


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 2015 

 

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 2015, au fost consultate cu 

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

guvernamental www.particip.gov.md: 

 3 proiecte de acte normative:  

- proiectul Legii cu privire la tineret; 

- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și 

completarea Hotărîrii Guvernului nr.146 din 01.03.2010 „Cu privire la 

aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului 

Tineretului și Sportului”; 

- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și 

completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 „Pentru 

aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă”. 

1 proiect al documentelor de politici publice: 

- proiectul Strategiei de dezvoltare a culturii fizice și sportului în 

Republica Moldova (2015-2020) și a Planului de acțiuni pentru 

implementarea acesteia. 

    Pe parcursul trimestrului IV al anului curent, proiectele respective 

vor fi supuse procesului de avizare și prezentare Guvernului spre 

aprobare, în modul stabilit. 

- 

55. Implementarea 

acțiunilor de prevenire 

Numărul funcțiilor 

publice vacante 

Realizat     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015 au fost scoase la concurs 

7 funcții publice vacante, din numărul total de 8 funcții publice 

- 

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


a corupției în procesul 

de recrutare, selectare, 

angajare și promovare 

a funcționarilor publici 

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 

publică 

vacante din Minister. 

    În perioada respectivă, în cadrul Ministerului Tineretului și 

Sportului s-au desfășurat 3 concursuri pentru ocuparea funcțiilor 

publice vacante. 

     Concursuri repetate pentru una și aceeași funcție publică vacantă, 

în perioada respectivă, nu au fost desfășurate. 

 

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     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015, la linia specializată 

anticorupție a Ministerului Tineretului și Sportului, apeluri privind 

actele de corupție nu au fost înregistrate.  

     

 

 

 

- 



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     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015 au fost întocmite și 

plasate pe pagina electronică oficială a Ministerului 42 de comunicate 

și 20  anunțuri de presă despre evenimentele și acțiunile desfășurate, 

promovate și realizate de către Minister. 

    Au fost organizate și desfășurate 2 conferințe de presă, la care a 

participat conducerea Ministerului. 

- 
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