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RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ŞI VULNERABILITĂŢILOR LA CORUPŢIE ŞI A MASURILOR DE REM EDIE  
LA NIVELUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECŢIA COPILULUI BOTOŞANI

Atribuţia vulnerabilă 
ia corupţie

Vulnerabilităţi Ameninţări Risc
(riducat,
scăzut,
mediu)

Cauze Măsuri de remediere a 
vulnerabilităţilor

Achiziţii publice
Elaborarea Programul 
anual al achiziţiilor 
publice pe baza 
referatelor com unicate 
de celelalte structuri 
funcţionale din cadrul 
instituţiei

Asigură şi participă la 
la organizarea şi 
desfăşurarea 
procedurilor de 
achiziţie (elaborare 
documentaţie, 
activitate de form are 
şi publicare)

Lipsa de com unicare între 
departamente pentru 
stabilirea corectă a 
nevoilor
Identificarea nevoilor 
după aprobarea bugetului 
Legislaţie incom pletă şi 
instabilă

Avantajarea unui 
participant la procedura de 
achiziţie publică 
Cunoştinţe jurid ice 
insuficiente ale 
participanţilor la procesul 
de achiziţie
Tratament discrim inator, 
favorabil pentru anum ite 
firme în procesul de 
achiziţii publice 
Transmiterea selectivă a 
anunţului la licitaţie 
Publicarea unor criterii de

Planificarea deficitară a 
procesului de achiziţie 
Cuprinderea unor achiziţii 
nejustificate din punct de vedere 
economic
Alocarea nerealistă a bugetului

Verificarea necorespunzătoare a 
documentaţiei de atribuire ceea ce 
conduce la informaţii 
contradictorii
Neaplicarea actelor normative în 
materie
încheierea unor contracte cu 
clauze abuzive/neclare 
Dezvăluirea de informaţii 
confidenţiale concurenţilor 
Nerespectarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al 
D.G.A.S.P.C. Botoşani privind 
statutul personalului instituţiei

Mediu

Scăzut

Lipsa unor politici 
salariale bazate pe 
criterii de 
profesionalism 
Insuficienta motivare 
a personalului 
Intervenţia factorilor 
externi
Neîndeplinirea cu 
profesionalism a 
atribuţiilor de 
serviciu 
Modificări 
legislative

Stabilirea necesităţilor în 
funcţie de nevoile reale 
Verificări interne 
Instruirea salariaţilor 
privind legislaţia specific 
în vigoare 
îm bunătăţirea 
instrum entelor de control 
intern managerial

Iniţierea în timp util a 
procedurii de atribuire 
ţinând cont de duratele 
estimative ale fiecărei 
etape precum şi perioadele 
de soluţionare a 
eventualelor contestaţii 
Formularea adevcvată a 
cerinţelor de calificare cu 
respectarea principiului 
proporţional ităţii pentru a 
asigura participarea unui 
num ăr cât mai mare de 
operatori economici
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Participarea în 
com isiile de evaluare 
a ofertelor în cadrul 
procedurilor de 
licitaţie

calificare şi selecţie 
discriminatorii, insuficient 
detaliate sau incomplete 
M odificarea anunţului de 
participare prin clarificări 
şi nu prin erate 
Oferirea de informaţii 
confidenţiale din interiorul 
instituţiei

Răspunderea colectivă a 
mem brilor comisiei de 
evaluare în condiţiile în 
care nu toţi membrii sunt 
specializaţi în domeniul 
achiziţiilor publice

Posibilitatea apariţiei unor erori în 
cadrul derulării procedurii de 
evaluare
Contestaţii din partea ofertanţilor

Mediu Lipsa de personal 
specializat în 
domeniul achiziţiilor 
publice

Respectarea de către 
membrii
comisiei/persoanele 
implicate în derularea 
procedurilor a principiilor 
imparţialităţii, 
independenţei şi 
integrităţii
Respectarea legislaţiei în 
domeniul achiziţiilor 
publice
Instituirea unor procedure 
specifice privind achiziţiile 
publice

Participarea periodică la 
cursuri de perfecţionare 
profesională

Activitatea juridică
Reprezentarea în 
instanţă a intereselor 
instituţiei în litigii cu 
persoane fizice sau 
jurid ice

Reprezentarea eronată in 
faţa instanţei a intereselor 
instituţiei, neprezentarea 
probelor, omiterea 
formulării căilor de atac,

