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                        GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOTĂRÎRE nr.____ 
din_____________ 

Chişinău 
 

 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de  influenţă 

necorespunzătoare  
 

 În temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea 
integrităţii profesionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.35–41, 
art.73), Guvernul  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
   Se aprobă Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de  influenţă 

necorespunzătoare (se anexează). 

 
 

 
 
 
PRIM-MINISTRU                                                                                 Iurie LEANCĂ 
 
Contrasemnează: 
 
Ministrul justiţiei                                                                                       Oleg EFRIM 
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Aprobat 
 prin Hotărârea Guvernului 

 
Regulament cu privire la evidenţa cazurilor de  influenţă 

necorespunzătoare 
 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Prezentul regulament stabileşte procedura de comunicare a influenţelor 
necorespunzătoare de către agenţii publici, modul de completare şi gestionare a 
registrului pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare. 

 
2. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate semnifică: 
 

agent public – angajat al entităţilor publice prevăzute în anexa la Legea nr. 325 din 
23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale; 

 

entitate publică – autorităţile şi organele prevăzute în anexa la Legea nr. 325 din 23 
decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale 

 

influenţă necorespunzătoare – încercări, acţiuni, presiuni, ameninţări, imixtiuni sau 
rugăminţi ilegale ale unor terţe persoane în vederea determinării agenţilor publici să 
îndeplinească sau nu, să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unor acţiuni în exercitarea 
funcţiilor lor sau contrar acestora 

 

terţă persoană – persoană fizică responsabilă care a atins vârsta de 16 ani, din 
cadrul entităţii publice sau din afara acesteia, care pretinde că acţionează din nume 
propriu sau din numele altor persoane fizice sau entităţi din ţară, de peste hotare sau 
internaţionale, care exercită o influenţă necorepunzătoare asupra agentului public 

 

structură specializată – subdiviziunea de securitate internă/control intern din cadrul 
entităţilor publice sau subdiviziunea desemnată de către conducătorul entităţii publice 

 
3. Prezentul Regulament se aplică agenţilor publici, care informează despre 

influenţele necorespunzătoare exercitate asupra lor de către terţele persoane, inclusiv 
influenţele exercitate în legătură cu utilizarea fondurilor europene.  

    
 

II. COMUNICAREA INFLUENŢELOR NECORESPUNZĂTOARE 
 

4. În cazul în care agentul public este supus unor influenţe necorespunzătoare, 
acesta este obligat: 

a) să refuze influenţa necorespunzătoare; bunurile, serviciile, privilegiile sau 
avantajele sub orice formă care sunt promise, oferite sau date nu trebuie acceptate pentru 
a fi folosite ca probă; 

b) să-şi desfăşoare activitatea conform legii, în special cea pentru care a intervenit 
influenţa necorespunzătoare; 

c) să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu; 
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d) să comunice conducătorului entităţii publice sau, după caz, Centrului Naţional 
Anticorupţie sau Serviciului de Informaţii şi Securitate despre tentativa de a fi influenţat, 
în conformitate cu pct. 6 - 8 din prezentul regulament. 

 
5. Entităţile publice sunt obligate să ţină evidenţa cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare şi să asigure accesul la aceste informaţii al instituţiilor care realizează 
testarea integrităţii profesionale. 

 
6. Comunicarea influenţei necorespunzătoare se face în cel mult 2 zile lucrătoare, 

în scris, pe numele conducătorului entităţii publice, în două exemplare, dintre care unul 
rămîne la agentul public. 

 
7. Dacă influenţa necorespunzătoare este exercitată de către conducătorul entităţii 

publice, agentul public va comunica acest fapt Centrului Naţional Anticorupţie (în 
continuare CNA), în mod alternativ: 

1) prin intermediul liniei telefonice anticorupţie; 
2) sesizarea expediată pe adresa CNA; 
3) sesizarea depusă personal la sediul CNA. 
 

8. Influenţa necorespunzătoare exercitată de către conducătorul CNA asupra 
agenţilor publici din subordine, se comunică Serviciului de Informaţii şi Securitate (în 
continuare SIS), în baza unui acord interinstituţional. 

