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                                                                                                                                                       Anexa nr.4 din H.G. nr.599/2018 

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CSTA SUCEAVA 
 

Identificareașievaluareariscurilor de corupție Stabilirea măsurilor de intervenție 

Domeniul de 

activitateîn 

care se 

manifestăriscul 

la corupție 

Descriereariscului Cauze P I E Măsuri de intervenție A 

 

B 

 

Activitatea de Resurseumane, salarizare, comunicare 

Recrutarea/ 

Încadrarea/ 

numirea 

personalului 

contractual. 

-Întocmireacriteriilorşi a condiţiilor de 

participare la concursurile de 

încadrare, 

astfelîncâtsăexisteposibilitateafavoriză

riianumitorcandidaţi.  

-Divulgareasubiectelor, grilelor de 

corectare, ghidului de interviusau a 

conţinutuluioricăroraltedocumente/ins

trumenteutilizate cu 

ocaziaconcursurilor. 

-Posibilitatea coruperii unui angajat 

membru în comisia de  selecţie, 

încadrarea şi promovarea personalului 

propriu, organizarea concursurilor şi al 

comisiilor de soluţionare a 

contestaţiilor 

- 

Lipsaprecizărilorexplicit

ereferitoare la 

condițiile de 

participare examen/ 

concurs.  

- Exercitarea de 

atribuțiiexcesive, cu 

încălcareacadrului 

legal. 

 - 
Necunoașterealegislație
ispecificeși a 
proceduriioperaționale. 
- Neîndeplinirea 

funcțiilor de control, 

supraveghere, evaluare 

2 1 

 

 

1 -Verificarea, 
consultareapermanentă a 
legislației de specialitate.  
-Implementarea PS 
privindfunctiilesensibile, conflictul 
de interese/incompatibilitati. 
-Semnalarea 
neregularităţilor/avertizarea in 
interes public/protecţia 
avertizorilor de integritate la 
nivelulaparatuluipropriu CSTA 
-
Actualizareaşiverificarearespectării
proceduriioperaționale. 
-Exercitareapermanenta a 
functiilor de supravegheresi 
control. 
-Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

-Personalul 

de 

specialitate 

-Comisia 

SCIM si SNA 

-Consilierul 

de etica 

-Comisia de 

disciplina 

-Director 

CSTA 

Permanent 

 

 



 

 

 

şi consiliere, 

autoevaluare 

-Monitorizarea respectării normelor  
de conduită de cătretoţi angajaţii 
CSTA 
-Desfaşurarea deactivităţi de  
consiliere etică cu privire la 
corupţie 

-Asigurarea intocmirii declaraţiilor 
de avere şi de interese de către 
toţi funcţionariipublici din cadrul  
CSTA. 

Acordareadreptur
ilorsalariale. 

-Stabilirea cu intenție a 
uneivalorimărite a drepturilorsalariale 
ale angajatilor(salariu de încadrare, 
spor de vechime, spor CFP, etc.). 
-Exercitarea de atributiiexcesive, cu 
incalcareacadrului legal 

-
Lipsa/Insuficiențameca
nismelor de control      
-Lacune legislative, 
norme neclare, 
imprevizibile, 
reglementarea unor 
excepții care ridică 
probleme de 
interpretare și aplicare, 
flexibilitate în 
interpretarea 
subiectivă. 

1 0 0 -
Monitorizarealunarăprivindacordar
eadrepturilorsalariale.  
-Consultareperiodică a 
legislațieispecifice. 
-Exercitareapermanenta a 
functiilor de supravegheresi 
control. 
-Identificarea nevoilor de 
perfecţionare şi pregătire 
profesională a personalului de 
execuţie şi a personalului de 
conducere 

-Personalul 

de 

specialitate 

-Comisia 

SCIM si SNA 

-Consilierul 

de etica 

-Comisia de 

disciplina 

- Director 

CSTA 

Permanent 

 

Gestionareadosar
elorprofesionale. 

