
Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului managementului documentelor nr.0000851-003, înregistrat în 

Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi 
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Cerere  
de ridicare a informației din Sistemul Informațional Automatizat al 

 Instituției Publice ,,Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” 

 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) al Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 

privind protecția datelor cu caracter personal, solicit eliberarea informațiilor din 

Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului 112 privind apelul de urgență de la 

numărul de telefon_______________ efectuat la data de _________, 

ora_______________ 

 

 

Detalii suplimentare: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

 

 

                                            Domnului Liviu OBOROC 

Directorul al Instituției Publice 

,,Serviciul național unic pentru  

                                         apelurile de urgență 112” 

            

            DATE APELANT 

            Nume/ Prenume: ____________________________________ 

            Domiciliul:   ________________________________________ 

            Telefon/ e-mail: _____________________________________ 

 

 

 

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

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ACORD 

Prin acest acord îmi exprim consimțământul pentru utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal oferite de către mine în solicitare, în cadrul sistemului managementului documentelor al 

Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 și înțeleg scopul prelucrării acestor date, 

conform prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

 

 

 

Data: _______________________ 

Semnătura: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MENȚIUNE: În cazul expedierii unei petiții în formă elecronică aceasta  trebuie să corespundă 

cerințelor legale stabilite pentru un document electronic prevăzute la art. 72 alin. (3) și art. 75 alin. (1) lit. e) al 

Codului Administrativ al Republicii Moldova. 
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