Influenţa factorilor desemnaţi să 
efectueze activitatea,
Imixtiuni din exteriorul instituţiei 
Relaţii clientelare şi de 
intermediere

Scăzut Ambiguitatea actelor 
normative/care pot fi 
interpretate sau 
norme juridice 
incomplete

Participarea periodică la 
cursuri de perfecţionare 
profesională
Corelarea legislaţiei în 
vederea eliminării
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depăşirea termenelor M odificări dese ale 
legislaţiei
Com plexitatea şi 
diversitatea 
documentelor şi a 
dosarelor gestionate

am biguităţilor şi
interpretărilor
Analizarea permanent a
legislaţiei în
vigoare/modificările
legislative

Avizarea
documentelor

Urmărirea respectării 
şi aplicării legislaţiei 
în domeniul propriu

Posibilitatea avizării unor 
contracte/acte adiţionale în 
condiţii de nelegalitate

Nerespectarea prevederilor 
legale

Existenţa unor presiuni asupra 
funcţionarului public responsabil

încălcarea drepturilor 
angajaţi lor/beneficiari lor 
Emiterea unor acte în afara 
cadrului legal

Scăzut

Scăzut

Contract fără clauze 
clare sau propus a fi 
încheiat în condiţii 
neclare
Superficialitatea în 
verificarea 
documentelor ca 
urmare a volumului 
mare ce trebuie 
procesat

Gestionarea
patrimoniului
Participarea la 
recepţia lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii 
executate de terţi

înţelegeri cu privire la 
recepţia lucrărilor chiar 
dacă au defecte majore sau 
multiple

Recepţia unor lucrări care nu 
respect în totalitate documentaţia 
tehnică a autorizaţiei de construire

Scăzut întocmirea unor 
documente de 
recepţie finală a 
lucrărilor care nu 
reflectă realitatea

Efectuarea controalelor 
periodice privind 
executarea lucrărilor

Gestiunea resurselor 
umane
Organizarea 
concursurilor şi 
asigurarea desfăşurării 
acestora în condiţiile 
legii

M anagement defectuos al 
resurselor umane, 
incompatibilitate om/post, 
încadrarea personalului 
care nu corespunde 
cerinţelor postului

Personalul nou angajat nu 
corespunde nivelului de 
performanţă şi cerinţelor postului

Mediu Neaplicarea 
legislaţiei specifice

Participarea la 
cursuri/seminarii în 
domeniul gestionării 
resurselor umane 
Verificări interne 
Îmbunătăţirea 
instrumentelor de control 
intern managerial
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Activitatea de 
adopţii şi postadopţii
Evaluarea garanţiilor 
m orale şi condiţiilor 
material ale 
persoanei/familiei care 
doreşte să adopte şi 
propune eliberarea 
atestatului

Realizarea unei 
compatibilităţi teoretice 
eronate determinate de 
neintroducerea corectă a 
datelor în sistemul 
informatic

Un copil să intre în 
compatibilitate teoretică cu o 
familie adoptivă fără respectarea 
criteriilor cerute de lege

Scăzut Modificări
legislative necorelate 
cu sistemul 
informatic utilizat la 
nivel naţional

însuşirea corectă a 
cadrului legislativ 
Sistemul informative 
utilizat să fie funcţional şi 
corelat cu etapele adopţiei 
reglementate de cadrul 
legal

Activitatea de 
contabilitate şi buget
Participarea la 
fundam entarea 
proiectului bugetului 
de venituri şi 
cheltuieli

Elaborarea defectuoasă a 
proiectului de buget

Buget insuficient care conduce la 
nerespectarea atribuţiilor 
D.G.A.S.P.C. în concordanţă cu 
standardele în domeniu

Scăzut Aplicarea
incompletă a 
prevederilor legale

Fundamentarea corectă, 
argumentată a bugetului, 
însoţită de acte 
justificative

A sigurarea şi 
urm ărirea evidenţei 
plăţilor efectuate în 
lim ita creditelor 
bugetare aprobate

Aplicarea incorectă a vizei 
de control financiar 
preventive

Utilizarea incorectă a resurselor 
financiare

Scăzut Aplicarea corectă a 
prevederilor legale

Asistenţă socială
Realizarea evaluării 
com plexe a persoanei 
verificând îndeplinirea 
încadrării în grad de 
handicap

Realizarea unei evaluări 
subiective
Relaţii clientelare şi de 
intermediere

încadrarea eronată în grad de 
handicap ceea ce influenţează 
acordarea prestaţiilor sociale

