
Anexa nr. 2
la Hotărîrea CA al ANRE 
nr.

REGULAMENT
privind protecţia datelor cu caracter personal ale salariaţilor 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

I. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. Prezentul Regulament dezvoltă şi concretizează reglementările legale referitoare la modul, 
condiţiile şi procedurile de protecţie a datelor cu caracter personal ale salariaţilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie) şi este emis în calitate de act 
normativ la nivel de instituţie.

2. Prezentul Regulament creează cadrul necesar aplicării Legii cu privire la protecţia datelor cu 
caracter personal şi Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de 
asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 
informaţionale de date cu caracter personal.

3. Prezentele dispoziţii, definesc următoarele noţiuni:
date cu caracter personal -  orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate 
fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe 
elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

operator -  persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv 
autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, 
stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres 
de legislaţia în vigoare;

persoană împuternicită de către operator - persoana fizică sau persoana juridică de drept 
public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei, care prelucrează date cu 
caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator;

integritate -  certitudinea, necontradictorialitatea şi actualitatea informaţiei care conţine date cu 
caracter personal, protecţia ei de distrugere şi modificare neautorizată;

mijloace de protecţie criptografică a informaţiei care conţine date cu caracter personal -  
mijloace tehnice, de program şi tehnico-aplicative, sisteme şi complexe de sisteme ce realizează 
algoritmi de conversie criptografică a informaţiei care conţine date cu caracter personal, destinate să 
asigure integritatea şi confidenţialitatea informaţiei în procesul de prelucrare, depozitare şi 
transmitere a acesteia prin canalele de comunicaţii;

purtător de date cu caracter personal -  suport magnetic, optic, laser, de hîrtie sau alt suport al 
informaţiei, pe care se creează, se fixează, se transmite, se recepţionează, se păstrează sau, în alt mod, 
se utilizează documentul şi care permite reproducerea acestuia;

utilizator -  persoana care acţionează sub autoritatea deţinătorului de date cu caracter personal, 
cu drept recunoscut de acces la sistemele informaţionale de date cu caracter personal;

sistem de evidenţă a salariaţilor -  totalitatea resurselor informaţionale interdependente, de 
metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie care conţine date cu 
caracter personal ale salariaţilor Agenţiei;



sesiune de lucru -  perioada care durează din momentul pornirii calculatorului şi aplicaţiei de 
utilizare a resursei informaţionale sau din momentul pornirii resursei informaţionale şi pînă la 
momentul opririi acestora;

*
4. In componenţa datelor cu caracter personal se includ informaţiile conţinute în buletinul de 
identitate sau un alt act de identitate, documentele de evidenţă militară, certificatul medical, diploma 
de studii, etc. La fel, pot fi raportate la categoria datelor cu caracter personal şi datele autobiografice, 
informaţiile despre salariu ş.a.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal se admite a fi efectuată în cadrul Agenţiei în următoarele 
scopuri:

a) prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu apariţia, modificarea, suspendarea şi 
încetarea raporturilor de muncă cu salariaţii Agenţiei;

b) prelucrarea certificatelor de concedii medicale ale salariaţilor în vederea stabilirii vechimii 
în muncă;

c) prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal a candidaţilor la funcţiile 
vacante din cadrul Agenţiei, în vederea admiterii sau respingerii dosarului de concurs;

d) prelucrarea poliţelor de asigurare medicală ale salariaţilor Agenţiei în vederea transmiterii 
informaţiilor la Comisia Naţională de Asigurări în Medicină;

e) furnizarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal Agenţiei Servicii Publice în 
vederea perfectării legitimaţiilor de serviciu pentru salariaţii Agenţiei;

f) completarea dosarelor personale;
g) ţinerea evidenţei cererilor şi solicitărilor de date cu caracter personal;
h) în alte scopuri prevăzute expres de lege.

6. Datele cu caracter personal ce fac obiectul reglementării prezentului Regulament vor fi stocate de 
către Secţia resurse umane astfel încît să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata 
necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, 
înregistrările se vor distruge/şterge, în funcţie de suportul pe care au fost efectuate. în cazul 
obligaţiilor expres prevăzute de lege acestea pot rămîne la păstrare primind statut de document de 
arhivă.

