
  

RAPORT 

despre măsurile întreprinse și dificultățile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acțiuni pentru anii 2014-2015 

de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție pe anii 2011-2015, 

pentru perioada trimestrului IV al anului 2014 

 

Nr. crt. 

Acțiunea din plan 

Indicatorii de 

progres 

Nivelul de 

realizare 
Măsurile întreprinse 

Dificultățile, 

problemele 

1 2 3 4 5 

COMPONENTA INSTITUȚIONALĂ 

VII. Prevenirea și combaterea corupției în cadrul autorităților, instituțiilor și organizațiilor 

41. Implementarea 

planurilor de 

integritate 

instituțională elaborate 

în conformitate cu 

Metodologia de 

evaluare a riscurilor de 

corupție în instituțiile 

publice, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului 

nr.906 din 28.07.2008 

100 % din 

autorități publice 

centrale au planuri 

elaborate/aprobate, 

plasate pe pagina 

web și puse în 

aplicare 

Realizat Planul de integritate al Ministerului Tineretului și Sportului a fost 

aprobat prin Ordinul nr.112 din 24.02.2012 și implementat pe 

parcursul anilor 2012-2013.  

Rapoartele privind realizarea Planului nominalizat au fost prezentate 

semestrial pe parcursul anilor 2012-2013 Centrului Național 

Anticorupție, în termenii stabiliți. 

- 

44. Implementarea 

unui sistem eficient de 

gestiune a riscurilor și 

de control intern în 

autoritățile publice 

100% din autorități 
publice centrale 

dispun de 

Registrul 

riscurilor. 

Realizat Ministerul Tineretului și Sportului dispune de Registrul riscurilor 

aprobat la data de 25 iulie 2013.  

De asemenea, a fost emisă și semnată Declarația privind buna 

guvernare de către ministrul tineretului și sportului la data de 

19.03.2014 și publicată pe pagina web oficială a Ministerului, la 

- 



centrale Activitate de 

control intern în 

condițiile Legii 

nr.229 din 

23.09.2010 privind 

controlul financiar 

public intern, 

organizată 

rubrica „Informații publice”, compartimentul „Rapoarte” la data de 

25.03.2014. 

53. Asigurarea 

respectării 

transparenței în 

procesul decizional în 

cadrul autorităților 

publice centrale și 

locale 

Ponderea 

deciziilor 

consultate cu 

publicul în raport 

cu numărul total 

de decizii 

adoptate. 

 

Dezbateri/ședințe 

publice organizate, 

recomandări 

recepționate/imple

mentate 

 

Realizat În scopul asigurării transparenței în procesul decizional, Ministerul 

plasează toate proiectele de acte normative și documente de politici 

elaborate pentru consultare cu societatea civilă pe site-ul Ministerului 

www.mts.gov.md la rubrica „Transparența în proces decizional”, 

inclusiv pe portalul guvernamental www.particip.gov.md. 

Astfel, pe parcursul trimestrului IV al anului 2014 au fost consultate 

cu publicul: 

2 proiecte ale actelor normative: 

 proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului 

de lege pentru completarea anexei 2 la Legea nr.142-XVI din 

07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în 

instituțiile de învățămînt superior, ciclul I”; 

 proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la completarea și 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 14.12.2002 „Cu privire 

la normele financiare pentru activitatea sportivă”. 

3 proiecte ale documentelor de politici publice: 

- Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, care 

a fost definitivată și aprobată în cadrul ședinței Guvernului din data 

de 07.11.2014 și urmează a fi publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova; 

- Draftul Strategiei de dezvoltare a culturii fizice și sportului în 

- 

http://www.mts.gov.md/
http://www.particip.gov.md/


Republica Moldova (2015-2020); 

- Draftul Planului de acțiuni de implementare a Programului național 

de propagare a modului de viață sănătos prin cultura fizică și sport 

pînă în anul 2020. 

2 proiecte de coduri: 

- Proiectul Codului de conduită a profesorului-antrenor; 

- Proiectul Codului de conduită a sportivului. 

Ponderea deciziilor consultate cu publicul în raport cu numărul total 

de decizii adoptate constituie 43 %. Astfel, din numărul total de 7 

proiecte de decizii consultate cu publicul (acte normative, documente 

de politici publice și coduri), 3 au fost aprobate. Celelalte proiecte de 

decizii sunt în proces de definitivare și aprobare. 

