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SECŢIA FINANŢE ŞI EVIDENŢĂ CONTABILĂ  

 

Obiectivul Riscul  Valoarea riscului Reacţie la 

risc 

Acţiune  Responsabil 

de acţiune 

Perioadă de 

implementare 

a acţiunii 

  I P VR     
1 2 3 4 5=3x4 6 7 8 9 

1.Asigurarea 

planificării 

resurselor pentru 

instruirea 

cadrelor 

1.Insuficienţa informaţiei privind gradul 

performanţelor angajaţilor. 

 

 

 

2.Lipsa metodologiei de calculare a 

cheltuielilor pentru instruirea cadrelor. 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

4 

 

 acceptat 

 

 

 

 acceptat 

 

Solicitare 

informaţiei de 

la resurse 

umane 

 

Calcularea a 2 

la sută din 

fondul anual de 

retribuire a 

muncii 

 

Serviciul 

resurse 

umane 

 

 

Secţia finanţe 

şi evidenţă 

contabilă 

 

2.Asigurarea 

finanţării pentru 

implementarea 

politicilor 

publice 

1.Insuficienţa argumentărilor din partea 

direcţiilor responsabile de elaborarea 

politiclor publice la solicitarea 

alocaţiilor bugetare. 

 

2.Insuficienţa mijloacelor bugetare 

alocate pentru anul bugetar. 

 

 

    2 

 

 

   2 

 

 

   2 

 

 

   2 

 

 

   2 

 

 

   4 

 

 

acceptat 

 

 

acceptat 

 

Perfecţionarea 

pregătirii 

personalului 

 

 

Argumentarea 

necesităţilor de 

mijloace 

bugetare, în caz 

de insuficienţă, 

revizuirea 

cheltuielilor 

 

Serviciul 

resurse 

umane 

 

 

Direcţiile de 

resort 

 

3.Monitorizarea 

rezultatelor 

1.Lipsa sistemului de achitare prin 

trezorerie on-line, care tergiversează 

 

3 

 

3 

 

9 

 

transferat 

Implementarea 

sistemului de 

 

 

 

 



financiare procesul de monotorizare a executării 

bugetului. 

 

 

 

2.Lipsa sistemului de control asupra 

executării ordinelor pe acţiuni sportive 

şi tineret cu alocarea resurselor 

financiare (documente justificative de 

transfer şi dovadă a folosirii cu 

destinaţie a mijloacelor bugetare). 

 

3.Lipsa transparenţei la contractarea de 

achiziţionare a valorilor materiale şi 

serviciilor pe activităţile pentru tineret 

şi în domeniul sportului. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

acceptat 

 

 

 

 

 

 

 

acceptat 

către Ministerul 

Finanţelor în 

mod prioritar 

 

Desfiinţarea 

Contabilităţii 

centralizate a 

MTS 

 

 

 

 

În grupul de 

lucru să fie 

incluşi membri 

care nu au 

tangenţă cu 

acţiunile 

desfăşurate 

 

 

 

 

 

Propuneri la 

CBTM 2014-

2016 

 

 

 

 

 

Managerul 

autorităţilor 

publice 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

Şef al Secţiei finanţe şi evidenţă contabilă                                                                   Larisa DIMITRIEVA 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



7/14.03.13 

DIRECŢIA SPORT DE PERFORMANŢĂ 

 

Obiectivul Riscul Valoarea riscului Reacţie la risc Acţiune Responsabil de 

acţiune 

Perioadă de 

implementare a 

acţiunii 

  I P VR     

1 2 3 4 5=3x4 6 7 8 9 

Obiectivul  strategic al ministerului din PDS  

 

Perfectarea avizelor 

pentru constituirea 

structurilor sportului în 

conformitate cu 

principiul legalităţii 

 

1. Eliberarea avizelor 

solicitanţilor, care nu 

au prezentat pachetul 

de documente complet 

2. Eliberarea avizelor 

solicitanţilor, care 

prezintă pachetul de 

documente ce nu 

corespunde legislaţiei 

în vigoare 

  

Eliminat  

 

 

 

 

 

Eliminat  

 

 

 

 

 

 