7. Orice utilizare a datelor cu caracter personal ale salariaţilor Agenţiei, în alte scopuri decît cele 
menţionate mai sus este interzisă.

II. SECURITATEA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN
PROCESUL PRELUCRĂRII

8. Datele cu caracter personal ale salariaţilor sunt colectate/stocate/prelucrate pe suport de hîrtie şi în 
format elecronic, formînd Sistemul de evidenţă a salariaţilor Agenţiei. In acest sistem, se vor prelucra 
următoarele categorii de date cu caracter personal:

- Numele, prenumele şi patronimicul,
- Sexul,
- Data şi locul naşterii,
- Cetăţenia,
- Datele membrilor de familie,
- Semnătura,
- Date din actele de stare civilă,
- IDNP,
- Număr de telefon fix/mobil,
- Adresa de e-mail,



Profesia, funcţia,
- Locul de muncă,
- Formarea profesională -  diplome, studii,

Imaginea, I
- Datele din permisul de conducere,

Sancţiuni disciplinare,
- Adresa de domiciliu sau reşedinţă,
- Situaţia militară,
- Gradul de dezabilitate, după caz.

9. Protecţia datelor cu caracter personal, prelucrate în Sistemul de evidenţă a salariaţilor, are loc în 
condiţiile de necesitate a asigurării Confidenţialităţii şi integrităţii acestora, prin măsuri de protecţie 
manuală, electronică şi externă.

10. Informaţiile care conţin date cu caracter personal ale salariaţilor Agenţiei pe suport de hîrtie se 
păstrează în Secţia resurse umane, în safeul şefului subdiviziunii, iar Registrele în formă electronică 
se păstrează în calculatorul angajaţilor Secţiei resurse umane.

12. Protecţia externă a datelor personale ale salariaţilor se realizează prin: serviciul de pază, mijloace 
de semnalizare sau alarmă antiincendiară.

13. Sînt supuse protecţiei toate resursele informaţionale, care conţin date cu caracter personal,
inclusiv: I
a) suporturile magnetice, optice, laser sau alte suporturi ale informaţiei electronice, masive
informaţionale şi baze de date; ,
b) sistemele informaţionale, reţelele, sistemele operaţionale, sistemele de gestionare a bazelor de 
date şi alte aplicaţii, sistemele de telecomunicaţii, inclusiv mijloacele de confecţionare şi multiplicare 
a documentelor, alte mijloace tehnice de prelucrare a informaţiei.

14. Protecţia datelor cu caracter persdnal este asigurată în scopul:
a) preîntîmpinării scurgerii informaţiei care conţine date cu caracter personal prin metoda 
excluderii accesului neautorizat la aceasta;
b) preîntîmpinării distrugerii, modificării, copierii, blocării neautorizate a datelor cu caracter 
personal în reţelele telecomunicaţionăle şi resurselor informaţionale;
c) respectării cadrului normativ de folosire a sistemelor informaţionale şi a programelor de 
prelucrare a datelor cu caracter persorial;
d) asigurării caracterului complet, integru, veridic al datelor cu caracter personal în reţelele 
telecomunicaţionale şi resurselor informaţionale;
e) păstrării posibilităţilor de gestionare a procesului de prelucrare şi păstrare a datelor cu caracter 
personal;
f) evitării prelucrării datelor cu (caracter personal contrar scopurilor prevăzute de punctul 5 al 
prezentul Regulament.