Au fost organizate și desfășurate 7 consultări publice. 

Urmare, au fost recepționate în total 47 de recomandări, dintre ele 41 

de recomandări au fost implementate. 

55. Implementarea 

acțiunilor de prevenire 

a corupției în procesul 

de recrutare, selectare, 

angajare și promovare 

a funcționarilor publici 

Numărul funcțiilor 

publice vacante 

scoase la concurs, 

raportat la numărul 

total de funcții 
publice vacante 

din autoritate. 

Numărul de 

concursuri de 

angajare 

desfășurate. 

Numărul de 

concursuri repetate 

pentru una și 

aceeași funcție 

Realizat Pe parcursul trimestrului IV al anului 2014 au fost scoase la concurs 7 

funcții publice vacante din numărul total de 11 funcții publice vacante 

din Minister. 

În perioada respectivă, în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, 

au fost desfășurate  8 concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice 

vacante și 3 concursuri desfășurate repetat pentru una și aceeași 

funcție publică vacantă. 

- 



publică 

59. Elaborarea și 

aprobarea, prin act 

departamental, a 

codului de etică a 

profesorului – antrenor 

de educație fizică și 

sport 

Cod de etică 

elaborat și aprobat 

Realizat Codul de etică a profesorului-antrenor a fost elaborat, consultat și 

aprobat prin Ordinul ministrului nr.773 din 19.12.2014 și publicat pe 

pagina web a Ministerului la rubrica „Informații publice”. 

- 

60. Elaborarea și 

aprobarea, prin act 

departamental, a 

codului de etică a 

sportivului 

Cod de etică 

elaborat și aprobat 

Realizat Proiectul Codului de etică a sportivului a fost elaborat și plasat spre 

consultare publică pe pagina web oficială a Ministerului la rubrica 

„Transparența în proces decizional”. 

Proiectul Codului nominalizat va fi definitivat și înaintat spre 

aprobare ministrului tineretului și sportului, în modul stabilit. 

- 

 

COMPONENTA EDUCAȚIONALĂ ȘI DE COMUNICARE PUBLICĂ 

XI. Încurajarea denunțării corupției 

90. Asigurarea 

funcționării 

sistemului de linii 

telefonice anticorupție 

Sistemul liniilor 

telefonice 

anticorupție 

instituit. 

Registre de 

evidență a 

apelurilor elaborate. 

Apeluri  

înregistrate, 

inclusiv ponderea 

apelurilor privind 

actele de corupție, 

actele conexe celor 

de corupție și 

Realizat În scopul implementării Legii nr.239 din 13.11.2008 cu privire la 

transparența în procesul decizional și a Legii nr.252 din 25.10.2013 

pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor 

telefonice anticorupție, Ministerul Tineretului și Sportului a instituit 

linia specializată anticorupție cu numărul de telefon 022 820  837, la 

care pot fi recepționate informații privind faptele de comportament 

corupțional comise de angajații Ministerului, fapte ce constituie 

abateri disciplinare. 

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2014 apeluri privind actele de 

corupție, actele conexe celor de corupție și privind faptele de 

comportament corupțional la linia specializată anticorupție nu au 

parvenit și nu au fost înregistrate. 

 

- 



privind faptele de 

comportament 

corupțional 

 

 

 

XII: Conlucrarea autorităților publice cu societatea civilă și cu mass-media 

91. Promovarea 

dreptului de acces la 

informație prin 

stabilirea și 

consolidarea 

parteneriatelor cu 

mass-media și cu 

societatea civilă 

Concepții de 

comunicare publică 

elaborate și puse în 

aplicare. 

Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate de 

Cancelaria de Stat 

și de ONG-uri 

Realizat Strategia de comunicare a Ministerului Tineretului și Sportului pentru 

anii 2014-2016 a fost elaborată și aprobată prin Ordinul nr.41 din 

03.02.2014.  

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2014 au fost întocmite și plasate 

pe pagina electronică oficială a Ministerului 72 de comunicate de 

presă despre evenimentele și acțiunile desfășurate, promovate și 

realizate de către Minister. 

 

- 

 


