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                                                                   ANEXĂ 
                                                                la formularul de înscriere la examen/concurs 
 
 
 
 
                                    NOTA INFORMARE CANDIDAȚI 
 
 

 
Potrivit prevederilor art. 46, art. 50 alin. (2), art. 60 alin. (2) și ale art. 61 alin. (4) din H.G. 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele selecției dosarelor de înscriere, 
rezultatele aferente probei scrise precum și rezultatele interviului se vor afișa la sediul Ministerului 
Finanțelor Publice și pe pagina de internet a instituției, în calitate de autoritate  publică 
organizatoare. 

Întrucât informațiile privind rezultatele obținute de candidați pentru fiecare etapă de 
desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor scoase la concurs se afișează, conform 
prevederilor legale la sediul ministerului și pe site-ul instituției, aceste informații conțin și date cu 
caracter personal, iar în contextul prevederilor art.15-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor), candidații, în calitate de persoane vizate au posibilitatea de a opta 
pentru pseudonimizarea  datelor cu caracter personal conținute de listele care vor fi afișate. 

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând candidaților înscriși la concurs este 

efectuată în conformitate cu îndeplinirea unei obligații legale ce revine Ministerului Finanțelor 
Publice, strict în scopul efectuării recrutării/promovării personalului necesar îndeplinirii atribuțiilor 
funcționale în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate 
juridică, aflat în subordinea Guvernului. 

Site-ul Ministerului Finanțelor Publice poate conține link-uri către alte platforme sau 
aplicații care nu sunt gestionate de minister, dar care pot prelua informații de pe site-ul 
ministerului, context în care instituția nu este responsabilă pentru conținutul sau politicile de 
confidențialitate ale site-urilor și aplicațiilor în cauză. 

În conformitate cu prevederile art.15-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), candidații, în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi: 

 
a) Dreptul de acces la date, (art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679); 
b) Dreptul la rectificarea datelor; (art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679); 
c) Dreptul la ștergerea datelor, (art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679); 
d) Dreptul la restricționarea prelucrări, (art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679); 
e) Dreptul la portabilitatea datelor, (art. 19 din Regulamentul (UE) 2016/679); 
f)  Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, (art. 20 din Regulamentul (UE) 2016/679); 
g) Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea; (art. 21 din Regulamentul 
(UE) 2016/679); 
h) Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu 
caracter personal, (art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679). 

 
Dosarele candidaților respinși care conțin și date cu caracter personal se vor restitui la 

cererea titularilor, iar în cazul în care nu se solicită restituirea, dosarele se vor arhiva conform 
prevederilor legale.  
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Am luat la cunoștință cu privire la prezenta Notă de informare candidați și confirm dreptul 

Ministerului Finanțelor Publice de a utiliza și stoca datele mele cu caracter personal numai în 
scopul prevăzut de prevederile H.G. nr .611/2008. 

În contextul mai sus prezentat, subsemnatul *______________________________________: 

                                                                             (numele și prenumele) 
 
- doresc pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute de listele care vor fi 

afișate referitor la organizarea acestui concurs/examen și confirm dreptul Ministerului 
Finanțelor Publice de a utiliza și stoca datele mele personale numai în scopul 
menționat mai sus.  
 

  
 
 
 

 
- nu doresc pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute de listele care vor 

fi afișate referitor la organizarea acestui concurs/examen dar confirm dreptul 
Ministerului Finanțelor Publice de a utiliza și stoca datele mele personale numai în 
scopul menționat mai sus.  

 
 
 
 
 
 

Notă: * Prezenta Notă de informare se semnează de către candidat după predarea 

dosarului de înscriere conform mențiunilor din anunțul de organizare a concursului. 
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