
APROBAT 

in 15 mai 2018

cu privire la evidenta cazurilor de influenza necorespunzatoare 

I. DISPOZIJII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabile§te procedura de comunicare §i evidenta a influentelor 

necorespunzatoare exercitate asupra agentiilor publici, modul de completare §i gestionare a registrului 

pentru denuntarea influentelor necorespunzatoare.

2. Prezentul Regulament se aplica angajatilor entitatii publice „TRACOM„S.A. Tn procesul de 

identificare §i denuntare a influentelor necorespunzatoare exercitate de catre terte personae.

3. In sensul prezentului Regulament, notiunile utilizate au urmatoarele semnificatii:

denunt -  Tn§tiintare Tntocmita in scris de catre agentul public asupra caruia se exercita influenta 

necorespunzatoare, continTnd informatiile prevazute in pet.11 din prezentul Regulament;

entitate publica -  autoritatile §i institutiile publice prevazute in Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 

privind testarea integritatii profesionale;

subdiviziune de evidenta a influentelor necorespunzatoare (subdiviziune specializata) -  persoana 

desemnata de catre conducatorul entitatii publice in vederea inregistrarii cazurilor de influenta 

necorespunzatoare denuntate §i asigurarii confidentialitatii acestora, in conditiile prezentului 

Regulament;

II. PROCEDURA DE COMUNICARE A INFLUENTELOR NECORESPUNZATOARE

4. Agentul public supus influentei necorespunzatoare este obligat:

1) sa refuze influenta necorespunzatoare;

2) sa desfa§oare in mod legal activitatea pentru care a intervenit influenta necorespunzatoare;

3) sa faca un denunt despre exercitarea influentei necorespunzatoare, in modul de prevazut la 

pet.10-11 din prezentul Regulament.

5. Agentul public supus influentelor necorespunzatoare poate sa se asigure cu martori, inclusiv dintre 

colegii de serviciu sau, dupa caz, cu alte dovezi.

6. Conducatorul entitatii publice este obligat:

1) sa desemneze subdiviziunea specializata sau sa-§i asume personal aceasta atributie;

2) sa asigure evidenta denunturilor in registrul de evidenta a cazurilor de influenta necorespunzatoare 

de catre subdiviziunea specializata;

3) sa asigure confidentialitatea denunturilor facute §i a registrului de evidenta a cazurilor de influenta 

necorespunzatoare, cu exceptiile strict reglementate de prezentul Regulament;



4) sa asigure condifiile necesare pentru desfa§urarea in mod legal a activitafii de catre agentul public 

§i sa verifice modul de executare a atribufiilor pentru care a survenit influenza necorespunzatoare;

5) sa Tntreprinda masuri de prevenire a cazurilor de influenza necorespunzatoare prin implicarea 

nemijlocita in solufionarea acestora (de exemplu, atenfionarea prin intermediul expedierii sesizarilor 

oficiale, descurajarea persoanei care genereaza influenza necorespunzatoare, inclusiv prin atenfionarea 

conducatorului ierarhic superior al acesteia, identificarea altor masuri legale);

6) sa asigure accesul institutiei care realizeaza testarea integritatii profesionale

7. Daca subdiviziunea specializata refuza sa Tnregistreze denunful in condifiile prevazute la pet.6 

subpct.2) din prezentul Regulament, agentul public se adreseaza direct conducatorului entitafii publice 

sau, dupa caz, Centrului National Anticorupfie (in continuare -  CNA), care va asigura Tnregistrarea 

influenfei necorespunzatoare in registrul special §i va sesiza conducatorul entitafii publice pentru 

Tntreprinderea masurilor de tragere la raspundere disciplinary a persoanelor care au refuzat 

Tnregistrarea denunfului, potrivit pet.25 din prezentul Regulament. In cazul Tn care conducatorul entitafii 

publice nu Tntreprinde masurile prevazute la pet.6 subpct.4) din prezentul Regulament, agentul public se 

adreseaza CNA.

