele pentru serviciile prestate de către instituţiile din
subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi documentele
necesare pentru prestarea acestor servicii.

2. Rezultatele implementării Planului de acţiuni al Ministerului Tineretului şi
Sportului.

3. Raportul anual privind implementării Strategiei Naţionale pentru Tineret.
4. Rezultatele implementării Calendarului acţiunilor Sportive.
5. Rezultate privind examinarea petiţiilor.
6. Rezultate privind performanţa sportivilor olimpici şi neolimpici.
7. Informaţii privind contractele încheiate cu federaţiile sportive
8. Informaţii privind desfăşurarea achiziţiilor publice.
9. Date privind numărul de instituţii gazdă ce îndeplinesc standardele minime

de calitate pentru activitatea de voluntariat.
10.Date cu privire la activităţile de voluntariat desfăşurate pe teritoriul

Republicii Moldova.
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