Împiedică 

realizarea 

obiectivului 

 

 

 

Bucatari Octavian, 

şef Direcţia Sport 

de Performanţă 

 

 

 

 

permanent 

2 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

9 

Acordarea titlurilor şi 

categoriilor sportive, 

conform Clasificaţiei 

1.Prezentarea dosarului 

incomplet;  

2 

 

2 

 

4 

 

Eliminat  

 

 

Împiedică 

Bucatari Octavian, 

şef Direcţia Sport 

permanent 



Sportive Unice a 

Republicii Moldova 

2010-2013 

 

2.Necorectitudinea actelor 

prezentate (acte 

neautentificate cu 

semnături şi ştampila 

organului emitent) 

 

3 

 

3 

 

9 

 

Eliminat  

 

realizarea 

obiectivului 

 

de Performanţă 

Elaborarea şi 

perfecţionarea cadrului 

normativ în domeniul 

culturii fizice şi 

sportului 

Lipsa susţinerii Proiectelor 

înaintate,  de către 

autorităţile şi instituţiile în 

a căror sarcină este pusă 

avizarea. 

3 3 9   Bucatari Octavian, 

şef Direcţia Sport 

de Performanţă 

permanent 

Elaborarea şi 

implementarea 

politicilor şi practicilor 

în domeniul culturii 

fizice şi sportului 

1.Persoane cu statut dar 

lipsite de competenţe 

incluse in Grupul de lucru 

2.Lipsa resurselor 

financiare si umane 

3.Lipsa unui mecanism 

echitabil de remunerare a 

persoanelor implicate 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

9 

 

 

9 

Eliminat  

 

 

 

 

Minimizat 

 

 

Eliminat  

 

 

 

 

Împiedică 

realizarea 

obiectivului 

Bucatari Octavian, 

şef Direcţia Sport 

de Performanţă 

permanent 

Asigurarea realizării            

activităţilor sportive 

conform Calendarului 

acţiunilor sportive 

1 Lipsa resurselor 

financiare suficiente 

2 Lipsa contractelor 

3 

 

3 

 

9 

 

 

 

 

 

Bucatari Octavian, 

şef Direcţia Sport 

de Performanţă 

permanent 



naţionale şi 

internaţionale  

încheiate cu sportivii de 

performanţă si federaţiile 

sportive 

3 Finanţarea acţiunilor 

sportive ce nu se regăsesc 

în Calendar.  

4 Finanţarea din bugetul 

de stat a persoanelor ce nu 

se regăsesc în Lotul 

naţional  

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

Eliminat  

 

 

 

Eliminat  

 

 

 

Eliminat  

 

 

 

 

 

Împiedică 

realizarea 

obiectivului 

 

Şef Direcţia Sport de Performanţă                                                                                                        Octavian BUCATARI  

Ex. Gabriela Richicinschi 

 

 

 



 DIRECŢIA PROGRAME DE TINERET 

 

Obiectivul Riscul Valoarea riscului Reacţie la 

risc 

Acţiune Responsabil de 

acţiune 

Perioadă de 

implementare a 

acţiunii 

  I P VR     

1 2 3 4 5=3x4 6 7 8 9 

Obiectivul  strategic al ministerului din PDS  

Creşterea gradului de instruire profesională prin dezvoltarea abilităţilor personale şi capacităţilor instituţionale ale  sectorului  de tineret 

Ce urmează să fie 

realizat? 

În ce sens obiectivul poate 

să nu fie atins? 

Gravitatea / 

importanţa riscului 

Cum 

urmează 

să fie 

abordat 

riscul? 

 Accept

at 

 Minim

izat 

 Elimin

at  

Împărtăşit 

Acţiunea care 

decurge din 

reacţia la risc 

Persoana 

responsabilă de 

obiectiv, activitate 

şi, ca urmare, 

responsabil de 

executarea acţiunii 

 

   

Consolidarea 

capacităţilor umane şi 

instituţionale în 

domeniul tineret 

        



Acțiuni preconizate: 

1.1 Elaborarea raportului 

anual privind modul  de 

implementare a 

Strategiei naționale cu 

privire la tineret și 

prezentarea sa către 

Parlament 

Poate exista riscul 

colectării datelor și 

informației privind 

realizarea Strategiei pentru 

tineret, deoarece din anul 

2008 pînă în anul 2013 

autoritățile/instituțiile 

responsabile de realizarea 

acțiunilor sau schimbat, iar 

prioritățile identificate pe 

alte sectoare conexe 

politiciii de tineret nu au 

fost corelate cu acest 

document de planificare 

strategică. 

