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1) Contul dumneavoastră EPSO 

 

 Vă puteți crea contul EPSO prin intermediul site-ului EU Careers. 

 

 Nu puteți avea decât un singur cont EPSO. Dacă aveți mai multe conturi, puteți fi 

exclus în orice moment din procedura de selecție. Vă rugăm să ne contactați dacă 

aveți vreo nelămurire. 

 

 Dacă v-ați uitat numele de utilizator și/sau parola, le puteți recupera urmând 

procedura descrisă în anexa I. 

 

 Înainte de a vă crea contul, veți fi invitat să vă exprimați acordul cu privire la 

declarația noastră de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal. 

O copie a declarației de confidențialitate figurează în anexa II. 

 

 Va trebui să furnizați anumite date cu caracter personal atunci când vă creați contul 

EPSO. 

 

2) Modificarea datelor cu caracter personal  

 

 Dacă aveți nevoie să vă modificați datele cu caracter personal, de exemplu numele, 

data nașterii sau cetățenia, vă rugăm să faceți modificările mai întâi în contul 

dumneavoastră EPSO și apoi să ne transmiteți în termen de cinci zile lucrătoare prin 

e-mail (EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu) sau prin fax (+32 229 79 617): 

 

 a) un scurt rezumat al cererii dumneavoastră (inclusiv datele vechi și noi); și 

 b) o copie a unui document oficial care să justifice modificarea (de exemplu, o copie 

după pașaportul dumneavoastră, cartea națională de identitate, o hotărâre 

judecătorească etc.).  

 

 Modificarea va deveni vizibilă în contul dumneavoastră EPSO de îndată ce cererea 

dumneavoastră va fi fost validată de EPSO. 

 

 Procesarea cererii dumneavoastră poate dura până la 15 zile lucrătoare, prin urmare 

vă rugăm să nu ne retrimiteți cererea și/sau să ne trimiteți e-mailuri prin care să ne 

atrageți atenția cu privire la cererea introdusă. 

 

 Orice cerere de modificare a datelor cu caracter personal care nu este completă va fi 

refuzată.  

http://europa.eu/epso/index_ro.htm
http://europa.eu/epso/beta/contact/faq_ro
http://europa.eu/epso/apply/epso_account_24l/index_en.htm
file:///G:/05/3.%20Communication/2015-%2024L%20ruling/ACCOUNT%20IN%2024L/Copy%20of%20EPSO_Account_en_labels_for%20translation.xlsx
file:///G:/05/3.%20Communication/2015-%2024L%20ruling/ACCOUNT%20IN%2024L/Copy%20of%20EPSO_Account_en_labels_for%20translation.xlsx
mailto:EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu
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3) Formularul de înscriere online 

 

 Înainte de a începe să completați formularul de înscriere, asigurați-vă că v-ați 

actualizat toate datele din contul dumneavoastră EPSO. 

 

 Citiți cu atenție anunțul de concurs/cererea de exprimare a interesului, precum și 

dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale/normele generale care 

reglementează selectarea agenților contractuali ca să fiți siguri că îndepliniți toate 

criteriile de eligibilitate. 

 

 Odată perioada de înscriere deschisă, veți găsi linkul pe care trebuie să-l accesați 

pentru a vă înscrie pe site-ul EU Careers. 

 

 Rezervați-vă timp suficient pentru completarea formularului de înscriere întrucât 

presupune un efort considerabil. Responsabilitatea validării înscrierii dumneavoastră 

înainte de expirarea datei-limită prevăzute vă revine în totalitate. 

 

 Trebuie să completați formularul de înscriere în limba indicată în anunțul de 

concurs/cererea de exprimare a interesului. 

 

 Întrucât completarea formularului respectiv nu este în prezent posibilă decât în limbile 

engleză, franceză și germană, vă rugăm să consultați această prezentare, care vă va 

oferi instrucțiuni în toate limbile oficiale ale UE.  

 

 Vă rugăm să copiați/lipiți text numai dintr-un fișier text simplu (.txt), utilizând o 

aplicație simplă de procesare de text (de exemplu, NotePad pentru Windows, TextEdit 

pentru Mac OS X), astfel încât să evitați introducerea de spații inutile sau de caractere 

incompatibile. 