8. Daca subdiviziunea specializata din cadrul CNA refuza sa inregistreze denunful Tn condifiile 

prevazute la pet.6 subpct.2) din prezentul Regulament, agentul public se adreseaza direct 

conducatorului CNA sau, dupa caz, Serviciului de Informafii §i Securitate (Tn continuare -  SIS), care va 

asigura Tnregistrarea influenfei necorespunzatoare Tn registrul special §i va Tntreprinde masuri de tragere 

la raspundere disciplinary a persoanelor care au refuzat Tnregistrarea denunfului, potrivit pet.25 din 

prezentul Regulament. Tn cazul Tn care conducatorul CNA nu Tntreprinde masurile prevazute la pet.6 

subpct.4) al prezentului Regulament, agentul public care activeaza Tn CNA se adreseaza SIS.

9. Daca subdiviziunea specializata din cadrul SIS refuza sa Tnregistreze denunful Tn condifiile prevazute 

la pet.6 subpct. 2) din prezentul Regulament, agentul public se adreseaza direct conducatorului SIS, care 

va asigura Tnregistrarea influenfei necorespnzatoare Tn registrul special §i va Tntreprinde masuri de 

tragere la raspundere disciplinary a persoanelor care au refuzat Tnregistrarea denunfului, potrivit pet.25 

din prezentul Regulament. Tn cazul Tn care conducatorul SIS nu Tntreprinde masurile prevazute la pet.6 

subpct.4) din prezentul Regulament, agentul public care activeaza Tn SIS se adreseaza Comisiei 

parlamentare securitate nafionala, aparare §i ordine publica.

10. Comunicarea influenfei necorespunzatoare se face neTntTrziat, dar cel tTrziu Tn decurs de trei zile 

lucratoare, sub forma unui denunf scris, depus pe numele conducatorului entitafii publice la 

subdiviziunea specializata sau, dupa caz, la institufia care realizeaza testarea integritatii profesionale, Tn 

condifiile pet.11-14 din prezentul Regulament. Termenul de trei zile Tncepe sa curga din ziua exercitarii 

influenfei necorespunzatoare. Tn cazul aflarii agentului public Tn imposibilitate obiectiva de a depune 

denunful Tn termenul prevazut, acesta urmeaza a fi depus Tn ziua imediat urmatoare dupa Tncetarea 

motivelor date, cu anexarea dovezilor care le confirma. Nu se considera motiv de imposibilitate 

obiectiva de a depune denunful Tn termenul prevazut, daca agentul public se afla Tn exercifiul funcfiei la 

locul de munca Tn perioada de curgere a acestui termen.

11. Tn denunf, agentul public supus influenfei necorespunzatoare menfioneaza Tn mod obligatoriu:

1) numele §i prenumele sau, funcfia §i subdiviziunea Tn care activeaza;

2) datele de identificare ale persoanei care a Tncercat sa Tl influenfeze (daca sTnt cunoscute);



3) descrierea influentei necorespunzatoare, data §i ora la care aceasta a avut loc;

4) datele de identificare ale persoanelor care posed! informatii cu privire la imprejurarile Tn care a 

avut loc influenta necorespunzatoare (daca astfel de persoane exist! §i daca datele mentionate sint 

cunoscute).

12. Despre influenta necorespunzatoare exercitat! asupra conducatorului entitatii publice/organului 

de autoadministrare sau exercitata de catre conducatorul entitatii publice, de catre un agent public din 

cadrul entitatii publice ierarhic superioare, agentul public com unic! CNA prin una dintre urmatoarele 

modalitati:

1) denuntul scris, expediat pe adresa CNA, inclusiv prin po§ta electronic! indicat! pe pagina web 

oficia l! a CNA;

2) completarea formularului online de comunicare a influentelor necorespunzatoare de pe pagina 

web oficiala a CNA, direct de catre agentul public sau prin intermediul operatorului liniei nafionale 

anticorupfie din cadrul CNA, cu conditia comunicarii de catre agentul public a tuturor informatiilor 

necesare pentru completarea formularului.

13. Conducatorul entitatii publice, persoana care receptioneaz! denuntul, asigura respectarea 

confidentialitatii informatiilor transmise de catre agentii publici care au depus denunturi Tn conformitate 

cu prevederile pet.17 din prezentul Regulament, cu exceptia cazurilor Tn care respectivii agenti publici 

opteaza pentru dezvaluirea celor invocate Tn denunt (Tn surse mass-media, catre alte institute persoane, 

inclusiv cele vizate Tn denunt).

