
       APROBAT 
         la şedinţa Grupului de monitorizare  
                     din 14 februarie 2013 

 
Program de activitate 

al Grupului de monitorizare pentru anul  2013 
 

Nr 
d/o 

Denumirea acţiunii Responsabili Termen de 
realizare 

Sursa 

1 2 3 4 5 
1. Organizarea şi desfăşurarea reuniunilor 

Grupului de monitorizare.  
Preşedintele 

Grupului, 
Secretariatul 

cel puţin o dată 
în trimestru 

 

pct. 6.3 din SNA 

2. Examinarea rapoartelor trimestriale de 
monitorizare a realizării Planului de acţiuni pe 
anii 2012-2013 pentru implementarea SNA, 
elaborate de către Secretariat 

Membrii 
Grupului de 
monitorizare 
Secretariatul 

trimestial pct. 6.2 şi 6.3 din 
SNA 

3. Examinarea Raportului naţional de evaluare a 
implementării SNA pe anul 2012 şi remitetrea 
acestuia în adresa Parlamentului şi Guvernului 
spre informare 

Membrii 
Grupului de 
monitorizare 

februarie Regulamentul 
Grupului de 

monitorizare, 
SNA 

4. Audierea dărilor de seamă a autorităţilor publice 
privind plenitudinea, calitatea şi eficienţa 
realizării măsurilor anticorupţie, conform 
graficului anexat 

Preşedintele 
Grupului, 

Secretariatul 

trimestrial Regulamentul 
Grupului de 

monitorizare, 
SNA 

5. Verificarea informaţiilor, prezentate de 
instituţiile antrenate în procesul de 
implementare al Strategiei, în vederea stabilirii 
cauzelor de neexecutare sau executare 
necalitativă şi în termen a Planului de acţiuni, cu 
emiterea recomandărilor de rigoare 

Membrii 
Grupului de 
monitorizare 

după caz Regulamentul 
Grupului de 

monitorizare, 
SNA  

6.  Audierea Centrului Naţional Anticorupţie 
privitor la mersul implementării Strategiei de 
consolidare a CNA (H.P.nr. 232 din 26.10.2012) 

Membrii 
Grupului de 
monitorizare 

Februarie 
Iulie 

Octombrie 

Strategia de 
consolidare a 

CNA 
7. Asigurarea transparenţei activităţii Grupului de 

monitorizare prin actualizarea permanentă a 
paginii web a CNA, modulul atribuit Grupului 
de monitorzare.  

Secretariatul după fiecare 
şedinţă 

SNA 

8. Elaborarea Raportului naţional de evaluare a 
implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 
pentru anul 2013  

Membrii 
Grupului de 
Monitorizare 
Secretariatul 

decembrie/2013 
– ianuarie/2014 

SNA 

9. Elaborarea Raportului de evaluare a 
implementării Strategiei de consolidare a 
Centrului Naţional Anticorupţie 

Membrii 
Grupului de 
Monitorizare 

octombrie-
noiembrie 

Strategia de 
consolidare a 

CNA 
10. Coordonarea agendei Conferinţei Naţionale 

Anticorupţie 
Membrii 

Grupului de 
Monitorizare 

noiembrie SNA 

11. Examinarea proiectului Planului de acţiuni pe 
anii 2014-2015 de implementare a Strategiei 
naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, 
elaborat de Secretariat 

Membrii 
grupului de 

monitorizare 
 

noiembrie SNA 

12. Informarea Comisiei parlamentare securitate 
naţională, apărare şi ordine publică privitor la 
activităţile desfăşurate de către Grupul de 
monitorizare  

Secretariatul trimestrial Regulamentul 
Grupului de 

monitorizare, 
SNA 

 