 
9. Conducătorul entităţii publice, persoana care recepţionează comunicarea, 

inclusiv din cadrul CNA sau SIS, asigură confidenţialitatea informaţiei respective, cu 
excepţia cazului prevăzut la pct. 5 din prezentul regulament. 

  
10.  În cazul în care influenţa necorespunzătoare are legătură cu utilizarea fondurilor 

europene, conducătorul entităţii publice va informa despre acest fapt CNA în ziua 
lucrătoare imediat următoare celei în care a fost făcută comunicarea. La rîndul său, CNA 
va informa despre acest caz, cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost 
informat de către entitatea publică, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). 

 
11. În comunicarea făcută, agentul public supus influenţei necorespunzătoare 

menţionează în mod obligatoriu: 
1) numele şi prenumele său, funcţia şi subdiviziunea în care activează; 
2) datele de identificare ale persoanei care a încercat să-l influenţeze (dacă sunt 

cunoscute); 
3) descrierea influenţei necorespunzătoare, data şi ora când aceasta a avut loc. 

 
 

III. RECEPŢIONAREA COMUNICĂRILOR ŞI GESTIONAREA  
REGISTRULUI DE INFLUENŢE NECORESPUNZĂTOARE 

 
12. Comunicările privind influenţele necorespunzătoare sunt recepţionate de către 

structura specializată sau de persoana desemnată de către conducătorul entităţii publice. 
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13. Comunicarea privind influenţa necorespunzătoare este înregistrată într-un 
Registru special, potrivit anexei la prezentul regulament. 

 
14. Recepţionând comunicarea despre influenţa necorespunzătoare, persoana 

responsabilă indică pe al doilea exemplar: 
1) data când a fost recepţionată comunicarea; 
2) semnătura persoanei care a recepţionat comunicarea; 
3) numărul de ordine din registrul privind influenţele necorespunzătoare. 
 

15.  După recepţionarea comunicării despre influenţa necorespunzătoare, persoana 
responsabilă va remite comunicarea respectivă conducătorului entităţii publice cel târziu 
în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost recepţionată comunicarea. 

 
 

IV. RĂSPUNDEREA  
 

16. Neinformarea de către agentul public a conducătorului entităţii publice sau, după 
caz, CNA sau SIS despre tentativa de a fi influenţat, în conformitate cu pct. 6-8 din 
prezentul regulament, atrage răspunderea disciplinară. 

 
17.  Refuzul de către persoana responsabilă de a recepţiona comunicarea privind 

influenţa necorespunzătoare şi de a o înscrie în registrul special, atrage răspunderea 
disciplinară. 

 
18.  Neasigurarea accesului instituţiilor care realizează testarea integrităţii 

profesionale la registrul special, atrage răspunderea contravenţională. 
 
19.  Nerespectarea obligaţiei de asigurare a confidenţialităţii informaţiilor 

recepţionate, potrivit pct. 9 din prezentul Regulament, constituie o încălcare gravă a 
disciplinei de serviciu şi atrage răspunderea disciplinară cu aplicarea următoarelor 
sancţiuni – mustrare aspră sau destituirea din funcţia deţinută. 
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Anexă 
        la Regulamentul cu privire la evidenţa  

cazurilor de influenţă necorespunzătoare 
 
 

Registru cu privire la influenţele necorespunzătoare 
 
 

 
 
 
 

 

Nr. 
d/o 

Data şi ora 
recepţionării 
comunicării 
privind influenţa 
necorespunzătoare 

Numele şi prenumele, 
funcţia şi 
subdiviziunea în care 
activează agentul 
public care a 
comunicat influenţa 
necorespunzătoare 

Datele de 
identificare ale 
persoanei care a 
încercat să-l 
influenţeze (dacă 
sunt cunoscute)  

Descrierea influenţei 
necorespunzătoare, data şi 
ora când aceasta a avut loc 

1.     
2.     
3.     
4.     


