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Instrucțiunea de lucru nr. 1 la Anexa 4 a PO-166 (PO GDPR) cu 
privire la recrutarea/promovarea/angajarea funcționarilor publici și 

personalului contractual – revizuită în 2021 
 
 
 
Art. 1 În vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, art. 5 alin (1) lit. a, b, c și 
f, art. 6 alin (1) lit. c și e și alin (2) lit. b, art. 18, art. 21 alin (1) și art. 25, ale OUG 57/2019, Partea 
VI, Titlul II, Cap. VI și Titlul III, Cap. IV, ale HG 611/2008, HG 546/2020 și ale HG 286/2011, 
prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul candidaților înscriși la concursurile de recrutare, 
angajare sau promovare pentru funcționarii publici sau personalul contractual se va face în 
conformitate cu prevederile Anexei 4 la PO-166 și ale prezentei instrucțiuni de lucru. 
 
Art. 2 În vederea respectării prevederilor punctului e) din Anexa 4 la PO-166, persoana din cadrul 
Serviciului Managementul Resurselor Umane care va întocmi anunțul pentru organizarea unui 
concurs (indiferent dacă vorbim de recrutare, angajare sau promovare, respectiv funcție publică sau 
personal contractual) are obligația de a insera în textul anunțului, după informațiile legate de 
conținutul dosarului de concurs, următorul paragraf: „DGASPC Brașov vă informează prin prezenta 
despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate 
cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 
2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor 
personale, în vigoare. Detalii legate de scopul, baza legală, temeiul legal și categoriile de date 
personale prelucrate găsiți pe site-ul instituției, www.dgaspcbv.ro, la secțiunea GDPR“. 
 
Art. 3 (1) În vederea respectării prevederilor art. 5 alin (1) lit c, din Regulamentul (UE) 2016/679 
(principiul reducerii la minimum a datelor: „datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și 
limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate“) și având în vedere 
prevederile art. 40, 41, 411 și 49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care stabilesc foarte clar competențele în materia 
aprobării participării unei persoane la concursurile de recrutare/promovare pentru ocuparea unei 
funcții publice vacante, precum și componența dosarului de înscriere la concurs și a cererii-tip, 
începând cu data aprobării prezentei Instrucțiuni de lucru în cadrul Comisiei de Monitorizare, 
dosarul de înscriere la concurs, ce conține inclusiv cererea-tip de înscriere, va fi prezentat, de către 
candidat, pentru înregistrare la Registratura instituției în plic sigilat, pe care candidatul va trece 
numărul de documente conținut de dosar și va semna. 
(2) Pe plic va fi aplicată ștampila de înregistrare, cu numărul de înregistrare și data înregistrării, 
candidatul primind la rândul său un bon cu numărul de înregistrare al documentului. 
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(3) În programul de registratură, documentul va fi înregistrat astfel: la rubrica „Emitent“ se va trece 
„Candidat“, la rubrica „Destinatar“ se va trece „Secretar Comisie de concurs nr. ...“ (se trece 
numărul Dispoziției de constituire a comisiei), iar la rubrica „Descriere“ va fi menționat numărul de 
documente din plic, conform celor specificate de candidat. 
 
(4) Registratura va preda plicurile, pe bază de semnătură, doar secretarului Comisiei. 
 
(5) Secretarul va păstra plicurile sigilate, sub cheie, până la momentul întrunirii Comisiei de concurs 
în vederea efectuării selecției dosarelor. 
 
Art. 4 (1) În vederea respectării prevederilor punctului h) din Anexa 4 la PO-166, formatul 
anunțurilor cu privire la selecția dosarelor, la comunicarea rezultatelor la proba scrisă și la interviu, 
respectiv contestații, destinate afișării pe site și la avizierul instituției, va fi cel din anexele 2-5. 
 
(2) Excepție fac cazurile în care candidații își manifestă expres voința ca numele lor să fie făcut 
public pe toată perioada de derulare a etapelor procesului de recrutare/promovare/angajare, de la 
selecția dosarelor până la procesul verbal final de concurs, conform declarației cu privire la păstrarea 
confidențialității datelor cu caracter personal pe durata procesului de recrutare/promovare/angajare 
(Anexa 1), parte integrantă a dosarului de concurs. 
 
(3) Pe întreaga durată a concursului, secretarul Comisiei de concurs are obligația de a asigura 
securitatea documentelor care fac obiectul concursului, sub cheie, până la finalizarea concursului și 
depunerea dosarului în arhiva Serviciului Managementul Resurselor Umane. 
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Anexa I.1.1 
 

 
 
 
 

Declarație cu privire la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal 
pe durata procesului de recrutare/promovare/angajare 

 
 

Subsemnatul .................................................................................... în calitate de candidat 
pentru ocuparea funcției/postului de .............................................................................................. în 
cadrul serviciului/biroului/compartimentului/centrului/complexului ......................................... 
............................................................................................................................................................ din 
subordinea DGASPC Brașov  
 

 Sunt de acord 
 
 Nu sunt de acord 

 
ca pe întreaga perioadă de derulare a etapelor procesului de recrutare/promovare/angajare cu privire 
la concursul din data de ...................................................... datele mele personale (nume și prenume) 
să fie făcute publice în cadrul anunțurilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor, a probei scrise, a 
interviului, a contestațiilor și a rezultatului final ce vor fi afișate la avizierul instituției și postate pe 
site-ul DGASPC Brașov (www.dgaspcbv.ro). 
 

