
Anexa 1 

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 III 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 

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 Pe parcursul trimestrului III al anului  2014 a fost consultat cu 

publicul, prin plasarea pe pagina web a Ministerului și pe portalul 

guvernamental www.particip.gov.md, proiectul hotărîrii Guvernului 

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și 

plată a burselor lunare sportivilor de performanță” pentru care 

propuneri și recomandări nu au fost recepționate. Prin Hotărîrea 

Guvernului nr.639 din 28.07.2014 a fost aprobat Regulamentul 

nominalizat. 

Totodată, menționăm că Ministerul Tineretului și Sportului asigură 

accesul la deciziile adoptate anterior, la întocmirea rapoartelor anuale 

privind transparența în procesul decizional, care conține: numărul 

deciziilor elaborate, numărul deciziilor adoptate, numărul 

recomandărilor recepționate în cadrul procesului decizional, numărul 

întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice și al ședințelor publice 

organizate și plasarea acestora pe pagina web a Ministerului. 

- 

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. 

Realizat Pe parcursul trimestrului III al anului 2014 au fost scoase la concurs 9 

funcții publice vacante din numărul total de 13 funcții publice vacante 

din Minister. 

De asemenea, în perioada respectivă, în cadrul Ministerului 

Tineretului și Sportului, s-au desfășurat 2 concursuri de angajare, iar 

concursuri repetate pentru una și aceeași funcție publică vacantă nu au 

fost desfășurate.   

- 

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


Numărul de 

concursuri de 

angajare 

desfășurate. 

Numărul de 

concursuri repetate 

pentru una și 

aceeași funcție 

publică 

63. Elaborarea și 

aprobarea de către 

autoritățile publice a 

regulamentelor interne 

privind avertizorii de 

integritate 

100 % din 

autorități publice 

centrale au 

regulamente 

elaborate și 

aprobate 

Realizat În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.707 din 

09.09.2013 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

avertizorii de integritate”, prin Ordinul ministrului Tineretului și 

Sportului nr.578 din 21.08.2014 a fost aprobat Regulamentul privind 

avertizorii de integritate. 

Prin acest ordin, a fost numit Ion Iacub – consultant în cadrul Direcției 

juridice, persoană responsabilă de ținerea Registrului de evidență a 

avertizărilor despre posibilele ilegalități în cadrul Ministerului 

Tineretului și Sportului. 

 

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 

privind faptele de 

comportament 

Realizat În vederea asigurării receptivității prompte a sesizărilor privind 

existența unor fenomene de corupție, a faptelor de comportament 

corupțional comise de angajații Ministerului, precum și implementării 

Legii nr.252 din 25.10.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului de 

funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție” și a Legii 

nr.239 din 13.11.2008 „Cu privire la transparența în procesul 

decizional”, în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului 

funcționează linia instituțională de informare, anunțul privind existența 

unui astfel de telefon se regăsește pe pagina oficială a ministerului 

www.mts.gov.md. 

Totodată, în scopul asigurării eficiente a funcționării sistemului liniei 

telefonice anticorupție, prin Ordinul nr.01 din 02.01.2014 a fost 

desemnată persoana responsabilă de gestionarea liniei instituționale 

pentru informare, constituită în scopul sporirii transparenței în 

funcționarea MTS, precum și al comunicării acesteia cu societatea 

civilă prin oferirea de informații ce țin de activitatea Ministerului. 

- 

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


corupțional 

 

A fost elaborat Registrul de evidență a apelurilor. 

Menționăm că pe parcursul trimestrului III al anului 2014, apeluri și 

sesizări privind actele de corupție, actele conexe celor de corupție și 

privind faptele de comportament corupțional la linia instituțională de 

informare nu au parvenit spre înregistrare. 

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 În scopul promovării dreptului de acces la informație prin stabilirea și 

consolidarea parteneriatelor cu mass-media și cu societatea civilă, a 

fost elaborată și aprobată prin Ordinul ministrului nr.41 din 

03.02.2014 Strategia de comunicare a Ministerului Tineretului și 

Sportului pentru anii 2014-2016. Strategia nominalizată a fost plasată 

pe pagina web a ministerului la rubrica „Informații publice” la data de 

06.02.2014.  

Totodată, pe parcursul trimestrului III al anului 2014, Ministerul a 

asigurat  accesul la informație prin actualizarea permanentă a paginii 

web, organizarea periodică a conferințelor de presă, acordarea de 

interviuri pentru presă, oferirea permanentă de comentarii și precizări 

pe diferite subiecte, plasarea comunicatelor de presă, interviuri și 

întîlniri periodice ale conducerii Ministerului cu reprezentanții mass-

media. 

Activitatea Ministerului Tineretului și Sportului a fost promovată și 

pe rețelele de socializare, pe pagina de Facebook a acestuia. 

- 

 

 


