
Proiect 
APROBAT 

în şedinţa Grupului de Monitorizare 
din 04 aprilie 2014 

 

Program de activitate 
al Grupului de monitorizare pentru anul 2014  

 

 

Nr 
d/o 

Denumirea acţiunii Responsabili Termen de 
realizare 

Sursa 

1 2 3 4 5 
1. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 

Grupului de monitorizare, cu participarea 
mass-mediei, întru asigurarea 
transparenţei implementării Strategiei 
Naţionale Anticorupţie.  

Preşedintele 
Grupului, 

Secretariatul 

trimestrial 
 

SNA 

2. Audierea instituţiilor responsabile de 
implementare a SNA şi a Planului de 
acţiuni, conform Graficului de raportare, 
privind plenitudinea, calitatea şi eficienţa 
realizării măsurilor anticorupţie.  

Preşedintele 
Grupului, 

Secretariatul 

trimestrial Regulamentul 
Grupului de 

monitorizare, 
SNA 

3. Recepţionarea rapoartelor trimestriale 
privind măsurile întreprinse de către 
instituţiile cheie responsabile pentru 
implementarea SNA şi a Planului de 
acţiuni pînă la data de 15 a lunii imediat 
următoare trimestrului de gestiune, 
stocarea şi generalizarea informaţiilor 
prezentate. 

Secretariatul 
Grupului de 

monotorizare 
 

trimestrial Regulamentul 
Grupului de 

monitorizare, 
SNA  

4. Examinarea şi 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  

trimestrial SNA 

 
5. 

Elaborarea şi aprobarea rapoartelor 
trimestriele şi a raportului anual de 
monitorizare privind progreselor obţinute 
şi nivelul de realizare a măsurilor din 
Planul de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei naţionale anticorupţie, în 
conformitate cu Metodologia de 
monitorizare a SNA.  

Membrii 
Grupului de  

Monitorizare, 
Secretariatul 

trimestrial SNA, 
Metodologia de 

monitorizare 

6. Remiterea Raportului de monitorizare 
Comisiei parlamentare de profil spre 
dezbateri, precum şi Guvernului cu titlu 
de informare. 

Secretariatul 
Grupului de 

monotorizare 
 

semestrial SNA, 
Metodologia de 

monitorizare 

7. Elaborarea şi aprobarea raportului anual 
de evaluare a implementării Strategiei. 

Membrii 
Grupului de 
Monitorizare  

 

trimestrul I, anul 
următor anului 

de evaluare  

Metodologia de 
monitorizare, 

SNA 

8. Asigurarea transparenţei activităţilor 
desfăşurate de către Grupul de 
monitorizare prin actualizarea permanentă 

Membrii 
Grupului de  

Monitorizare, 

trimestrial Metodologia de 
monitorizare, 

SNA 



a site-ului G.M., prin desfăşurarea 
şedinţelor deschise publicului şi 
organizarea unor conferinţe de presă. 

Secretariatul 

9. Cooperarea cu reprezentanţii societăţii 
civile şi ai mass-mediei prin antrenarea 
acestora în activităţile de monitorizare şi 
de evaluare. 

Membrii 
Grupului de  

Monitorizare, 
Secretariatul 

Trimestrial/anual Metodologia de 
monitorizare, 

SNA 

10. Coordonarea agendei Conferinţei 
Naţionale Anticorupţie 

Membrii 
Grupului de 
Monitorizare 

trimestrul IV SNA 

 


