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

 
 
 

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL AGENTIEI NATIONALE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 
- Revizuit in conf. cu prevederile H.G. nr.599/2018 - 

 

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție Stabilirea măsurilor de intervenție 

Domeniul de 

activitate în care 

se manifestă 

riscul la corupție 

Descrierea riscului Cauze P I E Măsuri de intervenție A 

 

B 

 

 

Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare 

 

Recrutarea/Încadrar

ea/ numirea 

funcționarilor 

Întocmirea criteriilor şi a 

condiţiilor de participare la 

concursurile de încadrare, astfel 

- Lipsa precizărilor explicite 

referitoare la condițiile de 

participare examen/ 

2 1 

 

2 Verificarea, consultarea 
permanentă a legislației de 
specialitate.  

Personalul 

de 

Permanent 
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publici/personalului 

contractual. 

încât să existe posibilitatea 

favorizării anumitor candidaţi.  

Divulgarea subiectelor, grilelor 

de corectare, ghidului de 

interviu sau a conţinutului 

oricăror alte 

documente/instrumente 

utilizate cu ocazia 

concursurilor. 

 Posibilitatea coruperii unui 

funcționar membru în comisia 

de  selecţie, încadrarea şi 

promovarea personalului 

propriu, organizarea 

concursurilor şi al comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor 

concurs.  

- Exercitarea de atribuții 

excesive, cu încălcarea 

cadrului legal. 

 - Necunoașterea legislației 
specifice  și a procedurii 
operaționale. 
 
- Neîndeplinirea funcțiilor de 

control, supraveghere, 

evaluare şi consiliere, 

autoevaluare 

 Implementarea PS privind functiile 
sensibile, conflictul de 
interese/incompatibilitati. 

Semnalarea neregularităţilor 
/avertizarea in interes public 
/protecţia avertizorilor de 
integritate la nivelul aparatului 
propriu A.N.O.F.M. 

Actualizarea şi verificarea 
respectării procedurii 
operaționale. 

Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 
ANOFM  

Desfaşurarea de activităţi de  

consiliere etică cu privire la 
corupţie  

Asigurarea intocmirii declaraţiilor 
de avere şi de interese de către 
toţi funcţionarii publici din cadrul  

ANOFM. 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

 

Acordarea 
drepturilor salariale. 

Stabilirea cu intenție a unei 
valori mărite a drepturilor 
salariale ale angajatilor(salariu 
de încadrare, spor de vechime, 

Lipsa/Insuficiența 
mecanismelor de control.  

Lacune legislative, norme 
neclare, imprevizibile, 

1 2 2 Monitorizarea lunară privind 
acordarea drepturilor salariale.  

Consultare periodică a legislației 

Personalul 

de 

specialitate 

Permanent 

 



                    

 

  

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ                                                                                                                                                                                           Pagina 3 din 20 
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

spor CFP, etc.). 
 
Exercitarea de atributii 
excesive, cu incalcarea cadrului 
legal 

reglementarea unor excepții 
care ridică probleme de 
interpretare și aplicare, 
flexibilitate în interpretarea 
subiectivă. 

specifice. 

Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Identificarea nevoilor de 
perfecţionare şi pregătire 
profesională a personalului de 
execuţie şi a personalului de 
conducere 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Gestionarea 
dosarelor 
profesionale. 

Permiterea, de către persoana 
responsabilă cu gestionarea 
dosarelor profesionale, a 
accesului unor persoane 
neautorizate, la datele 
personale ale funcționarilor 
publici, în vederea obținerii 
unor foloase. 

Neasigurarea  securitatii 
dosarelor  profesionale  a 
personalului angajat  
 
 Lipsa/insuficiența 
mecanismelor de 
supraveghere și control. 
 
 Necunoașterea legislației 
specifice și a procedurii 
operaționale. 

1 1 1 Verificare, consultarea permanentă 
a legislației de specialitate.  

Actualizarea şi verificarea 
respectarii procedurii 
operaționale. 