 

 Evitați să navigați de la o pagină la alta a formularului de înscriere sau dintr-un 

formular de înscriere în altul în interiorul aceluiași cont EPSO (de exemplu, pentru a 

consulta datele din formularele de înscriere anterioare) utilizând butoanele „înainte” 

și „înapoi” ale browserului dumneavoastră, folosiți mai degrabă butoanele de pe ecran. 

 

 Sistemele EPSO sunt compatibile cu cele mai des utilizate browsere de internet. Dacă 

întâmpinați probleme, vă rugăm ca, înainte de a ne contacta, să încercați să vă 

schimbați browserul. Nu se recomandă folosirea dispozitivelor mobile pentru 

completarea formularului de înscriere.  

 

http://europa.eu/epso/index_ro.htm
http://europa.eu/epso/apply/application_form_24l/index_en.htm
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 În momentul în care începeți să completați formularul de înscriere, veți primi un număr 

de înregistrare. Vă rugăm să menționați întotdeauna acest număr de înregistrare în 

corespondența dumneavoastră cu EPSO. 

 

4) Funcții suplimentare 

 

Teste de autoevaluare 

 

 Înainte de a începe înscrierea, este posibil să fiți invitat să completați un chestionar 

și/sau să rezolvați câteva exemple de teste interactive.  

 

 Chestionarul „Mi s-ar potrivi o carieră în instituțiile UE?” vă va ajuta să vă dați 

seama dacă vi s-ar potrivi o carieră în cadrul instituțiilor UE. Acest chestionar ar trebui 

să vă ajute să apreciați dacă îndepliniți standardele profesionale ridicate cerute unui 

funcționar al UE. 

 

 Testele de autoevaluare sunt o simulare a testelor pe calculator la care veți participa 

în prima etapă a procedurii de selecție și pot include: 

- un test de raționament verbal 

- un test de raționament numeric 

- un test de raționament abstract 

- un test de raționament situațional 

- teste de înțelegere lingvistică 

- teste de evaluare a capacității profesionale 

 

 Aceste teste nu sunt eliminatorii și EPSO nu înregistrează și nu utilizează rezultatele 

obținute.  

 

 În cazul în care procedura de selecție nu include teste de autoevaluare, dar doriți să 

aflați mai multe informații despre acestea, puteți găsi o selecție de exemple de teste 

pe site-ul nostru internet.  

 

Evaluarea talentului 

 

 Pentru anumite proceduri de selecție va trebui să răspundeți unor întrebări detaliate 

suplimentare referitoare la calificările și experiența dumneavoastră.  

 

 Aceste informații vor fi folosite de către comitetul de selecție pentru a selecta 

candidații care vor fi invitați în etapa „centru de evaluare”. 

http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_en.htm
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5) Informații suplimentare 

 

 Verificați-vă contul EPSO cel puțin de două ori pe săptămână în timpul procedurii de 

selecție. 

 

 Vă puteți vizualiza în orice moment formularul de înscriere prin simpla accesare a 

contului dumneavoastră EPSO. 

 

 Dacă v-ați înscris la o procedură de selecție pentru un post de agent contractual, este 

posibil să fiți contactat de către serviciile de recrutare prin intermediul adresei de e-

mail furnizate în contul dumneavoastră EPSO. 

 

 Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție și informații cu privire la 

calendarul diferitelor etape vor fi disponibile și actualizate periodic pe site-ul internet 

al EPSO. 

 

 Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să consultați rubrica „Contactați-ne” de pe site-ul 

nostru internet. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca EPSO să nu vă 

poată răspunde în mai puțin de 15 zile lucrătoare. 

 

http://europa.eu/epso/beta/contact/faq_ro
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ANEXA I — Cum se recuperează numele de utilizator/parola 

 

Procedura de mai jos vă indică etapele pe care trebuie să le urmați dacă v-ați uitat numele 

de utilizator și/sau parola contului dumneavoastră EPSO.  

 

V-ați uitat numele de utilizator?  