3 1 3 Minimizat Soclicita-rea  

informației de 

la toate 

instituțiile și 

organizațiile 

guvernamenent

ale cît și 

neguvernament

ale pentru a 

definitiva 

raportul 

Țurcanu Constantin Trim. I 

1.2 Dezvoltarea 

structurilor de 

autoguvernare a elevilor 

şi studenţilor și 

extinderea participării 

studenților în senatele 

universităților. 

Elaborarea și aprobarea 

proiectului de hotărîre a 

Guvernului privind 

Lipsa de implicare și 

reacție a organizațiilor 

studențești cît și eventuala 

poziție diferită a 

Ministerului Educației în 

promovare și 

recunoașterea 

autoguvernării studenților 

3 3 9 Acceptat Consultări 

suplimentare cu 

entitățile vizate 

Donea Ion Trim. I - IV 



autoguvernarea 

studențească 

1.3 Instruirea și 

formarea continuă a 

specialiștilor de tineret 

din cadrul APL cît și a 

reprezentanților 

sectorului asociativ de 

tineret   

Lipsa de reacție a APL –în 

delegarea specialiștilor de 

tineret precum și frecveța 

și calitatea persoanelor 

instruite 

2 2 4 Minimizat  Elaborarea unui 

plan de instruire 

calitativ și 

adapta 

necesităților 

Donea Ion 

Țurcanu Constantin 

Dumbrăveanu 

Aliona 

Trim. I - IV 

1.4 Monitorizarea 

continuă a modului de 

administrare a surselor 

financiare alocate din 

bugetul de stat Centrelor 

de Resurse pentru 

Tineret și identificarea 

unui mecanism financiar 

eficient de utilizare a 

acestor mijloace 

Lipsa de personal în cadrul 

ministerului pentru a 

asigura un proces eficient 

de monitorizare. 

Caracterul reticent și 

netransparent a APL de 

niv. II 

2 3 6 Minimizat Contractarea 

unei părți terțe 

pentru a asigura 

procesul de 

monitorizare 

Donea Ion 

Țurcanu Constantin 

Trim. I - IV 

 

 

 

 

 

 



 

Obiectivul Riscul Valoarea riscului Reacţie la 

risc 

Acţiune Responsabil de 

acţiune 

Perioadă de 

implementare a 

acţiunii 

  I P VR     

1 2 3 4 5=3x4 6 7 8 9 

Obiectivul  strategic al ministerului din PDS  

Sporirea accesului tinerilor la servicii publice de educaţie nonformală şi informală cu 10% anual 

Crearea condiţiilor 

pentru realizarea 

plenară a potenţialului 

tinerilor în viaţa 

politică, socială, 

economică şi culturală 

a ţării 

Acțiuni preconizate: 

        

