
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DISPOZTTIE
a Preqedintelui raionului Cimiglia

ain o1 noietq(zz'e- /-ot,r nr.,/04-"[

Cu privire la implementarea Legii nr.325

din 23 decembrie 2013 privind testarea

integritatii profesionale

in temeiul art.4, art.7 alin.(2)lit.a), b), c), din Legea nr.325 din23 decembrie

2013 privind testarea integritatii profesionale (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2014, nr.3541, art.73), qi conducandu-m6 de prevederile art.54 din

legea cu privire la administralia public6 1oca16 nr.436 din 28.12.2006,

DISPUN

1. A aproba Regulamentul cu privire la eviden[a cazurilor de influenlE

necorespu nzatoar e (Anexa nr. 1 ).

2. A line evidenfa cazurilor de influenli necorespunzdtoare conform

registrului model-(Anexa nr. 2);

3. A publica Regulamentul privind evidenla cazurilor de influenld

necorespunzatoare pe pagina web a Consiliului raional Cimiglia -

w]vw. raioncimi slia.md

4. Controlul prezentei dispozilii se pune in sarcina dnl-ui Casap Anatolie,

Specialist principal, Sec{ia administralie publicd de a informa funclionarii

publici din cadrul Consiliului raional, contra semn6tur6, despre

posibilitatea de a fi supuqi testului de integritate profesionali conform

avizului-(Anexa m.4)

Pregedintele

raionului Cimiglia Maxim COLTA

-



Anexi nr.l
Aprobat prin dispozilia Preqedintelui

raionului Cimiglia

nr@fohin Hol 2or4

REGULAMENT
cu privire la eviden{a cazurilor de influen{i necorespunzatoare

I. DISPOZITII GENERALE

L. Prezentul Regulament stabileqte procedura de comunicare a influenlelor

necorespunzatoare de catre funclionarii publici din cadrul Consiliului raional

Cimiqlia, modul de completare gi gestionare a registrului pentru denunlarea

influenlelor necoresPunzatoare

2. Prezentul Regulament se aplic6 funclionarilor publici din cadrul

Consiliului raional Cim[Ha in procesul de identificare qi denunlare a influenlelor

necorespgnzatoare exercitate de cltre terfe persoane, inclusiv in legatura cu

utilizarearesurselor alocate din fondurile Uniunii Europene gi a altor donatori.

3. in sensul prezentului Regulament noliunile utilizate semnificd:

influenld necorespunzdtoare incercdri, acliuni, presiuni, ameninliri,

imixtiuni sau rug6min1i ilegale ale unor terle persoane in vederea determinarii

agenlilor publici din cadrul Consiliului raional Cimiglia sd indeplineascd sau nu, si

iitirzie sau sd gribeasca indeplinirea unor acliuni in exercitarea funcliilor 1or sau

contrar acestora;

denunl- ingtiinlare intocmitd in scris de cdtre agentul public asupra caruia se

exercit6 influenla necorespunzdtoarc,care conline informaliile prevdzute in pct.8 al

Regulamentului;

entitate publicd- autoritalile gi organele prevazrfie in anexa laLegeanr.325

din 23 decembiie 20 13 privind testarea integritdlii profesionale ;

terld persoana -- persoana frzica responsabilS care a atins varsta de l6 ani,

din cadrul Consiliului raional sau din afara acesteia, care pretinde cd aclioneazi din

nume propriu sau din numele altor persoane fizice sau entitdli din lard, de p.{e

hotare, care exerciti o influen!fl necorespunzatoare asupra agentului public din

cadrul Consiliului raional;

structura de evidenld a in/luenlelor necorespunzatoare (structura

specializatd) -Comisia de securitate iniern6 din cadrul Consiliului raional Cimiqlia

instituit6 prin dispozifia preqedintelui raionului in vederea inregistrdrii cazurilor de

influen!6 ,r..or"rp,rnzatoare denunlate gi asigurSrii confidenlialitdlii acestora, in

condiliile prezentului Regulament;

institulie care realizeazd testarea integritatii profesionale -institutia care

efecfrrcaza testarea integritalii profesionale in privinla agenlilor publici din cadrul

entitSlii publice, in conformitate cu prevederile 1t.10 
alin.(l) al Legii nt'325 din

23 decembrie 20 13 privind te starea inte gritali pro fe s ionale.



