
RAPORT 

despre progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni 

pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015,                                                                                 

pentru perioada trimestrului III al anului 2013 

Nr. 

d/o 

Nr. crt. Acţiunea din 

plan 
Indicatorii de progres 

Nivelul de 

realizare 
Măsurile întreprinse Dificultăţile, problemele 

 1 2 3 4 5 

 

COMPONENTA DE CERCETARE 

 

III. Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi 

a rapoartelor autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici 

1. 10. Publicarea rapoartelor 

autorităţilor publice 

privind măsurile 

întreprinse în vederea 

implementării Strategiei 

naţionale anticorupţie 

100% rapoarte publicate Realizat Raport despre progresele înregistrate şi 

dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare 

a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de 

implementare a Strategiei naţionale anticorupţie 

pe anii 2011-2015, pentru perioada trimestrului 

II al anului 2013 este publicat la data de 

19.07.2013 pe pag.web a Ministerului, la 

rubrica “Informaţii publice” 

 

 

 

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ 

 

VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor 

2. 31. Implementarea 

planurilor de integritate 

instituţională, elaborate în 

conformitate cu 

Metodologia de evaluare a 

riscurilor de corupţie în 

instituţiile publice, 

aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 906 din 28 

100% de autorităţi publice centrale 

au planuri elaborate (aprobate), 

plasate pe pagina web şi puse în 

aplicare 

 La şedinţa din 20.09.2013 directorii şcolilor 

sportive din subordinea MTS au fost informaţi 

despre modul de utilizare a bunurilor puse la 

dispozitie pentru atribuţiile de funcţie şi a 

procesului de instruire în şcoli. Totodată 

conducătorii au fost informaţi despre 

prezentarea rapoartelor privind respectarea 

prevederilor  Regulamentului şcolilor sportive 

(HG nr.463 din 28.04.2006)cu scopul înlăturării 
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iulie 2008 vulnerabilităţilor existente. În această perioadă 

s-a iniţiat îmbunătăţirea prcedurolor de tarifare a 

şcolilor spprtive şi aprobarea suprasarcinei 

pentru noul an de studii 2014 pentru 13 şcoli 

sportive din mun. Chişinău.  

     Toate activitățile de tineret realizate de către 

ONG-urile beneficiare de suport logistic și 
financiar din partea ministerului  au fost 

mediatizate pe portalul MTS. La majoritatea din 

ele au participat cîte un reprezentant din cadrul 

direcției. Pentru o promovare activă a 

activităților desfășurate, în colaborare cu 

CNTM a fost elaborată metodologia  de 

monitorizare a activităților implementate de 

organizațiile beneficiare ale Programului de 

Granturi, finanțate de la bugetul de stat. În baza 

acestei metodologii, CNTM  vor efectua  a cîte 

2 vizite către fiecare organizație beneficiară.  

Proiectele înaintate la concursul pentru 

finanțarea programelor și/sau proiectelor pentru 

tineret au fost examinate de către Comisia de 

examinare şi selectare a proiectelor din cadrul 

Programului de Granturi 

 

3. 38. Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul 

decizional în cadrul 

autorităţilor publice 

centrale  

şi locale 

 

Ponderea deciziilor consultate cu 

publicul din numărul total de 

decizii adoptate. Dezbateri/şedinţe 

publice organizate, recomandări 

recepţionate/ implementate 

Realizat Decizii în perioada simestrului III n-au fost 

adoptate 
 

4. 39. Implementarea 

acţiunilor de prevenire a 

corupţiei în procesul de 

recrutare, selectare, 

angajare şi promovare a 

personalului în funcţiile 

Numărul de anunţuri publicate 

privind funcţiile vacante şi 

concursurile de angajare. Numărul 

de concursuri de angajare 

desfăşurate 

Realizat Au fost publicate 7 anunţuri. S-au desfăşurat 5 

concursuri. Angajaţi 4 funcţionari publici 
 



publice 

 

5. 47. Instituirea unui sistem 

eficient de management al 

riscurilor în autorităţile 

publice centrale 

 

100% de autorităţi publice centrale 

dispun de Registrul riscurilor 

Realizat Registrul riscurilor este aprobat la data de 25 

iulie 2013 
 

 

COMPONENTA  EDUCAŢIONALĂ  ŞI  DE  COMUNICARE  PUBLICĂ 

 

X. Cultivarea intoleranţei faţă de corupţie 

6. 59. Includerea unui modul 

cu subiecte de prevenire şi 

combatere a corupţiei în 

programele de instruire 

iniţială a angajaţilor 

debutanţi 

Numărul de instruiri desfăşurate. 

Numărul de audienţi. Modul 

prevăzut în programele de 

profesionalizare 

Realizat La data de  04.07.2013 MTS a organizat o 

şedinţă de lucru cu privire la Planul de acţiuni 

2012-2013 la care au fost invitaţi şi 

reprezentanţi ai CNA. Urmare a discuţiilor pe 

marginea implementării acţ. 59 din Plan , CAN 

a venit cu propunererea de a înainta  o solicitare 

către CAN privind implementarea acestei 

acţiuni. Astfel prin scrisoarea nr.06/1247 din 

13.09.2013 înaintată către CNA, MTS a solicitat  

desfăşurarea în cadrul MTS a unei sesiuni de 

instruire cu participarea experţilor CAN cu 

scopul informării privind prevenirea şi 

combaterea corupţiei. Instruirea este planificată 

pentru data de 02.10.2013. 

 

 

 

XI. Încurajarea denunţării corupţiei 

7. 61. Asigurarea funcţionării 

liniilor fierbinţi 

anticorupţie 

guvernamentale şi 

neguvernamentale 

 

 

Numărul de persoane care 

apelează la liniile fierbinţi, 

ponderea celor care relatează despre 

corupţie 

Realizat Apeluri la linia fierbinte n - au fost înregistrate  

 

 



 

 

XII. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media 

8. 63. Promovarea dreptului 

de acces la informaţie prin 

stabilirea şi consolidarea 

parteneriatelor cu mass-

media şi cu societatea 

civilă 

Concepţii de comunicare publică 

elaborate şi puse în aplicare. 

Rapoarte de monitorizare 

elaborate de Cancelaria de Stat şi 

de ONG-uri 

Nerealizat  În această perioada a fost 

angajat în Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor un consultant 

superior responsabil de 

domeniul mass-media. În 

obiectivele funcţionarului 

public responsabil de 

domeniul mass-media este 

stabilit elaborarea  

Concepţiei de comunicare cu 

termen de realizare-

decembrie 2013. 


