    Anexa nr.  2
                                                                                la  Regulamentul  Consiliului de 
                                                                                 supraveghere a activităţii de audit 
     						       de pe lîngă Ministerul Finanţelor   
                                             Declaraţie de confidenţialitate

Subsemnatul (ă), __________________________________________________________
                    (numele, prenumele specialistului Serviciului de control şi verificare a activităţii de audit)

în procesul efectuării controlului la ___________________________________________
                                                                 (denumirea auditorului întreprinzător individual/ societăţii de audit)        

conform  legitimaţiei nr. ___ din „___” _______20___, eliberate de Consiliul de    supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor referitor la informaţiile ce constituie secret comercial şi secret de stat îmi asum obligaţia:         
       a) să păstrez secretul comercial pe care îl voi cunoaşte în procesul muncii şi să nu-l divulg fără a avea autorizaţie, eliberată în modul stabilit, cu condiţia că informaţiile ce constituie secret comercial nu mi-au fost cunoscute mai înainte sau nu le-am primit de la o terţă persoană, fără obligaţia de a respecta confidenţialitatea lor ;
       b) să respect cerinţele instrucţiunilor, regulamentelor şi dispoziţiilor privind asigurarea păstrării secretului comercial (în cazul informării sub semnătură*);    
       c) să nu folosesc faptul cunoaşterii secretului comercial la practicarea vreunei activităţi care, în calitate de acţiune concurentă, poate să aducă prejudicii  agentului economic;
       d) în cazul concedierii să transmit toţi purtătorii de informaţii ce constituie secret comercial (documente, maculatoare, discuri, dischete etc.) pe care le-am avut la dispoziţie, persoanei cu funcţii de răspundere a Serviciului;
       e) să nu folosesc informaţia ce ţine de un secret de stat, care poate apărea în procesul efectuării controlului.
       Am luat cunoştinţă despre faptul că sînt limitat privitor la  informaţia obţinută în procesul efectuării controlului şi nu am dreptul să o divulg persoanelor terţe, cu excepţia  preşedintelui Consiliului sau în cadrul proceselor penale, civile şi contravenţionale. De asemenea, am fost preîntîmpinat că, în caz de divulgare a informaţiei sau de pierdere a documentelor supuse controlului, precum şi în caz de încălcare a tematicii controlului, voi fi tras la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
                       „_____” ___________20 ___                 ____________________     
                                                                                             s  (semnătura)
      Coordonat: ___________________________________________________________      
                                            (denumirea auditorului întreprinzător individual/ societăţii de audit)             
         
                „_____” ___________20 ___                 _______________________________     
                                                                                  (semnătura  auditorului întreprinzător
                                                                                          individual/ directorului societăţii de audit)
_________________________________________________________________________                                                                                                                   
         *Am luat cunoştinţă de cerinţele _________________________________________
                                                                                           (se indică instrucţiunea, regulamentul, dispoziţia)
privind asigurarea păstrării secretului comercial  “__” _______ 20____   semnătura _____                                                                                          
                                                                                                                         