Instruirea personalului cu privire la 
protectia datelor cu caracter 
personal 

Realizarea de audituri interne 
periodice 

Stabilirea competenţelor şi 
responsabilităţilor asociate 
postului astfel încât ele să reflecte 
elementele avute în vedere la 
realizarea obiectivelor generale şi 
specifice ale ANOFM 

Implementarea PS-12 Delegarea 
/subdelegarea de competenţe la 
nivelul aparatului propriu ANOFM 

Exercitarea permanenta a 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Permanent 
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functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 
ANOFM  

Desfaşurarea de activităţi de  

consiliere etică cu privire la 
corupţie  

Activitatea de 
registratură. 

Pierderea/distrugerea 
 documentației. 
 

Neînregistrarea 
documentelor care au intrat 
/ieșit din cadrul ANOFM.  
 

1 2 2 Verificarea, consultarea 
permanentă a legislației de 
specialitate. 

Instruirea personalului cu privire la 
gestionarea, circuitul si pastrarea 
documentelor. 

Asigurarea respectarii Legii 
nr.16/1996 a arhivelor 

Implementarea unui sistem eficient 
de arhivare a corespondenţei şi 
documente generate din toate 
activităţile care se derulează la 
nivelul de ANOFM 

 

 

Elaborarea/actualizarea procedurii 
privind inregistrarea 
/primirea/expedierea 
corespondenţei 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Permanent 
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Activitatea de 
comunicare 

O relatie deficitara a 
raporturilor institutiei cu mass-
media  

 

Probleme de natura 
legislativa,lacune 
legislative, norme 
neclare,imprevizibile,reglem
entarea unor exceptii care 
ridica probleme de 
intrepretare si aplicare  

1 1 1 Verificarea, consultarea 
permanentă a legislației de 
specialitate. 

Actualizarea/modificarea/complet
areaPS care reglementează 
activităţile şi acţiunile de 
comunicare internă şi externă şi 
cuprinde prevederi referitoare la: 
timpii alocaţi pentru 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. 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Permanent 

 

 Neasigurarea Accesului la 
informatiile de interes public si 
transparenta procesului 
decizional 

Nepublicarea 
/neactualizarea 
informatiilor pe site-ul 
propriu 

Acces limitat in paginile de 
internet 

Absenta informatiilor sau 
avaluarilor privind 
incidentele de integritate 

1 1 1 Verificarea, consultarea 
permanentă a legislației de 
specialitate. 

Publicarea pe pag web a 
A.N.O.F.M. a informatiilor cu 
caracter public şi actualizarea 
permanentă a acesteia. 
Intocmirea si actualizarea listei 
seturilor de date publicate in 
format deschis 
Asigurarea informaţiilor necesare 

respectării angajamentelor 

asumate prin Registrul Unic al 

Tranparenţei Intereselor(RUTI) 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

Permanent 
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Asigurarea respectării 

angajamentelor asumate privind 

creșterea transparenței și 

standardizarea afișării informațiilor 

de interes public aprobate de 

Guvernul României 

 

ANOFM 

 Neinformarea angajatilor despre 
procesul de elaborare a planului 
de integritate 

Neasumarea rolului de 
avertizor de integritate de 
catre angajati 

Analiza  superficiala a 
avertizarilor in interes 
public 

1 1 1 Aplicarea PS privind avertizarilor 
de integritate si protectia 
avertizorilor 

Deschiderea „Registrului de 
evidenţă a avertizărilor de 
integritate ». 
 
Intocmirea dosarelor ”Semnalarea 
neregularităţilor/Avertizări in 
interes public. 
 

Formular de avertizare in interes 
public/de sesizare nereguli. 

