
 

 

 

 

        
 

 
 

                                                                                                                             
 
 

RAPORTUL PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2017 
LA NIVELUL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

Instituţie Structură Descriere 
incident 

Măsuri 
administrative/ 

manageriale dispuse 

Cauze ale producerii  
incidentului de 

integritate 

Măsuri propuse 
in vederea 
prevenirii 
apariţiei 

incidentului de 
integritate 

AJOFM 
Călăraşi 

Conducere –
Director 
executiv  
adjunct 

Directia Naţională Anticorupţie –Secţia de 
Combatere a Infracţiunilor de Corupţie 
prin adresa nr.FN/21.09.2016, 
înregistrată la A.J.O.F.M.Călăraşi sub nr. 
12433/26.09.2016 şi transmisă la 
A.N.O.F.M. prin adresa cu nr 
12444/26.09.2016, comunică faptul că în 
perioada 2010-2011 inculpatul Dobre 
Cornel a fost ajutat în încercarea sa de a 
obţine fonduri europene în mod fraudulos 
de inculpatul Popescu Leonard Cătălin 

Prin Ordinul preşedintelui 
A.N.O.F.M. nr.415/26.09.2016, 
art.1 , faţă de situaţia 
intervenită cu privire la de 
domnul Leonard Cătălin 
Popescu, deţinând funcţia 
publică de conducere de 
director executiv adjunct al 
AJOFM Călăraşi, situaţie 
relevată prin comunicatul de 
presă al Direcţiei Naţionale 

În perioada 2010-2011 
inculpatul Dobre 
Cornel a fost ajutat 
în încercarea sa de a 
obţine fonduri 
europene în mod 
fraudulos de 
inculpatul Popescu 
Leonard 
Cătălin(deţinând 
funcţia publică de 

Respectarea 
actelor 

normative în 
vigoare 



(deţinând funcţia publică de conducere 
de director executiv adjunct al AJOFM 
Călăraşi în perioada 01.02.2013-26.09. 
2016 )care i-a pus la dispoziţie mai multe 
documente false (oferte, contracte, 
facturi, etc) ce nu reflectau realitatea şi 
care aveau să fie depuse de acesta la 
autoritatea contractantă. 

Anticorupţie înregistrat la 
A.N.O.F.M. nr. 
11614/26.09.2016 precum şi 
prin adresa A.J.O.F.M.Călăraşi 
nr. 12444/26.09.2016, întrucât 
faţă de funcţionarul public 
menţionat  au devenit 
incidente dispoziţiile art.94, 
alin.(1)  lit.m) din legea 
n.188/1999 republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  
s-a impus luare  de măsuri 
administrative de către 
preşedintele A.N.O.F.M., în 
calitate de persoană care are 
competenţa numirii în funcţia 
publică prin suspendarea de 
drept a raportului de serviciu 
stabilit de domnul Leonard 
Cătălin Popescu cu ANOFM, 
conform art.95, alin.(4)din 
Legea nr.188/1999, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

conducere de 
director executiv 
adjunct al AJOFM 
Călăraşi în perioada 
01.02.2013-26.09. 
2016 ) care i-a pus la 
dispoziţie mai multe 
documente false 
(oferte, contracte, 
facturi, etc) ce nu 
reflectau realitatea si 
care aveau sa fie 
depuse de acesta la 
autoritatea 
contractantă. 

ANOFM AJOFM CLUJ Incalcarea normelor de conduita ale 
functionarilor publici 

Destituirea din functia publica 
a doamnei  Crisan-Bodea 
Marioara – consilier principal in 
cadrul  Compartimentul 
Analiza pietei muncii, program 
e de ocupare si implementare 
masuri active 
 

Abateri de la normele 
de conduita 

Consiliere 
individuala cu 
consilierul de 
etica 

AJOFM 
DOLJ 

Deconcentrat Prin Raportul de Evaluare nr.18085/G/II/ 
23.03.2012  întocmit de A.N.I.rămas 
definitiv, a fost constatată existenţa unui 

Eliberare din funcţia publică a 
doamnei Cotigă Mihaela 
Despina începând cu data de 

Conflict de interese  - 



 
 
 
 
 
 

                       Compartiment  Dezvoltare  Managerială -  SCRD 
 

conflict de interese faţă de doamna 
Cotigă Mihaela Despina.  
Aşa fiind, începând cu data de 11.07.2015 
până pe data de 11.07.2018 în privinţa 
doamnei Cotigă Mihaela Despina s-a 
stabilit interdicţia de a exercita o funcţie 
sau demnitate publică  

09.10.2017 