Declar că mi s-a adus la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (3) din 
Regulamentul (UE) 2016/679, am dreptul să îmi retrag în orice moment consimţământul, depunând a 
solicitare scrisă în acest sens la secretarul Comisiei de concurs. Mi s-a adus la cunoștință, de 
asemnea, faptul că retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimţământului înainte de retragerea acestuia și că, în conformitate cu prevederile art. 17 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 am dreptul la ștergerea datelor mele cu caracter personal, în condițiile 
legii. 
 

Data: .................................    Semnătura: ......................................... 
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Anexa I.1.2 
 

 
 
 
 
 

Anunț cu privire la rezultatul etapei de selecție a dosarelor pentru concursul de 
....... 

 
 
 
 

Având în vedere prevederile ......., Comisia de concurs comunică următoarele rezultate la 
etapa de selecție a dosarelor: 
 

Nr. crt Candidat Postul/funcția Rezultat 
1 64.583* Consilier superior SMRU Admis 
2 64.981 Consilier superior SMRU Admis 
3 64.998 Referent superior SCRRPEI Respins 
4 65.143 Referent superior SCRRPEI Admis 

*reprezintă numărul de înregistrare dat de Registratura DGASPC Brașov pe cererea de înscriere la 
concurs 
 
Data anunțării rezultatului etapei de selecție: ............... 
Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de .........................., ora .................., la 
sediul DGASPC Brașov. 
Afișat astăzi, ........................, ora ................., la avizierul DGASPC Brașov și pe site-ul instituției, la 
adresa www.dgaspcbv.ro/concursuri/ 
Contestațiile pot fi depuse la secretarul comisiei de concurs până la data de .................. ora. ........ 
 
 
 

Comisia de concurs  
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Anexa I.1.3 
 

 
 
 
 

Anunț  
 

Cu privire la rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de ............., în vederea 
ocupării posturilor vacante/temporar vacante de : 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 

 
Nr. crt Candidat Punctaj minim Punctaj 

obținut 
Rezultat 

1 64.583* 50   
2 64.981 50   
3 65.143 50   

*reprezintă numărul de înregistrare dat de Registratura DGASPC Brașov pe cererea de înscriere la 
concurs 
 
Rezultatului probei scrise a fost publicat în data de ............... 
Afișat astăzi, ........................, ora ................., la avizierul DGASPC Brașov și pe site-ul instituției, la 
adresa www.dgaspcbv.ro/concursuri/ 
Contestațiile pot fi depuse la secretarul comisiei de concurs până la data de .................. ora. ........ 
Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de .........................., ora .................., la sediul 
DGASPC Brașov. 
 
 
 

Comisia de concurs  
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Anexa I.1.4 
 

 
 
 
 
 
 

Anunț  
 

Cu privire la rezultatul interviului la concursul organizat în data de ............., în vederea 
ocupării posturilor vacante/temporar vacante de : 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 

 
Nr. crt Candidat Punctaj minim Punctaj 

obținut 
Rezultat 

1 64.583* 50   
2 64.981 50   
3 65.143 50   

*reprezintă numărul de înregistrare dat de Registratura DGASPC Brașov pe cererea de înscriere la 
concurs 
 
Rezultatului interviului a fost publicat în data de ............... 
Afișat astăzi, ........................, ora ................., la avizierul DGASPC Brașov și pe site-ul instituției, la 
adresa www.dgaspcbv.ro/concursuri/ 
Contestațiile pot fi depuse la secretarul comisiei de concurs până la data de .................. ora. ........ 
 
 
 

Comisia de concurs  
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Anexa I.1.5 
 

 
 
 
 
 

Anunț  
 

Cu privire la rezultatul final al concursului organizat în perioada ............., în vederea ocupării 
posturilor vacante/temporar vacante de : 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 

 
Nr. crt Candidat Postul/funcția Punctaj 

obținut 
Rezultat 

1 64.583* consilier superior SMRU   
2 64.981 consilier superior SMRU   
3 64.998 referent superior SCRRPEI - RESPIN

S 
4 65.143 referent superior SCRRPEI   

*reprezintă numărul de înregistrare dat de Registratura DGASPC Brașov pe cererea de înscriere la 
concurs 
 
Afișat astăzi, ........................, ora ................., la avizierul DGASPC Brașov și pe site-ul instituției, la 
adresa www.dgaspcbv.ro/concursuri/ 
 
 
 

Comisia de concurs  
 
 