Permiterea, de 
cătrepersoanaresponsabilă cu 
gestionareadosarelorprofesionale, 
aaccesuluiunorpersoaneneautorizate, 
la datelepersonale aleangajatilor, 
învedereaobțineriiunorfoloase. 

-Neasigurarea  
securitatii dosarelor  
profesionale  a 
personalului angajat 
-
Lipsa/insuficiențameca
nismelor de 
supraveghereși control. 
-
Necunoașterealegislație
ispecificeși a 
proceduriioperaționale. 

1 0 0 -Verificare, 
consultareapermanentă a 
legislației de specialitate. 
-
Actualizareaşiverificarearespectarii
proceduriioperaționale. 
-Instruireapersonalului cu privire la 
protectiadatelor cu caracter 
personal 
-Realizarea de audituri interne 
periodice 
-
Stabilireacompetenţelorşiresponsa
bilităţilorasociatepostuluiastfelîncâ
telesăreflecteelementeleavuteînve
dere la 
realizareaobiectivelorgeneraleşispe

-Pers.de 

specialitate 

-Comisia 

SCIM si SNA 

-Consilierul 

de etica 

-Comisia de 

disciplina 

Director 

CSTA 

Permanent 

 



 

 

 

cifice ale CSTA 

-Implementarea PS-12 
Delegarea/subdelegarea de 
competenţe la 
nivelulaparatuluipropriu CSTA 
-Exercitareapermanenta a 
functiilor de supravegheresi 
control. 
-Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 
-Monitorizarea respectării normelor  
de conduită de cătretoţi angajaţii 
Desfaşurarea deactivităţi de  
consiliere etică cu privire la 
corupţie 

Activitatea de 
registratură. 

Pierderea/distrugerea 
documentației. 
 

Neînregistrareadocume
ntelor care au intrat 
/ieșit din cadrul CSTA.  
 

1 1 1 -Verificarea, 
consultareapermanentă a 
legislației de specialitate. 
-Instruireapersonalului cu privire la 
gestionarea, 
circuitulsipastrareadocumentelor. 
-AsigurarearespectariiLegii 
nr.16/1996 aarhivelor 
-Implementareaunuisistemeficient 
de arhivare a 
corespondenţeişidocumente 
generate din toateactivităţile care 
sederulează la nivelul de CSTA 
-Elaborarea/actualizarea 
procedurii privind inregistrarea 
/primirea/expedierea 
corespondenţei 

-Personalul 

de 

specialitate 

-Comisia 

SCIM si SNA 

-Consilierul 

de etica 

-Comisia de 

disciplina 

- Director 

CSTA 

Permanent 

 

 

Activitatea de 
comunicare 

O relatiedeficitara a 
raporturilorinstitutiei cu mass-media  

 

-Probleme de natura 
legislativa,lacune 
legislative, 
normeneclare,imprevizi
bile,reglementareaunor
exceptii care 
ridicaprobleme de 
intrepretaresiaplicare 

1 1 1 -Verificarea, 
consultareapermanentă a 
legislației de specialitate. 
-Actualizarea/modificarea/ 
completarea PS care 
reglementează activităţile şi 
acţiunile de comunicare internă şi 
externă şi cuprinde prevederi 
referitoare la: timpii alocaţi pentru 

-Personalul 

de 

specialitate 

-Comisia 

SCIM si SNA 

-Consilierul 

de etica 

-Comisia de 

Permanent 

 



 

 

 

primirea/ prelucrarea şi 
transmiterea informa 
ţiilor/documentelor, stabilirea 
responsabililor de primirea/ 
transmiterea 
informaţiilor/documentelor funcţie 
de tipologia acestora, stabilirea 
căilor/mijloacelor corespunzătoare 
pentru transmiterea fiecărui tip de 
informaţie. 

