
 
 
 
 

ACORD  
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la studii  

din cadrul Instituţiei Publice „Universitatea Tehnică a Moldovei” 
 

Subsemnatul……………………………………………………………….,IDNP:……………………………….……………,b/i:…………………………………….…..,
domiciliat:................................................................................................................……………………………………..……… 
1. Îmi exprim acordul neviciat şi neechivoc privind prelucrarea datelor cu caracter personal oferite de către mine şi 
colectate de către I.P. Universitatea Tehnicã a Moldovei în scopul executării prevederilor Regulamentului cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea admiterii la UTM, ciclul I-studii superioare de licenţă, pentru anul de studii 2016/2017, aprobat 
de Senatul UTM la 31.05.2016, şi întru respectarea principiului transparenţei decizionale în procesul admiterii candidaţilor 
la studii, inclusiv prin afişarea în spaţiile publice din sediul I.P. Universitatea Tehnicã a Moldovei, pe panourile 
informative în listele persoanelor admise la studii şi pe pagina Web a UTM: a numelui/prenumelui, rezultatelor evaluării 
cunoştinţelor la probele de aptitudini, de competenţe, la testarea cunoştinţelor şi a mediei generale de concurs.   
2. Prin acest acord îmi exprim în mod expres consimţămîntul, la prelucrarea datelor mele cu caracter personal 
(nume/prenume; sexul;  data şi locul naşterii; cetăţenia; IDNP; imaginea; vocea; semnătura; codul asigurării 
medicale;  numărul de telefon; adresa domiciliului/reşedinţei; adresa e-mail, situaţia familială; diplome de studii), care 
sunt oferite de către mine, în scopul executării raportului juridic de admitere la studii şi în vederea desfăşurării activităţii 
universitare. 
3. Confirm că am fost informat despre drepturile mele prevăzute de art. 12-16 ale Legii RM nr.133 din 08.07.2011 „Privind 
protecţia datelor cu caracter personal” (dreptul de acces, de intervenţie, de opoziţie, precum de a mă adresa în instanţa de 
judecată, în contextul prelucrării efectuate asupra datelor cu caracter personal ce mă vizează) şi responsabilităţile mele 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Nume, prenume 

Semnatura 

Data 

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

Am primit un exemplar 
                          

Semnatura 
Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000692, înregistrat în Registrul de evidenţă al 
operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md . Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

http://www.registru.datepersonale.md/