1.1 Organizarea și 

desfășurarea 

Programului de 

Granturi, dedicat 

dezvoltării sectorului 

neguvernametal de 

tineret, prin selectarea și 

aprobarea spre finanțare 

a propunerilor de 

proiecte parvenite din 

Calitatea proiectelor 

depuse precum și gradul 

de subiectivism al 

Comisiei de selectare a 

propunerilor de finanțare 

înaintate 

2 2 4 Minimizat Sporirea  

gradului de 

mediatizarea 

a 

programului 

precum și 

includerea 

unor membri 

cu experiență 

și imparțiali 

Donea Ion 

Țurcanu Constantin 

Trim. I - IV 



partea ONG-urilor de 

tineret 

în cadrul 

Comisiei 

1.2 Organizarea și 

susținerea actiunilor 

pentru tineret în cadrul 

proiectului Capitala 

Tineretului și selectarea 

UTA ce va continua 

realizarea proiectului în 

2013 

Grad redus de participare a 

autorităților publice locale 

la concursul lansat de 

minister precum caracterul 

birocratic de susținere 

directă a acțiunilor din 

localitatea desemnată în 

calitate de Capitală a 

Tineretului 

3 2 6 Minimizat  Diversificare

a formelor de 

finanțare a 

acțiunilor 

precum și 

motivarea 

suplimentară 

a APL-urilor 

de a participa 

la concurs 

Donea Ion 

Țurcanu Constantin 

Dumbrăveanu 

Aliona 

Trim. I - IV 

1.3 Acordarea premiilor, 

inclusiv a Premiului 

național în domeniul 

tineret, pentru cele mai 

reușite acțiuni de tineret 

în domeniul cultural-

artistic, voluntariatului, 

participării, activismului 

civic și inovaţiei 

Caracterul subiectiv a 

organizațiilor partenere în 

procesul de  selectare a 

premianților 

2 2 4 Minimizat  Coordonarea 

eficientă între 

toți partenerii 

a criteriilor 

de selectare 

propuse de 

organizațiile 

partenere, în 

cazul 

evenimentelo

r inițiate de 

către acestea 

Donea Ion 

Țurcanu Constantin 

Dumbrăveanu 

Aliona 

Trim. I - IV 

1.4 Organizarea 

acțiunilor  dedicate Zilei 

Nationale a Tineretului 

Puține organizații 

implicate în organizarea 

diferitor acțiuni precum și 

suportul (material, 

financiar) scăzut din partea 

2 2 4 Minimizat Mediatizare 

sporită a 

măsurilor și 

acțiunilor 

preconizate 

Donea Ion 

Răileanu Maria 

Țurcanu Constantin 

Trim. IV 



unor instituții partenere   precum și 

oferirea unor 

facilități și 

beneficii 

organizațiilor 

partenere 

Dumbrăveanu 

Aliona 

 

 

Şef Direcţia Programe de Tineret             Ion DONEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECŢIA  INSTITUŢII SPORTIVE ŞI SPORTUL PENTRU TOŢI  

Obiectivul Riscul Valoarea riscului Reacţie la risc Acţiune Responsabil de 

acţiune 

Perioadă de 

implementare a 

acţiunii 

  I P VR     

1 2 3 4 5=3x4 6 7 8 9 

1. Sporirea capacităţilor MTS de elaborare a politicilor publice în domeniul sportului,  planificare strategică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ce sens obiectivul 

poate să nu fie atins? 

Perfecţiunea cadrului  

 

 

 

 

 

 

 

Gravitatea / 

importanţa riscului 

Cum urmează 

să fie abordat 

riscul? 

 Acceptat 

 Minimizat 

 Eliminat  

Împărtăşit 

Acţiunea 

care 

decurge din 

reacţia la 

risc 

Persoana 

responsabilă de 

obiectiv, activitate 

şi, ca urmare, 

responsabil de 

executarea acţiunii 

 

   



 

- Asigurarea 

creşterii gradului 

de participare a 

populaţiei  în 

sport/activităţi 

fizice 

 

 

- Nu sunt elaborate 

politici 

funcţionabile în 

domeniul culturii 

fizice şi sportului 

3 3 9 minimizat Se 

realizează 

parţial 

Politica 

statului în 

promovarea 

modul 

sănătos de 

viaţă în 

rindurile 

populaţiei 

 

Şefii de direcţii 

 

 

- Asigurarea 

conlucrării cu 

APC, APL în 

scopul 

implimentării şi 

promovării 

modului sănătos 

de viată în 

rindurile 

populatiri  

 

 

 

- Lipsa  condiţiilor  şi 

nefuncţionarea sistemului 

naţional de cultură fizică 

şi sport; 

 

-Lipsa necesităţilor, 

motivaţiilor privind 

practicarea exerciţiului 

fizic şi sportului de către 

populaţie pe  întreg ciclu 

de viată 

3 1 3 minimizat Lipsa 

structurilor 

sportive 

cadrelor 

necesare  în 

organele  

APL,  

Şefii de direcţii  



 

- Asigurarea 

elaborării şi 

prezentării  

 Politicilor publice 

în domeniul culturii 

fizice şi sportului  

1.nu există norme pentru 

funcţionarea Legii în 

domeniul culturii fizice şi 

sportului; 

2.ajustrea actelor 

elaborate vizavi de cele 

internaţionale;  

3.risc de insuficienta a 

capacitatii profesionale. 