disciplina 

- Director 

CSTA 

 NeasigurareaAccesului la informatiile 
de interes public 
sitransparentaprocesuluidecizional 

-Nepublicarea 
/neactualizareainforma
tiilor pe site-ul propriu 
-Acceslimitat in 
paginile de internet 
-
Absentainformatiilorsau
avaluarilorprivindincide
ntele de integritate 

1 1 1 -Verificarea, 
consultareapermanentă a 
legislației de specialitate. 
-Publicarea pe pag web aMTSa 
informatiilor cu caracter public 
şiactualizareapermanentă a 
acesteia. 
-Intocmirea si actualizarea listei 
seturilor de date publicate in 
format deschis 
-

Asigurareainformaţiilornecesareres

pectăriiangajamentelorasumatepri

nRegistrulUnic al 

TranparenţeiIntereselor(RUTI) 

-

Asigurarearespectăriiangajamentel

orasumateprivindcreștereatranspar

ențeișistandardizareaafișăriiinform

ațiilor de interes public aprobate 

de GuvernulRomâniei 

-Personalul 

de 

specialitate 

-Comisia 

SCIM si SNA 

-Consilierul 

de etica 

-Comisia de 

disciplina 

- Director 

CSTA 

Permanent 

 

 Neinformareaangajatilordespreprocesul 
de elaborare a planului de integritate 

-Neasumarearolului de 
avertizor de integritate 
de catreangajati 
-Analizasuperficiala a 
avertizarilor in interes 
public 

1 1 1 -Aplicarea PS privindavertizarilor 
de 
integritatesiprotectiaavertizorilor 
-Deschiderea „Registrului de 
evidenţă a avertizărilor de 
integritate ». 
-Intocmirea dosarelor 
”Semnalareaneregularităţilor/Aver

-Personalul 

de 

specialitate 

-Comisia 

SCIM si SNA 

-Consilierul 

de etica 

Permanent 

 



 

 

 

tizări in interes public. 
-Formular de avertizare in interes 
public/de sesizarenereguli. 
-ExistentaCutieipoştale la 
sediulinstituţieipentruConsilierul 
etic (pentruavertizoriianonimi) 
-Publicarealisteiincidentelor de 
integritate 
-Consolidareastatutuluişi a 
roluluiconsilierului de etică 
-
Consolidareainstituțieiavertizorului 
de integritate 
Creştere a gradului de 
conştientizareși a nivelului de 
educaţieanticorupţieînrândulperso
nalului 
-Aplicareanormelordisciplinare 

-Comisia de 

disciplina 

- Director 

CSTA - 

ServiciulImplementareProiecteFonduriNerambursabile din FonduriEuropene 

Implementare 

proiecte finantate 

din fonduri 

externe in calitate 

de beneficiar/ 

partener 

 -Efectuarea acestui tip 
de activitate de către 
un grup restrâns de 
angajaţi. 
-
Necunoasterealegislatie
iprivindfaptele de 
coruptie 
-Modificari legislative 
-
Intelegerea/interpretar
eadefectuoasa a 
prevederilorcontractual
esilegale. 
 

0 0 0    

DirectiaTehnologiaInformatieisiEvidentaDatelor 

 Sustragerea/pierderea de informaţii cu 
caracter confidenţial 

-Deținerea, utilizarea 
informației, accesul la 
informații confidențiale  
-Neutilizarea parolelor 

2 2 3 -Instruireaperiodica a personalului 
care gestioneazabaze de date, cu 
privire la posibilefapte de 
coruptie. 

