
 Anexa nr. 1 

la Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3109 din 9 decembrie 2014 

 

  

D E N U N Ţ  

  

Prin prezenta, _____________________________, deţinînd funcţia de ___________________________  
                          (numele şi prenumele agentului public)                                                           (funcţia)  
în cadrul _______________________________________ , informez că la data de __________________  
                             (subdiviziunea în care activează)                                                                      (data şi ora)                    

  

________________ am fost influenţat de către ______________________________________________  

                                                                                                        
_____________________________________________________________________________________  
                       (datele de identificare ale persoanei care a încercat influenţa, dacă sînt cunoscute)  

  
Influenţa necorespunzătoare s-a manifestat prin _______________________________________________  

                                                                               (descrierea influenţei necorespunzătoare)  

  
_____________________________________________________________________________________  

  
_____________________________________________________________________________________  

  
_____________________________________________________________________________________  

  
Influenţa necorespunzătoare poate fi confirmată de către/prin ___________________________________  
                                                                                                                       (datele de identificare ale persoanei/lor   
_____________________________________________________________________________________  
care posedă informaţii cu privire la împrejurările în care a avut loc influenţa necorespunzătoare sau alte dovezi, dacă 

există)  
_____________________________________________________________________________________  

   
           Am discutat cu alte persoane despre influenţa necorespunzătoare asupra mea  
 

          Nu am discutat  cu alte persoane despre influenţa necorespunzătoare asupra mea  

  
__________________________                                                             ____________________  
    (numele, prenumele)                                                                                                        (semnătura)   
________________________  
                      (data)  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C O T O R  

 

Denunţul este recepţionat de ______________________________________________________________  
                                                               (numele, prenumele persoanei responsabile care recepţionează comunicarea)  

   

Numărul de ordine din registru _____________  
___________________________                             ___________________________________________  
    (data recepţionării comunicării)                                       (semnătura persoanei care recepţionează comunicarea)   



Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3109 

din 9 decembrie 2014  

  

Registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare  în 

cadrul Comisiei Electorale Centrale  

Nr. 

d/o  

Data şi ora 

recepţionării 

comunicării  

Numele, 

prenumele şi 

funcţia  
funcţionarului 

public,  
subdiviziunea 

în care 

activează  

Datele de 

identificare ale 

persoanei care a  
încercat să exercite 

influenţa  
necorespunzătoare  

Descrierea 

influenţei  
necorespunzătoare 

(data, locul, alte 

circumstanţe)  

Dovezi ale 

exercitării  
influenţei  

necorespunzătoare  
(documente, 

martori, altele)  

Semnătura 

funcţionarul 

ui public  

Semnătura 

responsabilului  
de recepţionarea 

comunică-  
rii influenţei 

necorespunzătoare  

1.                

2.                

3.                

4.                

  

   



Anexa nr. 3 

la Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3109 

din 9 decembrie 2014  

  

BORDEROUL  de evidenţă a accesului la Registrul de evidenţă  a cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale  

  

  
Nr. 

d/o  

Data şi ora 

recepţionării  
solicitării de 

acces  

Numele, prenumele şi funcţia 

persoanei care solicită acces  
Temeiul solicitării  

Data la care a 

fost oferit  
accesul sau 

menţiunea  
despre refuzul 

accesului  
1.          

2.          

3.          

4.          

  
  