Existenta Cutiei poştale la sediul 
instituţiei pentru Consilierul etic 
(pentru avertizorii anonimi) 

 

Publicarea listei incidentelor de 
integritate 

Consolidarea statutului şi a 

rolului consilierului de etică 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Permanent 
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Consolidarea instituției 
avertizorului de integritate 

Creştere a gradului de 
conştientizare și a nivelului de 
educaţie anticorupţie în rândul 
personalului 

Aplicarea normelor disciplinare 

 

 

Activitatea privind Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de Formare Profesională a Forţei de Muncă 

 

 Realizarea unei statistici 
incorecte si incomplete 
privind situatia somajului si 
a fortei de munca la nivel 
national 

Necompletarea tuturor 
informatiilor(campurilor) din 
sistemul informatic 

Baza de date incompleta sau 
eronata 

Lipsa informatiilor privind 
necesarul de forta de munca 
a angajatorilor 

Necomunicarea 
disponibilizarilor colective 

Necomunicarea locurilor de 
munca vacante conform legii 

2 2 4 Analize periodice cu rezultatele 
obţinute in realizarea obiectivelor 
şi a indicatorilor de performanta şi 
propuneri de imbunătăţire. 
 
Completarea cu atentier sporita a 
tuturor campurilor in sistemul 
informatic 
Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 
ANOFM  

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Permanent 
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Desfaşurarea de activităţi de  

consiliere etică cu privire la 
corupţie  

 

 Acordarea de atestări 
întreprinderilor 
sociale/întreprinderilor 
sociale  de inserţie 

Neverificarea  
documentaţiei necesare 
atestării/certificării 
întreprinderilor 
sociale/întreprinderilor 
sociale  de inserţie 

1 1 1 Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 
ANOFM  

Desfaşurarea de activităţi de  

consiliere etică cu privire la 
corupţie  

Verificarea completarii 

informatiilor obligatorii de catre 

angajator si verificarea dupa 

inregistrare a corectitudinii datelor 

introduse in calculator 

Intocmire RUIES si a extrasului 

 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

 

 

 

Activitatea de Coordonare a Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date 
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Implementare proiecte 

finantate din fonduri 

externe in calitate de 

beneficiar/ 

partener 

Imixtiunile altor 
angajaţi şi relaţiile 
clientelare şi de 
intermediere, care 
prezintă un interes. 

Oferirea unor informaţii 
denaturate. 

Trafic de influență de 
către persoane din 
interiorul/ exteriorul 
agentiei în vederea 
favorizării în rezolvarea 
problemelor prin 
influențarea 
funcționarilor ce au 
competențe în domeniu 

Posibilitatea realizarii 
dublei finanţări. 

Fundamentarea gresita 
a bugetelor pentru 
finantarea proiectelor. 

Incheierea unor 
contracte in afara 
limitelor legale 

Elaborarea 

necorespunzatoare a 

documentelor aferente 

proiectelor 

Efectuarea acestui tip de 
activitate de către un grup 
restrâns de angajaţi. 

Necunoasterea legislatiei 
privind faptele de coruptie 

Modificari legislative 

Intelegerea/interpretarea 
defectuoasa a prevederilor 
contractuale si legale. 

Relatii de prietenie sau 
bazate pe interes intre 
functionar si furnizorii de 
bunuri si servicii. 

 

2 2 4 Indrumare şi demersuri în găsirea 
soluţiilor pentru evitarea dublei 
finanţări. 

Verificare, consultarea permanentă 
a legislației de specialitate. 

Coordonarea şi monitorizarea 
modului de implementare a 
proiectelor cu  finanţare din 
fonduri nerambusabile  

Centralizarea cererilor de 
deschidere de credite bugetare  pe 
surse de finanţare  

Stabilirea unor instrumente pentru 
monitorizarea activităţii şi a 
modului de implementare a 
acestora. 

Aplicarea de sancţiuni disciplinare 
pentru incălcarea standardelor 
etice şi de conduită anticorupţie la 
nivelul tuturor funcţiilor publice 

Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 
ANOFM 

Pe 
perioada 
derularii 
proiectelor 
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Managementul Bazelor de Date 

 

 Sustragerea/pierderea 
de informaţii cu 
caracter confidenţial 

Deținerea, utilizarea 
informației, accesul la 
informații confidențiale  
 
Neutilizarea parolelor 
personale  
 
Acordarea dreptului de 
folosire a  
Programelor informatice 
salariatilor care nu sunt in 
domeniu 
 
Nerealizarea BACK- upului 
 
Neachizitionarea 
programelor antivirus 

2 2 4 Instruirea periodica a personalului 
care gestioneaza baze de date, cu 
privire la posibile fapte de 
coruptie. 