-Personalul 

de 

specialitate 

- Director  

Permanent 

 



 

 

 

personale  
- Acordarea dreptului 
de folosire a 
programelor 
informatice salariatilor 
care nu sunt in domeniu 
-Nerealizarea BACK- 
upului 
-Neachizitionarea 
programelor antivirus 

-Utilizareaparolelorpersonale 
-Acordareadrepturilor de 
accesdoarpersoanelor care le 
utilizeaza 
-Existentaprogramelor antivirus 

CSTA 

 

DirectiaGenerala Economica, Achizitii, Investitii si Patrimoniu 

Achiziţiilepublice -întocmireaincorectă a  
caietului de sarcinicepoate duce la 
nulitateacontractului de 
achiziţiipublice. 
-
Recepţiaincompletă/defectuoasăşiacce
ptarea la plată a unorlucrări de 
reparaţiicurente, capitaleşi de 
modernizare (investiţii) nefinalizate, 
nerealizateori de slabăcalitate. 
-Achiziţionareadirecta de produse, 
serviciişilucrăriprinutilizareaunorproce
durinetransparentesauprinsistemul 
electronic de achiziţiipublice (S.E.A.P.) 
pentrufavorizareaunoroperatori 
economici. 
-Oferireauneiatentiifunctionarului 
public pentru nu a cere 
detaliidesprecalitateaserviciilor 

-
Lipsa/insuficienţameca
nismelor de 
supraveghereşi control. 
-
Nerespectarealegislaţie
iînvigoare. 
-

Resurseumaneinsuficien

tpregătite din punct de 

vedereprofesional 

-

Nerespectareaproceduri

lorşi a programelor de 

achizitii, 

neadministrareacorectă 

a contractelor pot 

genera 

prejudiciiînpatrimoniuşi

afectafuncţionareainsti

tutiei; 

-

Contracteincheiatefara

clauzeclare 

 

 

 

2 2 2 -Intocmirea de contracte cu 
clauzeclare 
-Monitorizarelunarăaachiziţiilor. 
-Respectarealegislaţieişi a 
proceduriloroperaţionale cu 
definireaclarăaatribuţiilorşipaşilor 
de realizare a achiziţiei 
-Cuprindereaîn control intern 
anualaactivitatiiderulatesirealizare
aindicatorilor de performanţă 
conform proceduriloroperaţionale 
-Traninguri cu personalulimplicat 
-
Asigurarearespectăriiprevederilorpr
ivinddeclarareacadourilorşiafişarea 
de cătreComisia de 
evaluareşiinventariere a 
bunurilorprimite cu titlugratuit cu 
prilejulunoracţiuni de protocol in 
exercitareamandatuluisaufuncţiei 
din cadrul ANOFM. 
-
Deschidereasicompletarearegistrul
uiprivinddeclarareacadourilor. 
-Auditareainternă, o dată la doi 

ani, a sistemului de prevenire a 

corupţiei la 

nivelultuturorautorităţilorpublice 

-Personalul 

din: -comp. 

Achizitii- -

financiar-  

Director 

CSTA 

Permanent 

 



 

 

 

Control 
FinanciarPreventi
vPropriu 

-Dispunerea, 

prininterpretareasauaplicareagreşită a 

dispoziţiilorlegaleînvigoare, a 

unormăsuri care pot produce prejudicii 

-Acordareavizei CFPP 

faradocumente 

justificative 

-Neintocmirea check-

listurilor pe 

activitatilesupusevizei 

CFPP 

-NeintocmireaCadrului 

general al 

operatiunilorsupusevize

i CFPP 

1 1 1 -Insusireatemeinică de 
catrecontroloriaactelor normative 
învigoare 
-
Respectareacircuituluidocumentelo
r 
-Intocmireasiverificarea check list-
urilor 
-Intocmirea, 
actualizareasiverificareaCadrului 
general al operatiunilorsupusevizei 
CFPP 
-Verificareasianalizamodului de 
respectare a codului specific de 
normeprofesionalepentrupersoanel
e care exercitaactivitatea de CFPP( 
anexa 2 din OMFP 923/2014) 
-Solicitareaunuicontrolordelegat 
din partea MF 
-Exercitareapermanenta a 
functiilor de supraveghere, audit, 
control. 