II. PROCEDURA DE COMUNICARE

A INFLUENTELOR NECORESPUNZATOARE

4. Agentul public din cadrul Consiliului raional supus influenlei

necorespunz atoare este obligat:

1) sd refuze influenla necorespwtzatoarc;

2) sddesfEgoare in mod tegal activitatea pentru care a intervenit influenfa

necorespunzatoare;

3) sd sJasigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu sau, dupa caz,

cu alte dovezi;

4) si faca un denunf despre exercitarea influenlei necorospunzatoare in

modul prevazutin pct.8 din Regulament-

5. Preqedintele raionului este obligat:

a) sa desemneze structura de evidenlE a influenlelor

ne c ore spu nzato ar e(structura sp e c i al i zatd) ;

bj sA asigure evidenla denunfurilor in registrul de evidenld a cazutilor de

influenld necorespullz atoare (registru) de cdtre structura specializati;

c) sd asiguie confidenf ialitateadenunlurilor facute qi a registrului de eviden!6

a cazurilor de influenl6 necorespunzatoare, cu excepliile strict reglementate de

prezentul Regulament;

d) sd asigure condiliile necesare pentru

agentul public din cadrul Consiliului raional

personal modul de executare a atribuliilor

desf6qurarea in mod legal de cdtre

Cimiqlia a activititii qi sd verifice

pentru care a survenit influenla

necorespunzdtoare;

.j sd intreprindd masuri de prevenire a caztxilot de influenle

necorespunzatoare prin implicarea nemijlocitd la solulionarea acestora, (de

exemplu, atenlionarea prin intermediul expedierii sesiz6rilor oficiale, descurajatea

persoanei care genereizd influenla necorespunzdtoare, inclusiv prin atenlionarea.

conducatorului iirarhic superior al acestuia, identifi carea altor masuri legale);

0 s6 asigure u...rrl, inclusiv prin transmiterea in format electronic (posta

electronicil, la registrul de evidenld a cazurilor de influenld necorespunzatoare

qi/sau la copiile scanate de pe registrul dat instituliei care realizeazd testarea

integrit6lii piofesionale in privinla agentilor publici din cadrul entitelii publice.

6. in cazrl cind Pregedintele raionului nu intreprinde masurile prevazute la

pct.5 lit.e) agentul public din cadrul Consiliului raional Cimiglia se adreseazd

Centrului National AnticoruPfie.

7. Comunicarcainfluenlei necorespunzatoare se face in decurs de trei zile

lucratoare, in forma unui denun! scris, d.prt pe numele Preqedintelui raionului la

structura specializata sau, dupa caz,lainstitulia care realizeazdtestarea integritdlii

profesionaie, in condiliile p.i.S-tZ. Termenul de trei zile incepe sd curgd din ziva'

exercitdrii influenlei necorespunzatoare. in caztl afl5rii agentului public in

imposibilitate obiectivd de a depune denunlul in termenul prevazut, acesta trmeazd



a fi depus in ziua imediat urmatoare dupa incetarea motivelor date, cu anexarea

dovezilor care le confirm5. Nu se considerd motiv de imposibilitate obiectiv6 de a

depune denunlul in termenul prevazut, dacd agentul public se aflE la serviciu in

perioada de curgere a acestui termen.

8. in denun!, agentul public din cadrul Consiliului raional Cimiglia supus

infl uenlei ne c ore spu nzatoar e menlione azd, in mod ob I igatoriu :

a) numele gi prenumele sdu, funclia gi subdiviziunea in care activeazd;

b) datele de identificare ale persoanei care a incercat s6-l influenteze (daca

sunt cunoscute);

c) descrierea influenlei necorespunzatoare, data qi ora cand aceasta a avut

loc;

d) datele de identifi carc ale persoanelor care posedd informafii cu privire la

imprejurarile in care aavut loc influenla necorespunzatoare (daca existi astfel de

persoane gi dacd datele menlionate sunt cunoscute).

