
DE COOPERARE
ia Datelor cu Caracter Personal gi Institu

pentru Dezvolta gi Inifiative Sociale,oViitorul"

Centrul Nafional pentru Proteclia lor cu Caracter Personal qi Institutul
Dezvoltare qi Iniliative Sociale,,Vii , denumite in continuare Pdrfi,

tn scopul intensificdrii cooperdrii i Centrul Nalional pentru Protecfia
a gi societatea civild in vedereaCancter Personal al Republicii

transparen{ei in activ itatea acestuia;

ACO
intre Centrul Nafional pentru P

considertnd cd parteneriatul dintre
eficace de cregtere a calitdlii servicii

ietatea civi16 qi autorit6lile publice ofer6 un
publice tn interesul cetSlenilor;

recunosctnd ci stabilirea unei comun i eficiente qi permanente intre autorititile
gi societatea civilS constituie ia de bazd pentru coordonarea gi armo
intereselor cet[fenilor cu cele publice
statului de drept;

-o atmosferd democraticd gi in spiritul pri

remarcind necesitatea conjugdrii ilor qi capacit5lilor Centrului National
Proteclia Datelor cu Caracter gi a societilii civile in vederea atingerii obi
stabilite de Republica Moldova ur
modernizdrii fStii gi ajustdrii nivelului
standarde elropene;

domeniul protecliei datelor cu caracter
iei datelor cu caracter personal la cele mai

conststtnd cd actualmente exist[ un
publice qi societatea civild in benefici

larg de cooperare gi colaborare intre
intregii !dri, nevalorificat pini in prezent;

apreciind deschiderea gi voinla or, de a inilia o colaborare eficienti in
protecliei datelor cu caracter personal;

salufrnd initiativele recente de consul
gi organtnrliilor de cercetare i in toate problemele de interes strategic,
element al procesului de democratizare societiilii gi statului in Republica Moldova;

ftind convinsi cI o mai bund a eforturilor comune ale sectorului
autoritifilor publice de specialitate se v risffnge pozitiv asupra performanfelor
dezvoltarea economici qi sociald a !5rii

reafirmind disponibilitatea pentru idarea eforturilor comune gi cooperare in
constructiv, flexibil qi intr-o manierd de ambele Parti;
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respectind cadrul legislativ al R
valorilor europene gi tn vederea

au convenit asupracelor ce urmeazS:

1). Centrul Nalional
,,Viitorul" considerd oportun
procesul implementdrii unui
Republica Moldova.

2). Parfile vor depune efi
Centrul Nalional pentru Proteclia
vederea promovdrii imaginii Ce
Personal; a conceptelor de ,,date cu
gradului de cunoagtere a domeniul
societatea civil6. Se vor incuraja
rotunde pe probleme de interes
informalii.

3). Pirfile vor coopera in
relevante pentru scopurile lor: conferi
ale reformei ir diverse domenii de r
reformei autoritdlilor publice.

1). IDIS ,,Viitorul", prin
proiectelor de acte legislative,
care vizeazi domeniul protecliei dat

2). Pdt$ile vor susline
dinamizdrii activitdtii subdiviziuni
Caracter Personal in vederea im
protecliei datelor, tn cooperare cu ex
sectorului asociativ, mediului academr

3). Pentrq pfofrlovareR Wlui
constituie unul diqtre pbipptivele
Proteqlia .patelor cu CfifEcfp{
Consiliului Civic de Cooperare a
caracter personal din Republica M
consolidare a transparenfei in activi
Caracter Personal, dar qi de conl a Societitii Civile cu acesta.

blicii Moldova in vigoare, in spiritul
ii condiliilor pentru integrarea europeand,

Articolul I
de colaborare

pentru Proteclia Datelor cu Caracter Personal gi

sd de
nivel

un cadru durabil de cooperare qi consu
at de proteclie a datelor cu caracter

comune pentru consolidarea parteneriafului
lor cu Caracter Personal qi societatea civ

ui Nalional pentru Protecfia Datelor cu
personal" gi ,,viafd privatd", inclusiv

i protecliei datelor cu caracter personal de
iecte comune, organizarea simpozioanelor,

schimbul periodic, continuu qi

organizdrii in comun a unor evenimente

!e tematice, evaludri tehnice pe problemele
comun, inclusiv dezbateri pe teme de i

Articolul2
colaborXrii

ii sii, va participa la avizarea gi

ve gi/sau 4mendamentelor la legislalia in vi
cu caracter persopal.

Unor grupuri consultalive de lucru, in
Centrului Nalional pentru froteclia Date

ii politicilor gi strategiilor care vizeazd
i ai IDIS,,Viitorul", qleffii de alli

autorifdlilop publice locale qi centrale.

eneriat pficie4t cu socletqleq eivil*
itarp i0 ap!\vltatea Qenffului Nationel

va. Consiliul va fi conceput ca un
Centrului Nalional pentru Proteclia

L {plq ,,Yiitospp'vp fncilita c{earea qi tuqqfi(
ietdlii Civile bu autoritaiea de pioteclie a date
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4). Experlii IDIS ,,Viitorul"
experienlei internalionale in domeni
inclusiv pot propune organizarea pro
pentru Proteclia Datelor cu
sectoriale.

5). Centrul Nalional pentru
..Viitorul" vor elabora de comun
progresului gi rezultatelor obfinute pe
interesate qi stabilite de comun acord.

6). Cooperarea este realizatd,
reprezentanfilor desemnali nemij
Protecfia Datelor cu Caracter
imputernicirilor acestora.

PA4ile solulioneazd litigiile,
articolelor prezentului Acord, prin i

1). PrezentulAcord intrd in v

2). Prezentul acord se incheie

3). La prezentul Acord
protocoale adifionale, care vor
vigoare din ziua semndrii de ambele

4). Fiecare Parte poate

cel pulin 3 luni inainte de denunfare.

Semnat la ,, o& " februarie
juridicd.

Vasile FOLTEA
Director adjunct
Centrul Na{ional pentru Protecfia
Datelor cu Caracter Personal

\L

participa la identificarea practicilor poziti
ce line de proteclia datelor cu caracter
telor de instruire a angalalilor Centrului N
Personal in vederea preludrii bunelor

Proteclia Datelor cu Caracter Personal gi

rapoarte, informalii, comunicate periodice
prezentului Acord qi le vor transmite insti

nivel de conducere a
t de cdtre directorul
I qi IDIS ,,Viitorul",

Articolul3
Sol litigiilor

pot sd apard la indeplinirea sau
iul consultaliilor gi negocierilor.

Articolul4
itii finale

ladata semndrii lui.

o perioadd nedeterminatd de timp.

pot operate modificdri qi completiri,
i parte integrantd a prezentului Acord qi vor

prezentul Acord, ingtiinlind in scris cealaltd

11, in doud exemplare originale, cu aceeagi

Leonid LITRA
Vicedirector pe
interna{ionali
IDIS,,Viitoru

Pdrlilor sau prin
Centrului Nalional

care vor determina li itele

$1 a

IDIS

iilor
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