Raport
despre progresele înregistrate şi dificultăţile întâmpinate în trimestrul I al anului 2015 de către
Agenţia Turismului în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2014 – 2015,
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011 – 2015,
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.76 din 16 mai 2014.

Numărul şi acţiunea
concretă din Plan

Termenul de
realizare

44. Implementarea unui
sistem eficient de gestiune a
riscurilor și de control intern
în autoritățile publice
centrale

Permanent, cu
monitorizare semestrială

Autoritățile publice
centrale

53. Asigurarea respectării
transparenței în procesul
decizional în cadrul
autorităților publice centrale
și locale

Permanent, cu
monitorizare trimestrială

Autoritățile publice
centrale și locale

Responsabili de
realizare

Sursa de
finanțare

Indicatorii de progres

Alocații
bugetare

100% din autorități publice
centrale dispun de Registrul
riscurilor. Activitate de
control intern în condițiile
Legii nr.229 din 23 septembrie
2010 privind controlul
financiar public intern

Alocații
bugetare

Ponderea deciziilor consultate
cu publicul în raport cu
numărul total de decizii
adoptate. Dezbateri/ședințe
publice organizate,
recomandări
recepționate/implementate.

Rezultatul
scontat
Grupul de
autoevaluare a
riscurilor de
corupție a elaborat
Regulamentul
riscurilor.
Se efectuează
controlul privind
consolidarea
răspunderii
manageriale pentru
gestionarea optimă
a resurselor
conform
obiectivelor AT.
Sunt supuse
consultărilor 3
decizii. Aceste 3
decizii sunt în
stadiul de
definitivare și
adoptare.
Autoritățile publice
1

55. Implementarea acțiunilor Permanent, cu
de prevenire a corupției în
monitorizare trimestrială
procesul de recrutare,
selectare, angajare și
promovare a funcțiilor
publice

Autoritățile publice
centrale și locale, Serviciul
de Informații și Securitate

Alocații
bugetare

63. Elaborarea și aprobarea
Trimestrul II 2014
de către autoritățile publice a
Regulamentelor interne
privind avertizorii de
integritate

Autoritățile publice
centrale

Alocații
bugetare

90. Asigurarea funcționării
sistemului de linii telefonice
anticorupție

Centrul Național
Anticorupție, autoritățile
publice centrale și locale

Alocații
bugetare

Permanent, cu
monitorizare trimestrială

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 aceiași funcție publică.
100% din autorități publice
centrale au regulamente
elaborate și aprobate

Sistemul liniilor telefonice
anticorupție instituite.
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 corupțional.

cointeresate
participă activ la
consultările publice
a deciziilor.
Recomandările și
propunerile se iau
în considerație la
adoptarea deciziilor
finale.
În trimestrul I al
anului 2015 a fost
publicat în modul
stabilit anunțul
despre desfășurarea
concursului pentru
ocuparea a 3 (trei)
funcții publice
temporar vacante.
Prin ordinul nr.26
din 13 iunie 2014 a
fost aprobat
Regulamentul
privind avertizorii
de integritate din
cadrul AT.
În cadrul AT
funcționează linia
telefonică
anticorupție: tel.2266-34. Este elaborat
Registrul de
evidență a
apelurilor
referitoare la
comiterea actelor
de corupție.
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91. Promovarea dreptului de
acces la informație prin
stabilirea și consolidarea
parteneriatelor cu massmedia și cu societatea civilă

Permanent, cu
monitorizare trimestrială

Autoritățile publice
centrale

Alocații
bugetare

Concepții de comunicare
publică elaborate și puse în
aplicare

Pe parcursul
trimestrului IV ale
anului 2014 n-au
parvenit informații
referitor la acte de
corupție.
Serviciul de
informare și
comunicare cu
mass-media din
cadrul AT a
elaborat și prin
ordinul nr.38 din
01.08.2013 a fost
aprobat Programul
de comunicare a
Agenției
Turismului pentru
anii 2013-2015.
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