Utilizarea parolelor personale 

Acordarea drepturilor de acces 
doar persoanelor care le utilizeaza 

Existenta programelor antivirus 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Permanent 

 

 

Activitatea privind Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj 

 

Achiziţiile publice întocmirea incorectă a  
caietului de sarcini ce 
poate duce la nulitatea 
contractului de 
achiziţii publice. 

Lipsa/insuficienţa 
mecanismelor de 
supraveghere şi control. 

Nerespectarea  legislaţiei în 
vigoare. 

2 2 4 Intocmirea de contracte cu clauze 
clare 
 
Monitorizare lunară a achiziţiilor. 

Respectarea legislaţiei şi a 

Personalul 

din: 

 -comp. 

Achizitii 

Permanent 
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Recepţia 
incompletă/defectuoasă 
şi acceptarea la plată a 
unor lucrări de reparaţii 
curente, capitale şi de 
modernizare (investiţii) 
nefinalizate, 
nerealizate ori de slabă 
calitate. 

Achiziţionarea directa 
de produse, servicii şi 
lucrări prin utilizarea 
unor proceduri 
netransparente sau prin 
sistemul electronic de 
achiziţii publice 
(S.E.A.P.) pentru 
favorizarea unor 
operatori economici. 

Oferirea unei atentii 
functionarului public 
pentru nu a cere detalii 
despre calitatea 
serviciilor 

Resurse umane insuficient 

pregătite din punct de 

vedere  profesional 

Nerespectarea procedurilor 

şi a programelor de achizitii, 

neadministrarea corectă a 

contractelor pot genera 

prejudicii în patrimoniu şi 

afecta funcţionarea 

institutiei; 

Contracte incheiate fara 

clauze clare  

 

 

 

procedurilor operaţionale cu 
definirea clară a atribuţiilor şi 
paşilor de realizare a achiziţiei 

Cuprinderea în control intern anual 
a activitatii derulate si realizarea         
indicatorilor de performanţă 
conform procedurilor operaţionale 

Traninguri cu personalul implicat 

Elaborarea PO-Conflictul de 
interese in domeniul achiziţiilor şi 
prevenirea acestuia 

Asigurarea respectării prevederilor  
privind declararea cadourilor şi 
afişarea de către Comisia de 
evaluare şi inventariere a bunurilor 
primite cu titlu gratuit cu prilejul 
unor acţiuni de protocol in 
exercitarea mandatului sau 
funcţiei din cadrul ANOFM. 

Deschiderea si completarea 
registrului privind declararea 
cadourilor. 

Auditarea internă, o dată la doi 

ani, a sistemului de prevenire a 

corupţiei la nivelul tuturor 

autorităţilor publice 

-juridic  

-financiar 

- audit 

intern. 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 
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Control Financiar Preventiv 
Propriu 

Dispunerea, prin 

interpretarea sau 

aplicarea greşită a 

dispoziţiilor legale în 

vigoare, a unor măsuri 

care pot produce 

prejudicii  

Acordarea vizei CFPP fara 

documente justificative 

Neintocmirea check-

listurilor pe activitatile 

supuse vizei CFPP 

Neintocmirea Cadrului 

general al operatiunilor 

supuse vizei CFPP 

1 1 1 Insusirea temeinică de catre 
controlori a actelor normative în 
vigoare   

Respectarea circuitului 
documentelor 

Intocmirea si verificarea check list-
urilor 

Intocmirea, actualizarea si 
verificarea Cadrului general al 
operatiunilor supuse vizei CFPP 

Verificarea si analiza modului de 
respectare a codului specific de 
norme profesionale pentru 
persoanele care exercita 
activitatea de CFPP( anexa 2 din 
OMFP 923/2014) 

Solicitarea unui controlor delegat 
din partea MF 

Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

 

Controlorul 

financiar 

preventiv 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

 

 

Permanent 

 