15. Protecţia datelor cu caracter personal se efectuează prin următoarele metode:
a) prevenirea acţiunilor neintenţionate, provocate de erorile utilizatorului, defectele mijloacelor
tehnico-aplicative, fenomenele naturii sau alte cauze ce nu au ca scop direct modificarea informaţiei, 
dar care conduc la distorsiunea, distrugerea, copierea, blocarea accesului la informaţie, precum şi la 
pierderea, distrugerea acesteia sau la defectarea suportului material al informaţiei care conţine date cu 
caracter personal; j
b) preîntîmpinarea conexiunilor neautorizate la reţelele informaţionale şi interceptării cu ajutorul 
mijloacelor tehnice a datelor cu caracter personal transmise prin aceste reţele;



c) excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate;
d) preîntîmpinarea acţiunilor speciale tehnice şi de program, care condiţionează distrugerea, 
modificarea datelor cu caracter personal sau defecţiuni în lucrul complexului tehnic şi de program;
e) preîntîmpinarea acţiunilor intenţionate şi/sau neintenţionate ale utilizatorilor, precum şi a altor 
salariaţi, care condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecţiuni în 
lucrul complexului tehnic şi de program.
f) limitarea cercului de persoane care au dreptul să prelucreze datele cu caracter personal ale 
salariaţilor.

16. Preîntîmpinarea scurgerii de informaţii care conţin date cu caracter personal, transmise prin 
canalele de legătură, este asigurată prin folosirea metodelor de cifrare a acestei informaţii, inclusiv cu 
utilizarea măsurilor organizaţionale, tehnice şi de regim, iar preîntîmpinarea distrugerii, modificării 
datelor cu caracter personal sau defecţiunilor în funcţionarea soft-ului destinat prelucrării datelor cu 
caracter personal este asigurată prin metoda folosirii mijloacelor de protecţie speciale tehnice şi de 
program, inclusiv a programelor licenţiate, programelor antivirus, organizării sistemului de control al 
securităţii soft-ului şi efectuarea periodică a copiilor dle siguranţă.

17. Mecanismul de punere în aplicare a măsurillor de protecţie este asigurat prin separarea 
posibilităţilor funcţionale ale utilizatorului de posibilităţile funcţionale de gestionare a sistemelor 
informaţionale, prin izolarea funcţiilor de securitate| de funcţiile care nu se atribuie la securitatea 
acestui sistem şi posibilitatea limitării, cu ajutorul mecanismelor de stabilire a priorităţilor, a folosirii 
resurselor informaţionale în care sînt prelucrate date cj.\ caracter personal.

18. în scopul asigurării securităţii datelor personale se efectuează monitorizarea permanentă şi
controlul comunicaţiilor la perimetrul exterior al sistemelor informaţionale de date cu caracter 
personal. |

19. Este asigurată imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor Ia reţeaua internă în care se
prelucrează date cu caracter personal, totodată asigur 
cu caracter personal transmise prin utilizarea mijloace

îndu-se integritatea şi confidenţialitatea datelor 
or de protecţie criptografică a informaţiei.

20. Prelucrarea informaţiilor în Sistemul de evidenţă a salariaţilor pe suport de hîrtie este structurată 
după criteriul „mape-dosare”, fiind păstrate în dulapuri, care sînt amplasate fizic în biroul Secţiei 
resurse umane din sediul Agenţiei.

21. Şeful Secţiei resurse umane este responsabil în tjadrul Agenţiei de elaborarea, implementarea şi 
monitorizarea respectării prevederilor prezentului. Regulament şi este subordonat nemijlocit 
Directorului general al instituţiei.

22. Măsurile generale de administrare şi de protecţie ă datelor cu caracter personal sunt:
a) în cazul neutilizării temporare a purtătorilor de informaţie pe suport de hîrtie care conţin date cu 
caracter personal ale salariaţilor, aceştia se păstrează îft safeuri care se încuie.
b) la terminarea sesiunilor de lucru, computerele care conţin stocate date cu caracter personal, precum 
şi imprimantele se deconectează de la reţeaua electrică.
c) accesul la mijloacele electronice care conţin date cu caracter personal ale salariaţilor, este blocat 
împotriva vizualizării de către persoane neautorizate, j

23. Toate informaţiile ieşite din Sistemul de evidenţă a salariaţilor, care conţin date cu caracter 
personal, sînt supuse marcării, cu indicarea prescripţiilor pentru prelucrarea ulterioară şi răspîndirea 
acestora. Pentru specificarea cerinţei de marcare se utilizează următoarea propoziţie: „Atenţie!