4. neagrearea din partea 

Guvernului a politicii 

publuice 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

9 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

minimizat 

 

Politica 

statului îm 

domeniul 

culturii 

fizice şi 

sportului se 

realizează 

parţial 

 

 

Şefii de direcţii 

 

1. Modernizarea bazei tehnico materiale a instituţiilor sportive şi susţinerea iniţiativelor private pentru restabili rea şi extinderea reţelei de cluburi, 

crearea secţiilor şi complexelor sportive, reabilitarea terenurilor sportive 

-  

-  

-  

În ce sens obiectivul poate 

să nu fie atins? 

Gravitatea / 

importanţa riscului 

Cum urmează 

să fie abordat 

Acţiunea 

care 

Persoana 

responsabilă de 

 



 

 

 

-  Asigurarea 

monitorizarii 

utilizării bazei 

tehnico-

maretiale  

 

- Asigurarea 

evaluarii şi 

monitorizarii 

procesului 

instructiv-

educativ a 

şcolilor sportive 

 

 

 

 

 

- Asigurarea 

şcolilor sportive 

cu inventarul şi 

utilajul sportiv 

necesar  

 

 

 

 

-risc de buget si timp 

 

 

 

 

 

 

- transmiterea pentru 

informarea 

conducerii MTS a 

unor note, sinteze 

şi rapoarte 

incomplete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

riscul? 

 Acceptat 

 Minimizat 

 Eliminat  

Împărtăşit 

 

minimizat 

 

 

 

 

minimizat  

 

 

 

 

 

 

 

 

decurge din 

reacţia la 

risc 

Utilizarea 

neraţională 

a bazei 

tehnico-

materiale 

 

 

 

Scăderea 

calităţii 

procesului 

de instruire 

şi a 

nivelului de 

pregătire a 

sportivilor 

de 

performanţă 

 

Imposibilita

tea de a 

antrena 

tînăra 

generaţie în  

obiectiv, activitate 

şi, ca urmare, 

responsabil de 

executarea acţiunii 

 

Dănilă Teodor 

 

 

 

 

 

Dănilă Teodor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şef Direcţia Instituţii Sportive şi Sport pentru Toţi            Teodor DĂNILĂ 

 

 

- lipsa cadrului normativ 

naţional  privind 

dezvoltarea bazei tehnico-

materiale sportive  

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

minimizat 

crestere în 

practicarea 

sportului 

 

 

 

Directorii şcolilor 

sportive 

 

 

 

 



 

SECŢIA JURIDICĂ  

 

Obiectivul Riscul Valoarea riscului Reacţie la risc Acţiune Responsabil de 

acţiune 

Perioadă de 

implementare a 

acţiunii 

  I P VR     

1 2 3 4 5=3x4 6 7 8 9 

Elaborarea politicilor publice de către secţia   

Ce urmează să fie realizat În ce sens obiectivul poate să 

nu fie atins? 

Gravitatea / importanţa 

riscului 

Cum urmează 

să fie abordat 

riscul? 

 Acceptat 

 Minimizat 

 Eliminat  

Împărtăşit 

Acţiunea 

care decurge 

din reacţia la 

risc 

Persoana 

responsabilă de 

obiectiv, activitate şi, 

ca urmare, 

responsabil de 

executarea acţiunii 

 

   

 

1. Asigurarea desfăşurării 

achiziţiilor  publice  cu 

respectarea  termenilor 

prevăzuţi  de  legislaţie 

 

 

1. Coruperea membrilor 

grupului de lucru 

3.conflict de interese 

 

2 2 4  Eliminat  

 

Împiedică  

realizarea  

obiectivului 

R. Stratuţa  



2.Asigurarea elaborării şi 

avizării proiectelor de 

acte normative  şi 

legislative în termenii 

stabiliţi de legislaţie. 