-

Controlorulf

inanciarprev

entiv 

- Sef 

serviciu 

CSTA 

 

Permanent 

 

Compartiment 
financiar-contabil 

-Efectuarea de plăţiilegalesauduble 
-Angajarea de cheltuielinelegale 
-Modul de autorizareşistabilire a 
titlurilor de creanţă, precum şi a 
facilităţiloracordate la 
încasareaacestora, preferential 
sauincorect, care pot produce 
prejudiciiînvedereaobțineriiunorfoloase 
de catrefuncționariipublici 
-Reflectareanereala  incontabilitate a 

mijloacelor fixe si a obiectelor de 

inventar 

-Denaturarearezultatului patrimonial al 
institutiei 

-
Neinregistrareatuturorp
latilor/incasarilor in 
numerar in registrul de 
casa 
-
Lipsa/insuficienţameca
nismelor de 
supraveghereşi control. 
-Nedepunereaîn termen 

a documentelor de 

platăsaucompletareaer

onatăşi/sauincompletăa

acestora 

-
Lipsa/insuficienţameca
nismelor de 
supraveghereşi control. 

2 2 2 -
Respectareaproceduriloroperaţiona
le cu definireaclară a 
atribuţiilorşipaşilor de realizare a 
activitatilor 
-
Realizareaveniturilornumaidupaced
ocumentele de constituire a 
veniturilorpoartaviza de CFPP 
şiviza din parteacompartimentului 
juridic 
-Traninguri cu personalulimplicat 
-Realizarea de misiuni de audit 
atat de catreauditoriiinterni cat 
siauditoriiexterni (Curtea de 
Conturi a Romaniei) 
-Verificarea de 
catrecontroloruldelegat 
-Obtinereavizei de la trezoreria 

-Personalul 

de 

specialitate 

- Sef 

serviciu 

CSTA - 

 

Permanent 

 



 

 

 

-Inregistrarea in 

alteconturidecatcelecor

espunzatoare 

-Autocontrolul operaţiunilor 
financiare 
-Controlul operaţional al activităţii 
financiare 

Proiectul si 
executia 
Bugetului CSTA 

-FundamentareaveniturilorBugetului 

CSTA in functie de indicatori economici 

nereali 

-Solicitarea cu intarziere a 
sumelornecesarepentrudesfasurareaact
ivitatilor 

-
Necunoastereaindicator
ilor economici reali 
-Situatiiincorectesi date 
incerteprimite de la 
structurilefunctionale 
-Modificari legislative 
frecvente 

1 1 1 -Realizarea de verificări periodice 
privind gestionarea resurselor de 
către o structură independentă 
(internă sau externă). 
-Implementareacorecta a 
legislatiei 
Verificarearespectariiproceduriloro
perationaleaferenteactivitatii 
-Iniţierea de acţiuni de 
monitorizare a aplicării principiului 
de separare a funcţiilor de iniţiere, 
verificare si aprobare a 
operaţiunilor 
-Exercitareapermanenta a 
functiilor de supravegheresi 
control. 
-Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 
-Monitorizarea respectării normelor  
de conduită de către toţi angajaţii 
CSTA 

-

Personaluld

e 

specialitate 

- Director 

CSTA 

 

Permanent 

 

Serviciul Juridic 

        

 

Nu este 

cazul 

        Dupa caz 

       -Personalul 

de 

specialitate 

-Comisia 

Dupa caz 



 

 

 

SCIM si SNA 

-Consilierul 

de etica 

-Comisia de 

disciplina 

- Director 

CSTA 

Legislatie, 
metodologie 

-Interpretarea si aplicarea legislatiei in 
domeniultineretuluisisportului in mod 
defectuos 

-Nealinierea legislatiei 
specifice cu legislatia 
general valabila  
Nearmonizarealegislatie  
indomeniultineretuluisi
sportului           
(lege,norme, proceduri) 