 

1) Accesați: 

https://europa.eu/epso/application/base/?admission/registration/remindusername  

2) Introduceți adresa dvs. de e-mail (a se vedea mai jos) 

V-ați uitat numele de utilizator? Introduceți mai jos adresa dvs. principală de e-mail pe care ați 

salvat-o în contul dumneavoastră EPSO, iar noi o să vi-l trimitem prin e-mail. 

 

Dacă nu vă mai amintiți adresa dvs. principală de e-mail pe care ați înregistrat-o în contul dvs. EPSO 

și/sau dacă nu mai aveți acces la adresa de e-mail respectivă, vă rugăm să ne contactați utilizând 

formularul de pe pagina 

https://europa.eu/epso/application/base/index.cfm?controller=webform&action=index&usertype=2

&lang=en.   

V-a fost trimis un e-mail cu numele dvs. de utilizator. 

3) Veți primi un e-mail automat cu numele dumneavoastră de utilizator (a se vedea mai 

jos). 

De la:  
Către:  
Obiect: Contul EPSO: Numele dvs. de utilizator 
Numele dvs. de utilizator este:  
La următoarea conectare, vă veți putea folosi numele de utilizator. 
Dacă doriți să vă conectați acum: https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm.  
________________________________________ 
Mi-am uitat parola • Mi-am uitat numele de utilizator • Ajutor • Condiții de utilizare • Confidențialitate 
Dacă problema nu dispare 
Dacă aveți în continuare dificultăți în a vă accesa contul EPSO, contactați echipa de suport a EPSO prin 
intermediul Formularului de contact.  
Protejați-vă parola 
Personalul EPSO nu vă va cere NICIODATĂ parola prin e-mail. Întotdeauna vă veți conecta printr-o conexiune 
securizată, indicată cu un mic lacăt.  
________________________________________ 
***** Vă rugăm să nu răspundeți la acest e-mail. * * * * *  
Vă mulțumim. 
Acesta este un mesaj automat. Dacă doriți să răspundeți, vă rugăm să utilizați acest link. 

https://europa.eu/epso/application/base/?admission/registration/remindusername
https://europa.eu/epso/application/base/index.cfm?controller=webform&action=index&usertype=2&lang=en
https://europa.eu/epso/application/base/index.cfm?controller=webform&action=index&usertype=2&lang=en
https://europa.eu/epso/application/base/index.cfm?controller=webform&action=index&usertype=2&lang=en
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
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V-ați uitat parola?  

 

1) Accesați: https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?comp_id=  

2) Introduceți-vă numele de utilizator (a se vedea mai jos) 

Introduceți-vă numele de utilizator în caseta de mai jos și vă vom trimite un e-mail cu instrucțiuni.  

V-a fost trimis un e-mail cu datele de conectare. Aveți la dispoziție 24 de ore pentru a vă activa 

noua parolă. 

 

3) Veți primi un e-mail automat cu un link către o pagină pe care vă veți putea reseta 
parola (a se vedea mai jos). 

De la:  
Către:  
Obiect: Contul EPSO: Ați solicitat o nouă parolă 
Resetați-vă parola accesând acest link. Vă atragem atenția asupra faptului că acest link este activ doar pentru 
24 de ore, după care nu va mai funcționa și va trebui să introduceți o nouă cerere de schimbare a parolei.  
________________________________________ 
Mi-am uitat parola • Mi-am uitat numele de utilizator • Ajutor • Condiții de utilizare • Confidențialitate 
Dacă problema nu dispare 
Dacă aveți în continuare dificultăți în a vă accesa contul EPSO, contactați echipa de suport a EPSO prin 
intermediul Formularului de contact.  
Protejați-vă parola 
Personalul EPSO nu vă va cere NICIODATĂ parola prin e-mail. Întotdeauna vă veți conecta printr-o conexiune 
securizată, indicată cu un mic lacăt.  
________________________________________ 
***** Vă rugăm să nu răspundeți la acest e-mail. * * * * *  
Vă mulțumim. 
Acesta este un mesaj automat. Dacă doriți să răspundeți, vă rugăm să utilizați acest link. 
 