Scăzut Numărul mare de 
persoane pentru care 
se solicită evaluarea 
Modificarea actelor 
normative care 
îngreunează 
activitatea
desfăşurată de 
specialişti

Participarea la cursuri de 
instruire
însuşirea corectă a 
cadrului legal
0  bună colaborare cu 
autorităţile locale 
Realizarea unor 
programări astfel încât să 
se realizeze o evaluare 
atentă/detaliată
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A cordarea prestaţiilor 
sociale

Acordarea unor prestaţii 
sociale în mod nelegal

Crearea debitelor deoarece 
fam ilia/reprezentantul legal nu 
anunţă în timp util decesul/alte 
modificări în situaţia persoanei cu 
handicap

Scăzut Numărul mare de 
persoane pentru care 
se solicit acordarea 
prestaţiilor sociale

încheierea de acorduri cu 
Direcţia pentru evidenţa 
persoanelor şi 
administrarea bazelor de 
date
Colaborarea cu autorităţile 
locale

A sigurarea recrutării, 
selecţiei, evaluării, 
form ării, precum şi 
constituirea 
docum entaţiei în 
vederea eliberării 
atestatului de asistent 
m atem al profesionist

Recrutarea unor persoane 
care nu îndeplinesc 
condiţiile privind 
garanţiile morale şi 
material
M enţinerea copilului într- 
un mediu care să nu le 
permită o dezvoltare 
corespunzătoare

A ngajarea unor asistenţi matemali 
profesionişti care nu corespund 
criteriilor stabilite de legislaţia în 
dom eniu

Scăzut Disimularea 
adevărului de către 
solicitanţi 
Evaluarea
superficială de către 
specialişti
Crearea unei 
dependenţe a 
copilului faţă de 
asistentul matemal 
profesionist

Identificarea unor soluţii 
de sancţionare a unor 
astfel de atitudini 
Extinderea evaluării prin 
colaborarea cu alte 
instituţii
Evaluări psihologice 
detaliate realizate de către 
psihologi specializaţi

M onitorizarea 
cazurilor sesizate/

N eidentificarea cazurilor 
de abuz, neglijare, 
exploatare a copiilor 
protejaţi cu măsură de 
protecţie

M enţinerea copiilor într-un mediu 
care nu le permite dezvoltarea 
corespunzătoare

Scăzut Evaluarea
superficială de către 
specialişti

Identificarea/aplicarea 
unor metode de evaluare a 
comportamentului 
copilului şi a dezvoltării 
sale într-un alt mediu decât 
cel în care se presupune că 
este abuzat/neglijat

A sigurarea protecţiei 
copilului/adultului 
instituţional izat

Acordarea serviciilor fără 
a fi respectate în totalitate 
standardele în domeniu

Copiii/adulţii nu beneficiază în 
totalitate de condiţiile 
reglementate de legislaţia 
specifică

Scăzut Buget insuficient 
Personal insuficient 
Personal nepregătit

Proiectarea unui buget care 
să corespundă standardelor 
în domeniu
Ocuparea posturilor 
vacante
Participarea personalului 
la cursuri de perfecţionare
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Activitatea de
monitorizare si*

evidenţă
A sigurarea colectării 
datelor şi actualizarea 
evidenţei
copiilor/adulţilor/pers 
oanelor cu handicap

întocm irea şi transm iterea 
unor situaţii statistice 
eronate

Centralizarea unor date eronate la 
nivel naţional

Scăzut Numărul mare de
beneficiari
Modificări
permanente în 
statutul acestora

Colaborarea eficientă între 
compartimentele instituţiei 
Colaborarea eficientă cu 
alte unităţi administrative 
teritoriale

Grup de lucru pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie 2016 -  2020 la nivelul D.G.A.S.P.C. Botoşani

S im o n a -  Oana Dediu -  şef serviciu, Serviciul Juridic, Contencios  r ̂ _______

D aniela Coşovanu -  şe f serviciu, Serviciul pentru protecţia adultului aflat în dificultate ( -

M aria — Felicia Mihai - şe f serviciu, Serviciul com unitar specializat destinat protecţiei copilului Q r . /

Lăcrăm ioara Radu -  şe f birou, Biroul programe, strategii, monitorizare, parteneriate şi coordonar^autorităţi publice locale A  t ‘

C ecilia -N ic o le ta  Spataru - şef serviciu, Serviciul pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi m anagement de caz
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