Compartiment financiar-
contabil 

Efectuarea de plăţi 
ilegale sau duble 

Angajarea de cheltuieli 
nelegale  

Modul de autorizare şi 

Neinregistrarea tuturor 
platilor/incasarilor in 
numerar in registrul de casa 

Lipsa/insuficienţa 
mecanismelor de 

1 1 1 Respectarea  procedurilor 
operaţionale cu definirea clară a 
atribuţiilor şi paşilor de realizare a 
activitatilor 

Realizarea veniturilor numai dupa 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

Permanent 
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stabilire a titlurilor de 
creanţă, precum şi a 
facilităţilor acordate la 
încasarea acestora, 
preferential sau 
incorect, care pot 
produce prejudicii  în 
vederea obținerii unor 
foloase de catre 
funcționarii publici 

Reflectarea nereala  in 

contabilitate a 

mijloacelor fixe si a 

obiectelor de inventar 

Denaturarea 
rezultatului patrimonial 
al institutiei 

supraveghere şi control. 

Nedepunerea în termen a 

documentelor de plată sau 

completarea eronată şi/sau 

incompletă a acestora 

Lipsa/insuficienţa 
mecanismelor de 
supraveghere şi control. 

Inregistrarea in alte conturi 

decat cele corespunzatoare 

ce documentele de constituire a 
veniturilor poarta viza de CFPP şi 
viza din partea compartimentului 
juridic 

Traninguri cu personalul implicat 

Realizarea de misiuni de audit atat 
de catre auditorii interni cat si 
auditorii externi (Curtea de Conturi 
a Romaniei) 

Verificarea de catre controlorul 
delegat  

Obtinerea vizei de la trezoreria  

Autocontrolul operaţiunilor 
financiare 

Controlul operaţional al activităţii 
financiare 

 

 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Proiectul si executia BAS Fundamentarea 

veniturilor BAS in 

functie de indicatori 

economici nereali 

Solicitarea cu intarziere 
a sumelor necesare 
pentru desfasurarea 
activitatilor 

Necunoasterea indicatorilor 
economici reali  

Situatii incorecte  si date 
incerte primite de la 
structurile functionale 

Modificari legislative 
frecvente 

1 1 1 Realizarea de verificări periodice 
privind gestionarea resurselor de 
către o structură independentă 
(internă sau externă). 

Implementarea  corecta a 
legislatiei  
 
Verificarea respectarii procedurilor 
operationale aferente activitatii 

 
Iniţierea de acţiuni de 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

Permanent 
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monitorizare a aplicării 
principiului de separare a 
funcţiilor de iniţiere, verificare si 
aprobare a operaţiunilor 
Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 
ANOFM  

 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

 

Activitatea de Coordonare a Reţelei Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale 

 Consilierea persoanelor 
din România care 
doresc să lucreze ȋn SEE 
și Elveția, incorect, cu 
intenție 

Acceptarea  
documentelor la dosar  
întocmite incorect de 
persoana juridică în 
vederea obţinerii 
autorizaţiei de muncă 
pentru lucrătorii străini  

Favorizarea punerii in 
legatura a ofertei de 
locuri de munca din 

Capacitatea limitată de 
verificare a activității 
desfășurate 

Slaba solicitare a 
solicitantilor 

Insuficiente  mecanisme de 
control și capacitate 
limitată de verificare a 
activității 

1 1 1 Verificarea respectarii legislatiei 
aplicabile 

Actualizarea fişei postului cu 
responsabilităţi ce le revin 
titularilor pe linie de supraveghere 
şi supervizare. 

Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Permanent 
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reteaua EURES cu 
solicitantii de locuri de 
munca in stainatate   

ANOFM  

Desfaşurarea de activităţi de  

consiliere etică cu privire la 
corupţie  

Traninguri cu personalul implicat 

 

Activitatea de Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie 

Participarea la procesele in 
care agentia are calitatea de 
parte, aflate pe rolul 
instantelor de judecata 

Nesusţinerea în instanţă 
a interesului instituţiei 
la presiunile efectuate 
de beneficiari sau 
reprezentanţii lor legali 
(factori politici, 
avocaţi, executori 
judecatoresti, chiar 
ameninţări efective şi 
propriu/ zise în relaţia 
instituţională cu 
A.N.O.F.M.) 