9, Daca influenfa necorespunzatoare este exercitatd de catre Pregedintele

raionului sau se referd la utilizarea resurselor alocate din fondurile Uniunii

Europene gi/sau a altor donatori, agentul public din cadrul Consiliului raional

Cimiglia va comunica acest fapt Centrului National Anticoruptie (in continuare

CNA), prin intermediul:

a) denunfului scris, expediat pe adresa CNA, inclusiv prin posta electronic6

indicate pe pagina web a CNA;

b) completdrii formularului on-line de comunicare a influenlelor

necorespunzatoare de pe pagina web a CNA, direct de catre agentul public din'

cadrul Consiliului raional Cimiqlia sau prin intermediul operatorului liniei

nalionale anticoruptie din cadrul CNA, cu condilia comunicarii de cdtre agentul

public a tuturor informaliilor necesare pentru completarea formularului.

10. in cantl in care asupra Pregedintelui raionului se exercitd influenld

necorespunzatoare ce se refera lautilizarea resurselor alocate din fondurile Uniunii

Europene si/sau a altor donatori ori acesta receptioneazd dentnlul facut de cdtre un

agent public din cadrul Consiliului raional Cimiqlia cu privire la un asemenea caz,

Piegedintele raionului va transmite CNA denunlul despre acest fapt in ziua

lucratoare imediat urmatoare.

11. Preqedintele raionului v-a asigura respectarea confidenlialitdtii

informaliilor transmise de catre agentii publici din cadrul Consiliului raional

Cimiqlia care au depus denunluri in conformitate cu prevederile p:1.16 di",

prezentul Regulament, cu excepfia cazurilor in care respectivii agenti publici suslin

ieschis cele invocate in denunt (in surse mass-media, altor institulii, persoane,

inclusiv celor vizate in denunt).

lZ. Daca denunlul contine informa{ii care denotd existenla elementelor

constitutive ale unei infractiuni, Pregedintele raionului sau dupd caz, strucixa

specializati, il transmite imediat, dar nu mai tirziu de trei zile lucrdtoare, organului

de urmarire penal6, conform competenlelor stabilite de Codul de procedura penali.



I

III. GESTIONAREA REGISTRULUI DE EVIDENTA A CAZURILOR

DE INFLUENTA NECORESPUNZATOARE

13. Comunicarea influenlei necorespunzatoare este inscris6 de catre structura

specializatS din cadrul Consiliului raional Cimiglia intr-un registru de eviden{d a

iazurilor de influenld necorespunzatoare, linut pe suport de hartie 9i completat.

manual, precum gi in format electronic, potrivit anexei la prezentul Regulament, in

conformitate cu prevederile Legii nr.7l-XVI din 22 martie 2007 cu privire la

registre, pe care se aplica mentiunea,,informatii confidentiale".

1 4. Recep(ionind denunful despre infl uen{a necorespun zatoat e, structura

specializatd indicd in registru datele potrivit anexei nr.2la prezentul Regulament.

15. Dupa receplionarea denunfului despre influenla necorespunzatoare,

structura specializatd din cadrul Consiliului raional Cimiglia indicd pe acesta

menfiuneu ,,irrfo.-atii confidenliale despre persoane" qi il transmite Preqedintelui

raionului Cimiqlia cel tarz\t in ziua lucratoare urmatoare celei in care a fost

receptionat. Agentul public care a depus denunful primegte de la structura

specializatS un cotor ) care confirmd dovada depunerii denunfului.

16. in cazgl refuzului structurii specializate de a inregistra denunful, agentul

public din cadrul Consiliului raional Cimiglia se adreseazd direct Preqedintelui

iaionului Cimiglia sau, dupa caz, CNA ) care va asigura inregistrarea influenlei

necorespunzatoare in registrul special gi va aplica, dupd ca4 sancfiunile prevazute

lapct.20-21.