Documentul conţine date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară şi răspîndirea acestor date poate 
fi efectuată strict în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal”.

24. Amplasarea Sistemului de evidenţă a salariaţilor răspunde necesităţii asigurării securităţii acestora 
contra accesului nesancţionat, furturilor, incendiilor, inundaţiilor şi altor posibile riscuri. La ieşire din 
birourile în care este amplasat Sistemul de evidenţă a salariaţilor, persoanele responsabile de protecţia 
datelor cu caracter personal sunt oblijkate să încuie geamurile şi uşile de la birourile respective. Zilnic, 
se inspectează perimetrul de securitate al birourilor, unde este amplasat Sistemul de evidenţă 
salariaţilor, din punct de vedere fizicJ

25. Computerele în care sunt stocate datele cu caracter personal ale salariaţilor Agenţiei sînt 
amplasate în locuri cu acces limitat pentru persoane străine, precum şi dispun de surse 
neîntreruptibile, care sînt folosite pentru încheierea corectă a sesiunii de lucru a sistemelor 
(componentelor) în cazul deconectării de la sursa de alimentare cu energie electrică.

26. Cablurile de reţea, prin care se efectuează operaţiunile de transmitere a datelor preluate din 
Sistemul de evidenţă a salariaţilor, sînt protejate contra conectărilor nesancţionate sau deteriorărilor. 
Pentru a exclude bruiajul, cablurile de tensiune sînt separate de cele comunicaţionale.

27. în cadrul Agenţiei, sunt implimentate mecanisme de înregistrare şi evidenţă a persoanelor care au 
acces sau participă la operaţiunile qe prelucrare a datelor cu caracter personal şi care, în caz de 
necesitate, permit identificarea cazurilor neautorizate de acces sau de prelucrare ilegală a datelor cu 
caracter personal.

III. ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL 
ALE SALARIAŢILOR AGENŢIEI

28. Accesul la datele cu caracter personal ale salariaţilor Agenţiei este strict limitat, acordat doar 
persoanelor indicate expres în prezenjul Regulament, persoanelor împuternicite în virtutea legii, fişei 
de post sau prin ordinul Directorului general al Agenţiei. Calitatea ierarhic superioară a funcţiei 
persoanei care intenţionează să prelucreze date cu caracter personal ale salariaţilor, nu poate servi 
drept justificare a intervenţiei în viaţa brivată a subiectului de date cu caracter personal angajat.

29. Accesul la informaţiile ce conţin date cu caracter personal ale salariaţilor Agenţiei este permis 
doar Directorului general al Agenţiei, contabilul-şef şi personalului Secţiei resurse umane, altor 
persoane împuternicite în virtutea leţkii, fişei de post sau în baza ordinului Directorului general al 
Agenţiei privind delegarea împuternicirilor respective, în condiţiile respectării prezentului 
Regulament.

30. Orice salariat are dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, inclusiv dreptul la copie de 
pe orice act juridic care conţine datele sale personale, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare. Accesul salariaţilor Agenţiei la datele personale are loc printr-o solicitare scrisă adresată 
nemijlocit Secţiei resurse umane, iar în cazul subiecţilor de date neangajaţi în cadrul Agenţiei, accesul 
la datele personale are loc printr-o cerere scrisă adresată Directorului general al Agenţiei.

31. Informaţiile privind datele cu caracter personal vor fi acordate solicitantului astfel încît să nu 
prejudicieze drepturile terţilor. în cazul în care informaţia ce urmează a fi prezentată se găseşte pe un 
suport care conţine date cu caracter personal ale altor persoane, acestea vor fi puse la dispoziţie doar 
după depersonalizare.

32. După recepţionarea cererii, persoana responsabilă de securitatea datelor cu caracter personal 
urmează să analizeze temeinicia acesteia, şi după caz, să accepte sau să refuze furnizarea informaţiei



solicitantului, în cazul în care consideră că scopul prelucrării datelor vizate, contravine prezentului 
Regulament. In caz de refuz, informaţia poate fi furnizată doar după obţinerea consimţămîntului în 
scris a subiectului de date cu caracter personal vizat. Este strict interzisă furnizarea informaţiei către 
terţele persoane ce conţine date cu caracter personal, prin alte modalităţi decât cele prevăzute Ia 
prezentul punct.