Argumentarea juridica 

insuficienta, lacune ale 

cauzelor sustinute la 

reprezentarea in 

instanta 

Acte procedurale depuse in 
afara termenului stabilit de 
instanta sau depuse intr-un 
mod care nu corespund cu 
realitatea 

Neprezentarea la termenul 
stabilit de instanța de 
judecată datorită unor  
amenințări sau presiune 
asupra personalului 

1 1 1 Revizuirea procedurilor in funcţie 
de modificarile legislative, etc. 
 
Verificarea respectarii procedurilor 
operationale aferente activitatii 
 
Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 
ANOFM  

Desfaşurarea de activităţi de  

consiliere etică cu privire la 
corupţie  

Traninguri cu personalul implicat 

 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disci-plina  

Presedintele 

ANOFM 

Dupa caz 

Activitatea de avizare a 
actelor de natura juridica 

Exercitarea unor 

presiuni de către 

Acte de natura juridica 
incheiate in mod illicit si 

1 1 1  
Verificarea respectarii procedurilor 

Personalul 

de 

Dupa caz 
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incheiate de agentie persoane influiente în 

vederea semnării unor 

contracte cu clauze 

neavantajoase pentru 

instituţie  

care nu indeplinesc conditii 
de legalitate de forma si 
fond 

Existența unor surse de 
amenințare sau presiune 
asupra personalului; 
 
Lacune legislative, norme 
neclare, imprevizibile, 
reglementarea unor excepții 
care ridică probleme de 
interpretare și aplicare, 
flexibilitate în interpretarea 
subiectivă 

operationale aferente activitatii 
Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 
ANOFM  

Desfaşurarea de activităţi de  

consiliere etică cu privire la 
corupţie  

Traninguri cu personalul implicat 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disci-plina  

Presedintele 

ANOFM  

Participarea la activitatea 
de acreditare a furnizorilor 
de servicii specializate 
pentru stimularea ocuparii 
fortei de munca 

Acordarea acreditarilor 

unor furnizori de 

servicii specializate 

pentru stimularea 

ocuparii fortei de 

munca fara respectarea 

criteriilor legale 

Necunoasterea legislatiei 
privind faptele de coruptie 
 
Constientizare insuficienta a 
masurilor de control ce sunt 
aplicate 

1 1 1 Respectarea legislatiei specifice 
Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 
ANOFM  

Desfaşurarea de activităţi de  

consiliere etică cu privire la 
corupţie  

Traninguri cu personalul implicat 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Dupa caz 

Legislatie, metodologie Interpretarea si 
aplicarea legislatiei in 
domeniul ocuparii in 

Nealinierea legislatiei 
specifice cu legislatia 
general valabila  

1 1 1 Alinierea legislatiei specifice cu 
legislatia general valabila  

Armonizarea legislatiei  in 

Personalul 

de 

specialitate 

Dupa caz 
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mod defectuos Nearmonizarea legislatiei  in 
domeniul ocuparii           
(lege,norme, proceduri) 

domeniul ocuparii (lege,norme, 

proceduri) 

Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 
control. 

Comisia 

SCIM si SNA 

Presedintele 

ANOFM 

 

Activitatea de Control şi Recuperare Debite 

Control Masuri Active 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 ocuparii 

 Efectuarea acţiunilor de control 
general, potrivit Programului anual 
de control şi Tematicii, aprobate 
de preşedintele ANOFM. 