14. Daca denuntul contine informatii care denota existenta elementelor constitutive ale unei 

infractiuni, entitatea public!, Tl transmite neTntTrziat, dar nu mai tTrziu de trei zile lucr!toare, organului 

de urm !rire penal!, conform competentelor stabilite de Codul de procedur! penal!.

III. GESTIONAREA REGISTRULUI DE EVIDENJA 

A CAZURILOR DE INFLUENJA NECORESPUNZATOARE

15. Comunicarea influentei necorespunz!toare este Tnscris! de c !tre  subdiviziunea specializat! Tntr-un 

registru de evident! a cazurilor de influent! necorespunz!toare, tinut pe suport de hTrtie §i Tn format 

electronic, potrivit anexei n r .l la prezentul Regulament, Tn conformitate cu prevederile Legii cu privire la 

registre, pe care se aplic! mentiunea Jn form atii cu accesibilitate lim ita t!".

16. Dup! receptionarea denuntului despre influenta necorespunz!toare, subdiviziunea specializat! 

aplic! pe acesta mentiunea Jn form atii cu accesibilitate lim ita t!" §i Tl  transmite conduc!torului entit!tii 

publice cel tTrziu Tn ziua lucr!toare urm !toare celei Tn care a fost receptionat. Agentul public care a 

depus denuntul prime§te de la subdiviziunea specializat! un cotor, care confirm ! dovada depunerii 

denunfului.

17. La registrele de evident! a cazurilor de influent! necorespunz!toare au acces persoanele din 

cadrul subdiviziunii specializate, conduc!torul e n tit!tii publice (la registrul tinut din cadrul en tit!tii pe 

care o conduce) §i persoanele din cadrul institutiilor care realizeaz! testarea integrit!tii profesionale, 

Tmputernicite Tn acest sens. Accesul altor persoane la registru este strict interzis.



18. Subdiviziunile specializate sTnt obligate sa fina evidenfa tuturor cazurilor de realizare a dreptului 

de acces la informafiile finute in registru, inclusiv a justificarilor ce Tntemeiaza realizarea acestui drept, 

prin intermediul unui borderou de forma prevazuta Tn anexa nr.2 la prezentul Regulament, ata§at la 

registru.

19. Tnscrierile facute Tn registrul de evidenfa a cazurilor de influenfa necorespunzatoare §i confinutul 

denunfurilor constituie informafii oficiale cu accesibilitate limitata, atribuite la informafii confidenfiale 

despre persoane, Tn sensul Legii privind accesul la informafii. Persoanelor interesate Tn obfinerea 

inform afiilor reglementate de prezentul Regulament, Tn condifiile legii sus-menfionate, li se comunica 

exclusiv date de ordin statistic.

IV. RASPUNDEREA

20. Neinformarea de catre agentul public a conducatorului entitafii publice sau, dupa caz, CNA sau SIS 

despre tentativa de a fi influenfat, Tn conformitate cu pet.7-14 din prezentul Regulament, constituie 

Tncalcarea obligafiilor stabilite la art.6 alin.(2) lit.c) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind 

testarea integritafii profesionale.

21. Refuzul recepfionarii denunfului de catre persoana responsabila din cadrul subdiviziunii 

specializate sau refuzul Tnregistrarii denunfului Tn registru atrage raspunderea disciplinary conform 

procedurilor stabilite categoriei de personal din care face parte.

22. Nerespectarea obligafiei de asigurare a confidenfialitafii inform afiilor recepfionate, potrivit pet.15 

din prezentul Regulament, constituie Tncalcarea disciplinei de serviciu §i atrage aplicarea sancfiunii 

disciplinare corespunzatoare.

23. Operafiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizeaza agenfii publici §i persoanele 

terfe, efectuate cu Tncalcarea prevederilor legislafiei privind protecfia datelor cu caracter personal, 

atrage raspunderea civila, contravenfionala sau penala, dupa caz.

V. ARHIVAREA. TERMENELE DE PASTRARE

28. Dupa arhivarea la sfTr§itul anului de gestiune a denunfurilor recepfionate de subdiviziunea 

specializata, acestea se pastreaza pentru un termen de 1 an, dupa care se lichideaza conform normelor 

de secretariat.