17. La Registrul de evidenld a cantrilor de influenld necorespunzatoate au

acces persoanele din cadrul structurii specializate, Preqedintele raionului (la

registrul {inut din cadrul entit6lii pe care o conduce) qi persoanele din cadrul

instituliilor care realizeazd testarea integritdlii profesionale, imputernicite in acest

sens. Accesul altor persoane la registru este strict interzis.

1.8. inscrierile facute in registrul de evidenli a cazurilor de influenld,

necorespunzatoare qi conlinutul denunfurilor constituie informalii oficiale cu

accesibilitate limitati, atribuite la informalii confidenliale despre persoane, in

sensul Legii nr.9BZ din 11 mai 2000 privind accesul la informatii. Persoanelor

interesate 1n oblinerea informafiilor reglementate de prezentul Regulament, in

condiliile legii sus menfionate, li se comunicd exclusiv informalii de ordin statistic.

IV. RASPUNDEREA

19. Neinformarea de c6tre agentul public din cadrul Consiliului raional a

structurii specializate, Pregedintelui raionului Cimiglia sau, dupa caz, CNA despre



tentativa de a fi influenfat, in conformitate cu pct.7-12 din prezentul regulament,

constituie rezultatnegativ al testului de integritate.

20. Refuzul recepliondrii denunfului de cdtre persoana responsabilS din

cadrul structurii specializate din cadrul Consiliului raional Cimiqlia de a inregistra

denunful in registru, atrage raspundere disciplinarE.

21. Neaplicarea de catre Pregedintele raionului a sancliunii disciplinare

prevaztfie lapct.23, atrage raspundere contravenlionald a acestuia.

22. Neasigurarea accesului la registru a reprezentantilor instituliilor care

realizeazd testarea integritilii profesionale imputernicili in acest sens, atrage

raspundere contravenlionald.

23. Nerespectareaobligaliei de asigurare a confidenlialitdlii informaliilor

recep{ionate, potrivit pct.14 din prezentul Regulament, constituie o incalcare grava .

a disciplinei de serviciu qi atrage aplicarea sanc{iunii disciplinare sub forma de:

mustrare asprd, necorespunderea pagiald funcliei/serviciului sau

concedierea/destituirea din functia de{inutd.

24. Operafiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, care vizeazd

agenlii publici gi persoanele ter{e, efectuate cu incalcarea prevederilor legislafiei

privind protecfia datelor cu caracter personal, atrage raspunderea contravenlionalS.

V. DISPOZTTII FINALE

25. Denunfurile receplionate de structura specializatl se pastreazd pe un

termen de 5 ani, dupa care se lichideazd conform normelor de secretariat.

26. Registrele finisate pe suport de hartie se arhiveazd qi se pdstreazd de'

structura specializat6 pe un termen de 5 ani, dupa care se lichideaz6 concomitent

cu registrul finut in format electronic conform normelor de secretariat.

27. Accesul la datele din registrul finisat qi arhivat este autorizat de cdtre

Pregedintele raionuluiPregedintele raionului in baza raportului structurit specralvate thtocmtt ln scrls, cu

indicarea temeiului, scopului, datelor care urneaza a fi accesate, numelui qi

inbaza raportului structurii specializate intocmit in scris,

prenumelui persoanele din cadrul structurii specializate care solicitd accesul gi a

datei intocmirii raportului.



Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la evidenta

cazurilor de influenld necorespunzatoare

Registrul

pentru denun{area influen(elor necorespunzltoare asupra angaja{ilor

entiti{ii publice

N
r.
dt
o

Numele,

Prenumele

angajatului,
funcIia
(gradul

special) supus

influen{ei
necorespunztr

toare

Descrierea

con(inutului
influen(ei
necorespunztr

toare

Datele de

identificare
ale persoanei

care a comis

influenfa
necorespunztr

toare

Data, ora gi

subiectul
raporttrrii
influen[ei
necorespunztr

toare

Mlsurile
intreprinse de

angajatul
entiti{ii
publice pintr

la raportarea
influen{ei
necorespunztr

toare

Mtrsuril
,e

intrepri
nse de

ctrtre

conduce

rea

entittrfii
publice

Decizia

adoptattr in
rezultatul
examintrrii
raportului al

angajatului
entittrfii
publice supus

influenfei
necorespunztr

toare

I
)

4.



Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la evidenla

cazurilor de influen[d necorespunzatoare

DENUNT

Prinprezenta, de{inand funclia de

( numele si prenumele agentului public) (functia) in cadrul

comunic caladatade
(subdiviziunea in care activeaza) am fost influenfat de cdtre

(data si ora)

(datele de identificare ale persoanei care a incercat influenta, daca sunt cunoscute)

Infl uenta necore spu nzato ar e s-a mani festat prin

(descrierea infl uentei necorespunzatoare)

Influenfa necorespunzdtoare poate fi confirmatd de cdtrelpin

(datele de identificare ale persoanei/lor

care poseda informatii cu privire la imprejurarile in care a avut loc influenta

necorespunzatoare sau alte dovezi, daca exista)

Am discutatlnu am discutat cu alte persoane despre influenta necorespunzatoare asupra

mea
(se subliniaza)

Sunt de acord/nu sunt de acord sa fac cunoscutd informa{ia despre influenla

necorespunzatoar e asupra mea
(se subliniaza)

Numele, prenumele semnatura

data

COTOR
Denunful este receplionat de

(Numele, prenumele p ers oanei resp onsabil e care recepti one aza c omvnicarea)

Numarul de ordine din Registru

(data cand a fost receptionata comunicarea) (semnatura persoanei care receptioneaza

comunicarea)



ln
AYI?L DE INFORMARE

baza Legii nr.325 din 23.12.2013

,cu re la testarea inteerititii

SubsemnatuVsubsemnata
(nume, prenume, patronimic)

aryajat(d) in cadrul entitetii publice

in calitate de

confirmprinprezenturavizurmrtoareler 
(tuncliadelinuta)

1. Am fost informat(d) despre posibilitatea, incepind cu 14 august2}l4, de a-mi fi aplicat testul de
integritate profesional[ de cltre testorul Centrul Nafional Anticorupfie, prin crearea gi aplicarea a unor
situafii virtuale, simulate, similare celor din activitatea mea de serviciu, materializate prin operafiuni
disimulate, condifionate de activitatea gi comportamentul meu, in vederea urmlririi pasive gi stabilirii
reacfiei gi conduitei mele.

2. Cunosc cd am urmltoarele obligafii, conform art.6 alin.(2) allegii nr.325/23.12.2013:
a) sI nu admit in activitate acte de corupfie, acte conexe corupfiei gi fapte de comportament

corupfional;

b) si denunf imediat la organele competente orice tentativi de a fi implicat in acfiunile
previzute la lit.a);

c) si comunic conducltorului entitifii publice in care activez, in scris, orice influenfi
necorespunzltoare;

d) sI declar cadourile in conformitate cu legisla(ia in vigoare.

3. Am fost informat c[ in urma rezultatului negativ al testului de integritate profesionali se aplicl
sancfiuni disciplinare, inclusiv eliberarea din funclie (art.l6 al Legii nr.325/23.12.2013). Cunosc cI
aplicarea sancfiunii de eliberare din funcfie este obligatorie daci in timpul testului se va stabili c[ am
admis incilclri ale art.6 alin.(2) lit.a).

4. inbaz.aart.6 alin.(l) 9i art.17 ale Legii tn.325123.12.2013,am fost informat ci sancfiunea disciplinari
aplicatl ca unnare a rezultatului negativ al testului de integritate profesionali poate fi contestati in
instanta de contencios administrativ, in modul prevdzutde legislafie.

5. Cunosc despre faptul c[ refuzul meu de a semna prezentul aviznu md exonereazdde rtrspunderea
disciplinarl in cazul unui rezultat negativ al testului de integritate profesional5.

(denumirea entitatii)

Angajatul:

(data / semntrtura) (drta / semntrtura)

Menliunea responsabilului de informare din cadrul entitdlii publice despre refuzul angajatului de a
semna avizul:

Responsabilul de informare din cadrul
entiti{ii publice:

I