33. Persoana responsabilă de securitatea datelor cu caracter personal va avea acces liber la informaţia 
necesară pentru îndeplinirea funcţiilor sale, totodată va avea diferite responsabilităţi cu privire la 
securitatea prelucrării datelor cu caracter personal (prevenire, supraveghere, detectare şi prelucrare), 
precum şi operarea cu ele.

34. Toate persoanele implicate în activitatea de administrare şi/sau prelucrare a informaţiilor din 
Sistemul de evidenţă a salariaţilor vor respecta procedura de acces la datele cu caracter personal, şi 
vor semna clauza de confidenţialitate conform anexei nr. 2 al prezentului Regulament.

IV. DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

35. Salariaţii Agenţiei, ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Secţia resurse 
umane, semnează Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în momentul apariţiei 
raporturilor de serviciu/muncă, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. Salariaţii Agenţiei care 
au început raporturile de muncă anterior intrării în vigoare a Regulamentului, urmează să semneze 
acordul menţionat, după adoptarea acestuia. Acordul brivind prelucrarea datelor cu caracter personal 
se păstrează în dosarul personal al salariatului.

36. Candidaţii la funcţiile vacante pentru care Agenţia a anunţat concurs semnează Acordul privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3, în momentul depunerii dosarului de 
concurs. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se anexează Ia dosarul de concurs.

a
37. In conformitate cu principiile de protecţie a datelor cu caracter personal, persoanele vizate 
beneficiază de următoarele drepturi; la informare, de acces la date, de intervenţie, de opoziţie asupra 
datelor cu caracter personal ce-i vizează, precum şi de dreptul de a se adresa în justiţie.

38. Orice salariat, subiect al datelor cu caracter personal are dreptul să obţină, Ia cerere, fără întîrziere 
şi în mod gratuit:
a) informaţia deplină despre datele sale personale, moc|ul şi scopul prelucrării acestora;
b) informaţia privind destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sînt dezvăluite datele;
c) informaţii cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
d) informaţii privind modul de exercitare a dreptiţlui de intervenţie asupra datelor cu caracter 
personal.

39. Orice salariat are dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor sale 
cu caracter personal a căror prelucrare contravine legii.

40. Secţia resurse umane garantează respectarea d 
personal ce le revin salariaţilor, precum şi, după caz, a

rupturilor privind protecţia datelor cu caracter 
tor persoane vizate.

41. Subiecţii datelor cu caracter personal sunt în drebt să se opună colectării şi prelucrării de către 
Agenţie, a datelor referitorare la convingerile politic^, religioase precum şi cele referitoare la viaţa 
privată.



V. DURATA DE STOCÂRE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

42. Prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul de evidenţă a salariaţilor se efectuează pe 
perioada raporturilor de serviciu/muncă cu salariaţii Agenţiei, ale căror date cu caracter personal sunt 
prelucrate de către Secţia resurse umane.

43. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţiile vacante se efectuează pe 
parcursul desfăşurării concursului de către persoanele responsabile de organizarea şi desfăşurarea 
concursului.

44. Dosarele de concurs ale candidaţilor la funcţiile vacante se păstrează în cadrul Secţia resurse 
umane, conform Nomenclatorului dosarelor aprobat de Serviciul de Stat de Arhivă.

45. După expirarea perioadei de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariaţilor, informaţiile 
stocate pe suport de hîrtie se transmit în arhiva Agenţiei. Termenul de păstrare a acestora este stabilit 
în Nomenclatorul dosarelor.

VI. GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE A SISTEM ELOR 
INFORM AŢIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

46. Personalul care asigură exploatarea sistemului informaţional de date cu caracter personal trec în 
mod obligatoriu instruirea referitor la responsabilităţile şi obligaţiile în cazul executării acţiunilor de 
gestionare şi reacţionare la incidentele de securitate.