 

Favorizarea unui anumit 

grup de interese 

 

2 2 4  Eliminat  

 

Împiedică  

realizarea  

obiectivului 

R. Stratuţa  

3.Asigurarea examinării 

şi prezentarea 

răspunsului la petiţii în 

termen   

Coflict de interese 2 2 4  Eliminat  

 

Împiedică  

realizarea  

obiectivului 

R. Stratuţa  

 

 

Şef Secţia Juridică             Radu STRATUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor 

 

 

Obiectivul Riscul Valoarea riscului Reacţie la risc Acţiune Responsabil de 

acţiune 

Perioadă de 

implementare a 

acţiunii 

  I P VR     

1 2 3 4 5=3x4 6 7 8 9 

Asigurarea elaborării 

Programului de 

Dezvoltare Strategică 

al MTS pentru anii 

2012-2014, în 

corespundere cu 

instrucţiunile 

metodologice elaborate 

de Cancelaria de Stat 

pînă la 31 martie 2012 

1.Instrucţiune 

metodologică 

elaborată de 

Cancelaria de 

Stat cu 

întîrziere 

  

          

 

         Eliminat 

 

Necesitatea de a 

prezenta/realiza la 

termen 

informaţia/acţiuni

le solicitate, 

pentru a nu 

retarda realizarea 

obiectivului 

  

DAMEP  Permanent 

2 2 4 

2.Convocarea 

întîrziată a 

şedinţei 

Colegiului 

1 2 2             

 

          Eliminat 

 

Crearea unei 

perturbări în 

procesul de 

realizare a 

obiectivelor 

DAMEP Permanent 



propuse 

 

Asigurarea interacţiunii 

procesului de elaborare 

a politicilor publice în 

domeniul tineretului şi 

sportului cu procesul 

bugetar pînă la 31 

martie 2012 

1.Efectuarea cu 

întîrziere de 

către 

Subdiviziunile 

din cadrul MTS 

şi, după caz, 

instituţiile 

bugetare 

subordonate a 

analizei privind 

implementarea 

SSC din anul 

precedent. 

2 2 4             

 

 

 

         Eliminat 

 

Crearea unei 

perturbări în 

procesul de 

realizare a 

obiectivelor 

propuse 

 

 

 

 

 

 

DAMEP 

 

 

 

 

Permanent 

2.Subdiviziuni 2 2 4                



 le din cadrul 

MTS şi, după 

caz, instituţiile 

bugetare 

subordonate 

înaintează cu 

întîrziere 

propuneri în 

vederea 

perfecţionării 

politicii din 

sector pentru 

următorul an 

bugetar. 

 

 

 

 

             

            Eliminat 

 

 

Crearea unei 

perturbări în 

procesul de 

realizare a 

obiectivelor 

propuse 

 

  

 

 

 

 Permanent 

3.Limita 

preliminară de 

cheltuieli 

stabilită de MF 

primită cu 

întîrziere 

3 3 9         

 

           Eliminat 

 

Crearea unei 

perturbări în 

procesul de 

realizare a 

obiectivelor 

propuse 

 

  

 

  Permanent 

 

Asigurarea elaborării 

Rapoartelor trimestriale 

1. Lipsa de 

cadre 

3 3 9           

             Eliminat 

Solicitarea 

informaţiei către 

Resurse umane 

   

Permanent  



privind monitorizarea  

implementării  Planului 

de acţiuni al 

Guvernului, aprobat 

prin HG nr.289 din 

07.05.2012 

2. Lansarea 

procesului de 

raportare cu 

întârziere 

3 3 9  

        

            Eliminat 

 

 

 

 

 

Crearea unei 

perturbări în 

procesul de 

realizare a 

obiectivelor 

propuse 

 

  

 

 Permanent 

3.Subdiviziuni 

le din cadrul 

MTS şi, după 

caz, instituţiile 

bugetare 

subordonate 

înaintează cu 

întârziere 

informaţia 

referitor 

obiectivelor  

realizate 

 

2 2 4             

 

 

 

 

              Eliminat 

 

Crearea unei 

perturbări în 

procesul de 

realizare a 

obiectivelor 

propuse 

 

  

   

 

 

 

 

     Permanent  

 

Asigurarea elaborării 

Rapoartelor semestriale 

1. Lipsa de 

cadre 

3 3 9              

           Eliminat 

Solicitarea 

informaţiei către 

Resurse umane 

  

     Permanent 



privind monitorizarea  

implementării  Politicii 

Naţionale de Sănătate, 

aprobate prin HG nr. 

