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ANUNŢ
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, organizează
examen pentru promovarea în funcţii și în grade profesionale pentru personalul contractual din cadrul
ANSPDCP.
Examenul se va desfăşura la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, din Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, în data de:
- 25 octombrie 2019 (selecția dosarelor)
- 12 noiembrie 2019 la ora 12:00 (proba scrisă) pentru posturile de consilier din următoarele
compartimente: Direcția Plângeri, Direcția Control, Direcția Juridic și Comunicare, Serviciul Relații
Externe
- 14 noiembrie 2019 ora 12:00 (proba scrisă) pentru posturile de consilier din cadrul
Serviciului Economic


Modalitatea de desfăşurare a examenului:
Examenul se organizează pentru următoarele posturi (postul, funcţia/gradul profesional pe care
promovează, departamentul):
1.
2.
3.
4.
5.




Direcția Plângeri: 1 post de consilier
Direcția Control: 3 posturi de consilier
Direcția Juridică și Comunicare: 2 posturi de consilier
Serviciul Relații Externe: 2 posturi de consilier
Serviciul Economic: 2 posturi de consilier.

Selecția dosarelor candidaților are loc la data de 25 octombrie 2019
Rezultatele selecției dosarelor vor fi afişate până la data de 25 octombrie 2019, ora 16:00.
Afişarea rezultatelor se face la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal din bld. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București şi pe
site-ul instituţiei.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise, în data de:
- 12 noiembrie 2019 la ora 12:00 (proba scrisă) pentru personalul contractual din următoarele
compartimente: Direcția Plângeri, Direcția Control, Direcția Juridic și Comunicare, Serviciul Relații
Externe și
- 14 noiembrie 2019 ora 12:00 (proba scrisă) pentru personalul contractual din cadrul
Serviciului Economic.
 Rezultatele probei scrise vor fi afişate până la data de
o 14 noiembrie 2019, până la ora 14:00, pentru examenul de promovare pe funcțiile de
consilier din cadrul Direcțiilor Plângeri, Control, Juridic și Comunicare și din cadrul
Serviciului Relații Externe.
o 18 noiembrie 2019, până la ora 14:00, pentru examenul de promovare pe funcțiile de
consilier din cadrul Serviciului Economic.
 Afişarea rezultatelor se face la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal din bld. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București şi pe
site-ul instituţiei.
 Sunt declaraţi ,,admis” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă.
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare
de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Depunerea
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contestaţiilor se face la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal din bld. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București. Comisia de
soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatele finale la sediul instituţiei în două zile lucrătoare
de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. Candidatul nemulţumit de modul de
soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile
legii.
Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând
cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.
Bibliografia pentru examen este anexata prezentului anunț.

Observaţii:
Candidaţii au obligaţia de a prezenta actul de identitate în original înainte de începerea
examenului la solicitarea comisiei de examinare.
Pentru a participa la examenul de promovare în funcție, candidatul trebuie să fi obţinut
calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de 4 ori în
ultimii 5 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Candidatul depune la registratura institutiei, până la data de 24 octombrie 2019, dosarul
privind înscrierea la examenul de promovare.
Dosarul privind înscrierea la examenul de promovare cuprinde:
- Cererea de înscriere
- Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din
ultimii 5 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Selecția dosarelor candidaților are loc la data de 25octombrie 2019.
Rezultatele selecției dosarelor vor fi afişate până la data de 25 octombrie 2019, ora 16:00.
La selecția dosarelor, Comisia de examinare respinge dosarul candidatului în următoarele
cazuri:
- lipsa referatului de evaluare întocmit de șeful ierarhic,
- neîndeplinirea de către candidat a condiţiilor pentru promovare.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor candidaţii nemulţumiţi pot depune
contestaţie până la data de 28 octombrie 2019, ora 16:00
Rezultatul contestațiilor selecției dosarelor va fi afișat până la data de 29 octombrie 2019, ora
12:00.
Sunt acceptați la proba scrisă numai candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor.
Proba scrisă are loc in data de:
- 12 noiembrie 2019 la ora 12:00 (proba scrisă) pentru personalul contractual din următoarele
compartimente: Direcția Plângeri, Direcția Control, Direcția Juridic și Comunicare, Serviciul Relații
Externe
- 14 noiembrie 2019 ora 12:00 (proba scrisă) pentru personalul contractual din cadrul
Serviciului Economic
Rezultatele probei scrise vor fi afişate până la data de:
o 14 noiembrie 2019, până la ora 14:00, pentru examenul de promovare pe funcțiile de
consilier din cadrul Direcțiilor Olângeri, Control, Juridic și Comunicare și din cadrul
Serviciului Relații Externe.
o 18 noiembrie 2019, până la ora 14:00, pentru examenul de promovare pe funcțiile de
consilier din cadrul Serviciului Economic.
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După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă candidaţii nemulţumiţi pot depune
contestaţie până la data de:
- 15 noiembrie 2019 ora 14:00, candidații care au susținut examen de promovare pentru
posturile de consilier din cadrul Direcțiilor Plângeri, Control, Juridic și Comunicare și din cadrul
Serviciului Relații Externe
- 19 noiembrie 2019 ora 14:00, candidații care au susținut examen de promovare pentru
posturile de consilier din cadrul Serviciului Economic.
Rezultatul contestațiilor la proba scrisă va fi afișat până la data de:
- 19 noiembrie 2019 ora 14:00, pentru examenul de promovare susținut pentru posturile de
consilier din cadrul Direcțiilor Plângeri, Control, Juridic și Comunicare și din cadrul Serviciului
Relații Externe
- 21 noiembrie 2019 ora 14:00 pentru examenul de promovare susținut pentru posturile de
consilier din cadrul Serviciului Economic.
Rezultate finale ale examenului de promovare vor fi afișate în data de:
- 20.11.2019 pentru examenul de promovare susținut pentru posturile de consilier din cadrul
Direcțiilor Plângeri, Control, Juridic și Comunicare și din cadrul Serviciului Relații Externe
- 22.11.2019 pentru examenul de promovare susținut pentru posturile de consilier din cadrul
Serviciului Economic.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0318059211/int. 139 şi la sediul Autorităţii.
Data: 10.10.2019