47. Prelucrarea incidentelor include depistarea, analiza, preîntîmpinarea dezvoltării, înlăturarea lor şi 
restabilirea securităţii. Incidentele de securitate a sistemului informaţional de date cu caracter 
personal se urmăresc şi se documentează în regim permanent.

48. Persoanele vinovate de încălcarea normelor privind obţinerea, păstrarea, prelucrarea şi protecţia 
datelor personale ale salariaţilor din instituţie poartă răspundere disciplinară, materială, 
contravenţională şi penală în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

VII. ACCESUL LA JU STIŢIE

49. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal 
efectuată ilegal în cadrul Agenţiei sau căreia i-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de 
prezenta lege are dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi 
morale.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

50. Prezentul Regulament poate fi revizuit la necesitate sau imediat ce intervin careva modificări a 
componentelor acestuia. Modificarea şi completarea se face în modul stabilit pentru aprobarea lui.

51. în temeiul dispoziţiilor art. 91 lit. h) din Codul Muncii al Republicii Moldova. Secţia resurse 
umane asigură aducerea la cunoştinţa angajaţilor Agenţiei prevederile prezentului Regulament, contra 
semnătură.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul privind protecţia datrelor cu caracter pesonal

ale salariaţilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

ACO RD
p riv in d  p re lu cra rea  d a te lo r  cu ca ra cter  p erso n a l a le  sa la r ia  ţilor

Subsemnatul_____ ________________________________________________________________
ID N P_______________________________________ B /I_________________________________
Data eliberării___________________________ ______ O f._______________________________
Adresa_____________________________________________________________________ _____
Subdiviziunea __________________________
Funcţia _________________________________________________________________________

Prin acest acord, îmi exprim consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce mă 
vizează, de către Secţia resurse umane precum şi de către Serviciul contabilitate, pe întreaga perioadă 
de activitate în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, în scopurile prevăzute 
în Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal ale salariaţilor Agenţiei, cu care am 
făcut cunoştinţă.

Nume, prenume Seţnnâtura

Data

Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.

Am primit un exemplar
Semnătura

Data

o



Anexa nr. 2
la Regulamentul privind protecţia datrelor cu caracter pesonal

ale salariaţilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

C lauza de c o n fid en ţia lita te

Subsemnatul____________________ i__________________________________________________ .____
IDNP_______________________________________ .B /I_______________________________________
Data eliberării___________________ (______________ O f._____________________________________
Adresa_________________________________________________________________________________
Subdiviziunea___________________ !_______________________________________________________
Funcţia_____________________________________________________________________

Prin această clauză, în confontiitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) din Codul muncii al 
Republicii Moldova mă oblig să păstrez confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau 
documentele de care iau cunoştinţă j în exerciţiul funcţiei, cu excepţia informaţiilor considerate de 
interes public.

Confirm că mi s-a adus la cUnoştinţă prevederile art, 206 din Codul muncii al Republicii 
Moldova, potrivit căruia nerespectarea confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă în 
exerciţiul funcţiei constituie o abateri disciplinară şi pot fi sancţionat disciplinar.

Nume, prenume Semnătura

Data

Prezenta clauză a fost întocmită în două exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Am primit un exemplar
Semnătura

Data



i Anexa nr. 3
la Regulamentul privind protecţia datrelor cu caracter pesonal

ale salariaţilor Agenţiei\Naţionale pentru Reglementare în Energetica

ACO RD
p riv in d  p re lu cra rea  d a te lo r  cu ca ra cter  p erso n a l a le  ca n d id a ţilo r

la fu n cţia  vacan tă

Subsemnatul____________________________________ ________________________________________
IDNP_______________________________________ .b / i _______________________________________
Data eliberării__________________________________Of.__________________________________
Adresa (domiciliul/reşedinţa)______________________ _______________________________________
Funcţia vacantă pentru care se aplică________________

Prin acest acord, îmi exprim consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce 
mă vizează, de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în scopul verificării 
corespunderii candidaturii mele la funcţia vacantă solicitată.

Nume, prenume Semnătura

Daţa