886 din 06.08.2007 

 

2. Lansarea 

procesului de 

raportare cu 

întârziere 

3 3 9            

  

           Eliminat 

 

Crearea unei 

perturbări în 

procesul de 

realizare a 

obiectivelor 

propuse 

 

  

 

      Permanent 

3.Subdiviziu 

nile din cadrul 

MTS şi, după 

caz, instituţiile 

bugetare 

subordonate 

înaintează cu 

întârziere 

informaţia 

referitor 

obiectivelor  

realizate 

 

2 2 4            

 

 

 

             Eliminat 

 

Crearea unei 

perturbări în 

procesul de 

realizare a 

obiectivelor 

propuse 

 

  

 

 

 

Permanent  

 

Şef Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor        Maria CIOCAN 

 

 



Serviciul Resurse Umane 

 

Obiectivul Riscul Valoarea riscului Reacţie la 

risc 

Acţiune Responsabil de 

acţiune 

Perioad

ă de 

impleme

ntare a 

acţiunii 

  I P VR     

1 2 3 4 5=3x4 6 7 8 9 

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ministerului 

Asigurarea monitorizării activităţii de formare 

profesională continuă a funcţionarilor publici 

din cadrul ministerului 

1. Insuficienţa de timp pentru 

participarea la cursuri;  

Nedelegarea angajaţilor la 

cursuri de către managerii 

instituţiei 

Gravitatea / 

importanţa riscului 

 

 

 

Eliminat 

Respectarea 

Planului de 

instruire de către 

manageri 

 

 

Aliona Dobrota, 

şef Serviciu 

 

 

permane

nt 

 

1 

 

2 

 

2 

Asigurarea organizării  cursurilor de instruire 

pentru dezvoltarea abilităţilor în domeniul 

managementului organizaţional, în elaborarea, 

coordonarea, monitorizarea şi evaluarea 

politicilor publice, elaborarea proiectelor de 

acte normative, managementul schimbărilor şi 

dezvoltarea instituţională, dezvoltarea 

abilităţilor de planificare a activităţii 

1.Persoanele instruite nu 

aplică cunoştinţele acumulate 

în activitate; 

Cursurile  frecventate 

necorespunzătoare 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Minimizat 

 

 

1.Să fie evaluat 

obiectiv la 

sfîrşitul anului 

2. Identificarea 

cursurilor de 

instruire 

 

 

Academia de 

Administrare 

Publică 

Evidenţa- 

Felicia Vremea, 

specialist 

 

 

permane

nt 



necesare principal 

Asigurarea organizării şi desfăşurării 

procesului de evaluare a performanţelor 

profesionale ale funcţionarilor publici din 

cadrul ministerului 

1. Efectuarea procedurii de 

evaluare a performanţelor 

este  subiectivă. 

2. Abilităţi insuficiente a 

managerilor privind 

evaluarea performanţelor la 

funcţionarii publici. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

Acceptat 

 

 

Acceptat 

1. Atitudine 

obiectivă faţă de 

procedura de 

evaluare a 

evaluatorilor 

2. Instruirea 

evaluatorilor 

privind 

evaluarea 

performanţelor 

 

Aliona Dobrota, 

şef Serviciu  

 

decembri

e 

februarie 

 

 

permane

nt 

Asigurarea implementării prevederilor 

Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei 

publice vacante prin concurs  

Impunerea unor condiţii 

pentru angajarea unor 

persoane care nu corespund 

cerinţelor. 

 

 

3 

 

2 

 

6 

 

Acceptat  

Imparţialitatea 

comisiei de 

concurs şi a 

conducătorului 

instituţiei 

Aliona Dobrota, 

şef Serviciu 

Permane

nt 

 

 

Şef Serviciu resurse umane            Aliona DOBROTA       


