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ANEXA 4 

 

 

INSTRUCTAJ  

 

PRIVIND REGLEMENTĂRILE LEGALE CE VIZEAZĂ SECURITATEA INFORMAȚIILOR  

 

 

 

Fiecare salariat/expert independent care are acces la date cu caracter personal trebuie: 

• să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter 

personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 

• să interzica în mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a 

datelor personale disponibile pe computerul societatii cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea; 

• să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces cu cea mai mare 

precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor, cat si in ce priveste depunerea lor in 

locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru; 

• să nu divulge nimănui si să nu permită nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice 

de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu; 

• să nu divulge nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, 

eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal 

se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic; 

• să nu copieze pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele 

informatice ale societatii, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile 

sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic; 

• să nu transmită pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către 

sisteme informatice care nu se afla sub controlul societatii sau care sunt accesibile in afara 

societatii, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via 

FTP sau orice alt mijloc tehnic. 

 

Am luat la cunoștință, 

Data __________________, ora _________________________ 

Numele si prenumele __________________________________ 

Semnătura ____________________________ 
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