Efectuarea acţiunilor de control 
inopinat, potrivit legii, în scopul 
verificării şi soluţionării sesizărilor 
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 
aprobarea Preşedintelui ANOFM. 
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 Preşedintele 
ANOFM. 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 

Permanent 
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Verificarea şi monitorizarea 
activităţii agenţiilor judeţene 
pentru ocuparea forţei de muncă, 
cu privire la aplicarea procedurii 
de executare silită, inclusiv 
îndeplinirea măsurilor asiguratorii, 
pentru debitele constituite la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
altele decât cele provenind din 
contribuţii, rezultate din 
nerespectarea prevederilor Legii 
nr.76/2002 
 

Indeplinirea masurilor 
asiguratorii si executare 
silita a debitelor 

Oferirea unei atentii 
executorului bugetar 
pentru a nu-si indeplini 
in mod legal si 
procedural atributiile 
de serviciu 

Neconstituire a 
debitelor , in perioada 
de acordare sau in 
perioada monitorozare 
a beneficiarilor de 
subventii inainte de 
termenul de 
prescriptie, in cadrul 
controalelor efectuate   

Nerecuperarea 
debitelor stabilite , in 
conformitare cu 
prevederile legale 

Neaplicarea actelor 
normative care 
reglementează această 
activitate 

Contacte frecvente cu 
exteriorul institutiei cu 
beneficiarii 

Existența unor surse de 
amenințare sau presiune 
asupra personalului 

Lipsa îndeplinirii funcțiilor 
de control, supraveghere, 
evaluare și consiliere; 

Lipsa luării deciziilor de 
stabilire a măsurilor ce se 
impun 

1 1 1 Verificarea respectării prevederilor 
legale în vigoare, aplicabile în 
domeniu 

 

Prioritizarea acţiunilor de control 
prin creşterea ponderii acestora în 
zone expuse la corupţie. 
 
 
Valorificarea rezultatelor 
activităţii Curţii de Conturi şi ale 
structurilor de control intern prin 
sesizarea organelor judiciare 
competente. 

 

 

Exercitarea permanenta a 
functiilor de supraveghere si 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 
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control. 

Realizarea de controale/audituri 
interne periodice 

Monitorizarea respectării normelor  

de conduită de către toţi angajaţii 
ANOFM  

Desfaşurarea de activităţi de  

consiliere etică cu privire la 
corupţie  

Traninguri cu personalul implicat 

 

Activitatea de Audit Public Intern 

 Presiuni exercitate cu 
intenţie  ale 
persoanelor  din 
interiorul sau exteriorul  
ANOFM  
pentru neevidenţierea 
deficienţelor. 

Divulgarea de informaţii 
la care s-a avut acces în 
cadrul misiunilor de 
audit public intern. 

Oferirea unei opinii 
denaturate în scopul  
acoperirii unor 
disfuncţionalităţi  
constatate în misiunile 
de audit ectuate  

Neîndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu în scopul 
obţinerii de avantaje 
materiale morale sau 
profesionale. 

Nevalorificarea rezultatelor 
activității Curții de Conturi 
și ale structurilor de control 
intern.  

Auditarea internă, la o 
perioadă mai mare de doi 
ani, a sistemului de 
prevenire a corupției la 
nivelul entității. 

1 1 1 Utilizarea de mijloace tehnice de 
monitorizare 
Verificarea permanentă a stării de 
incomatibilitate privind efectuarea 
misiunilor de audit public intern 
Declaraţie de confidenţialitate 
privind accesul la informaţii. 

Analiza rapoartelor anuale de 
activitate. 
 
Urmarirea remedierii 
vulnerabilităţilor specifice 
instituţiilor publice prin 
implementarea sistematică a 
măsurilor preventive. 

Intensificarea activităților de 
informare și formare a personalului 

Personalul 

de 

specialitate 

Comisia 

SCIM si SNA 

Consilierul 

de etica 

Comisia de 

disciplina  

Presedintele 

ANOFM 
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Agenda: 

P – probabilitate 

I – impact 

E – expunere 

A – responsabil 

B – termen. 

NOTA: Risc de corupţie - probabilitatea de materializare a unei ameninţări de corupţie care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un 

domeniu de activitate, determinată de atribuţiile specifice şi de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităţilor unei 

autorităţi sau instituţii publice. 

 

 

Compartiment Dezvoltare Managerială – S.C.R.D. 

 

conform planului anual 
de audit public intern 

din SPOR cu privire la măsurile 
preventive anticorupție și 
promovarea integrității în 
funcția/serviciul public de 
ocupare. 