1 1 1 -Alinierea legislatiei specifice cu 
legislatia general valabila  
-Armonizarealegislatiei  

indomeniultineretuluisisportului 

(lege,norme, proceduri) 

-Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

-Personalul 

de 

specialitate 

-Comisia 

SCIM si SNA 

- Director 

CSTA 

Dupa caz 

Activitatea de Control  

 -Exercitarea (cu sau fără intenţie) a 
controalelor de legalitate cu întârziere 
sau cu depăşirea termenului legal; 
-Întocmirea actelor de control cu 
superficialitate sau cu intentie, prin 
omiterea unor date/fapte 
/persoane/responsabile/măsuri. 

-Complexitatea şi 
diversitatea 
documentelor 
gestionate în cadrul 
acestei activităţi; 
-Efectuarea acestui tip 
de activitate de către 
un număr mai mic de 
persoane, raportat la 
complexitatea muncii. 
-Neaplicarea actelor 
normative care 
reglementează această 
activitate sau norme 
juridice incomplete; 
 
 

1 1 1 -Verificarea respectării 
prevederilor legale în vigoare, 
aplicabile în domeniul 
tineretuluisisportului 
 -Efectuarea acţiunilor de control 
general, potrivit Programului anual 
de control şi Tematicii, aprobate 
de ministrul CSTA. 
-Efectuarea acţiunilor de control 
inopinat, potrivit legii, în scopul 
verificării şi soluţionăriisesizărilor 
adresate de către persoanele 
juridice sau fizice, cu privire la 
existenta unor fapte de încălcare a 
legii sau prin abordarea unor 
obiective stabilite punctual, cu 
aprobareaministrului CSTA. 
-Întocmirea rapoartelor de control, 
a constatărilor şi propunerea de 
măsuri corective sau disciplinare, 
după caz, potrivit prevederilor 
legale şi  supunerea acestora, spre 
aprobare, de către ministrul CSTA. 

-Personalul 

de 

specialitate 

-Comisia 

SCIM si SNA 

-Consilierul 

de etica 

-Comisia de 

disciplina  

- Director 

CSTA 

Permanent 



 

 

 

 

Agenda: 

P – probabilitate,I – impact,E – expunere,A – responsabil,B – termen. 

-Verificarea şi monitorizarea 
activităţii entitatilor subordonate, 
cu privire la debitelor constituite 
la bugetul CSTA. 

 -Presiuni,exercitate cu intenţie,  
alepersoanelor  din interiorul sau 
exteriorul CSTA pentru neevidenţierea 
deficienţelor. 
-Divulgarea de informaţii la care s-a 
avut acces în cadrul acţiunilor de 
control. 
-Evitarea trasării unor măsuri în scopul  
acoperirii unor disfuncţionalităţi  
constatate în acţiunile de control 
ectuate  conform planului anual de 
control 

-Neîndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu 
în scopul obţinerii de 
avantaje materiale 
morale sau 
profesionale. 
-
Nevalorificarearezultat
elor activității Curții de 
Conturi și ale 
structurilor de control 
intern. 
 

1 1 1 -Utilizarea de mijloace tehnice de 
monitorizare 
-Verificarea permanentă a stării de 
incomatibilitate privind efectuarea 
acţiunilor de control 
-Analiza rapoartelor anuale de 
activitate. 
-Urmarirea 
remedieriideficienţelor/vulnerabili
tăţilor specifice instituţiilor 
publice prin implementarea 
sistematică a măsurilor preventive. 
-Intensificarea activităților de 
informare și formare a personalului 
din CSTA cu privire la măsurile 
preventive 
anticorupțieșipromovareaintegrităț
iiînfuncția/serviciul public. 

-Personalul 

din cadrul 

structurii de 

control 

-Comisia 

SCIM şi SNA 

-Consilierul 

de etică 

-Comisia de 

disciplină  

- Director 

CSTA 

 

Activitatea de Audit Public Intern 

        Nu este 

cazul 