29. Registrele de evidenfa a cazurilor de influenfa necorespunzatoare finute pe suport de hTrtie se 

arhiveaza la sfTr§itul anului de gestiune de catre subdiviziunea specializata §i se pastreaza Tnca pentru un 

termen de 1 an, dupa care se lichideaza conform normelor de secretariat.



Anexa nr. 1 
la Regulamentul cu privire la evidenfa 

cazurilor de influenza necorespunzatoare

Registrul de evidenfa a cazurilor de influenza necorespunzatoare

Nr.
d/o

Data $i 
ora 

recepfi- 
onarii 
comu- 
nicarii

Numele, 
prenumele §i 

funcfia 
agentului 

public, 
subdiviziunea 

in care 
activeaza

Datele de 
identificare ale 
persoanei care 

a incercat sa 
exercite 
influenza 

necorespunza
toare

Descrierea 
influenfei 

necorespunza
toare (data, 
locul, alte 

circumstanfe)

Dovezi ale 
exercitarii 
influenfei 

necorespunza
toare 

(documente, 
martori, altele)

Semnatu-
ra

agentului
public

Semnatura 
responsa- 
bilului de 

receptiona- 
rea 

com unica- 
rii influenfei 
necorespun

zatoare

1.
2.
3.
4.



Anexa nr. 2 
la Regulam entul cu privire la evidenta 

cazurilor de influenza necorespunzatoare

BORDEROUL
de evidenta a accesului la Registrul de evidenta 

a cazurilor de influenza necorespunzatoare

Nr.
d/o

Data §i ora 
recepponarii 
solicitarii de
acces

Num ele, prenum ele §i funcpa 
persoanei care solicita acces 
(conform  pct.24 din Regulam entul- 
cadru cu privire la evidenja 
cazurilor de influenza 
necorespunzatoare - conducatorul 
entitatii publice, subdiviziunea 
specializata, institufia care 
realizeaza testarea; conform pet.26 
din Regulamentul sus-m enponat -  
alte persoane)

Temeiul solicitarii:
- pentru conducator §i 
subdiviziunea specializata -  
art.7 alin.(2) lit.b) din Legea 
nr.325/2013, pet.6 $i pct.24 din 
Regulam entul-cadru cu privire la 
evidenja cazurilor de influenza 
necorespunzatoare;
- pentru institufia care 
efectueaza testarea i ntegr ita(i i 
profesionale -  art.7 alin.(2) lit.c) 
din Legea nr.325/2013 ?i pct.24 
din Regulam entul sus-m enponat;
- alte persoane -  temei 
restricponat in baza pct.24 §i 26 
din Regulam entul sus-m enponat

Data la care a 
fost oferit 
accesu lsau  
m enpunea 
despre refuzul 
accesului

1.
2.
3.
4.



Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la evidenfa 

cazurilor de influenza necorespunzatoare

D E N U N T

Prin p rezen ta ,__________________________________ , definind funcfia de
(numele §i prenumele agentului public) (functia)

 in cad ru l_______________________________________________ , comunic ca la data de
(subdiviziunea in care activeaza)

_____________am fost influenfat de c a tre ________________________________________________________
(data §i ora)

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

Influenfa necorespunzatoare s-a m anifestat p r in _________________________________

(descrierea influentei necorespunzatoare)

Influenfa necorespunzatoare poate fi confirm ata de ca tre /p rin ____________________________
(datele de identificare ale persoanei/lor

care poseda informa[ii cu privire la imprejurarile in care a avut loc influenfa necorespunzatoare sau alte 
dovezi, daca exista)

Am discutat/nu am discutat cu alte persoane despre influenfa necorespunzatoare asupra mea
(se subliniaza)

(numele, prenumele) (semnatura)

(data)

C O T O R

Denunful este recepfionat d e _________________________________________________________________________
(numele, prenumele persoanei responsabile care recepfioneaza comunicarea)

N um arul de ordine din reg is tru _______________

(data recepfionarii comunicarii) (semnatura persoanei care recep[ioneaza comunicarea)