4) Schimbați-vă parola și confirmați modificarea. 

5) Veți primi o confirmare a modificărilor. 

 

V-ați modificat parola. 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?comp_id=
https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=reset_pass&id=5224F649-911F-A448-A9A67E9B4AC15AC4
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
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ANEXA II) Declarații de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter 

personal 

 

Declarație specifică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul 
unui concurs general 

În cadrul unui concurs general, toate datele cu caracter personal furnizate de către candidați sunt prelucrate 
în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 
18 decembrie 2000 (http://europa.eu/abouteuropa/legal_notices/index_ro.htm). Înainte de înscriere, în 
conformitate cu articolele 11 și 12 din regulamentul menționat, EPSO va furniza candidatului următoarele 
informații:  

Identitatea operatorului: Dl Nicholas David BEARFIELD, directorul EPSO. 

Scopul (scopurile) prelucrării: organizarea unor concursuri generale pentru selecția de personal în vederea 
recrutării de către instituțiile europene; gestionarea din punct de vedere administrativ a candidaturilor și a 
diferitelor etape ale acestor concursuri generale; gestionarea și verificarea utilizării listelor de rezervă.  

Datele cu caracter personal vizate: 

1. datele cu caracter personal care permit identificarea candidatului (numele de familie, prenumele, 
numele la naștere, data nașterii, sexul, numărul documentului de identificare, adresa de e-mail); 

2. informațiile furnizate de candidat pentru a permite organizarea practică a testelor de acces și a 
tuturor celorlalte teste (adresa, codul poștal, orașul, țara, sexul, numărul de telefon și de fax, limba 
de corespondență); 

3. informațiile furnizate de candidat referitoare la nevoile speciale sunt păstrate exclusiv de către 
persoana din cadrul EPSO responsabilă cu accesibilitatea; 

4. informațiile furnizate de candidat pentru a permite evaluarea eligibilității sale în funcție de criteriile 
de admitere stabilite în anunțul de concurs (cetățenie, limbi, diplome/formare: anul obținerii 
diplomei, titlul, numele organismului emitent, experiența profesională); 

5. motivația candidatului pentru a se înscrie la concurs; 

6. rezultatele obținute la testele de acces, la testele scrise și orale și la cele desfășurate în cadrul 
centrului de evaluare, rezultatele care figurează în pașaportul de competențe, precum și distribuția 
statisticilor globale pentru a garanta transparența; 

7. sistemul de marcare este utilizat doar pentru gestionarea listelor de rezervă în baza de date cu 
candidații care au reușit la concurs. 

Răspunsuri obligatorii sau opționale: toate rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii. În cazul în care 
acestea nu sunt completate, înregistrarea nu poate avea loc. 

Temei juridic: Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite 
de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 337/2007; Decizia nr. 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții 
de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului 
din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene.  

Destinatarii datelor: în cazul în care candidații sunt incluși în lista celor care au reușit la concurs, datele sunt 
transmise, de asemenea, instituțiilor pentru ca acestea să fie în măsură să ofere un post (instituțiile nu primesc 
niciun fel de informație referitoare la dizabilități). În cazul unei reclamații administrative în temeiul 
articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor și/sau al unui recurs judiciar în fața instanțelor UE, datele 
sunt transmise, de asemenea, serviciul juridic al autorității împuternicite să facă numiri în cauză și/sau 
instanțelor UE. Datele pot fi transmise, la cerere, personalului OLAF, al Serviciului de Audit Intern (IAS) și al 
Curții de Conturi, fiind limitate la ceea ce este necesar pentru investigațiile oficiale sau în scopuri de audit. 

http://europa.eu/abouteuropa/legal_notices/index_ro.htm#True
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Prelucrarea în numele operatorului cu respectarea corespunzătoare a articolului 23 din Regulamentul nr. 
45/2001: comisiile de evaluare, companii private.  

Legalitatea prelucrării: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public în temeiul 
tratatelor (recrutarea personalului).  

Data de începere a prelucrării datelor: data depunerii candidaturii.  

Perioada de valabilitate: pentru datele online, 12 luni după recrutarea candidatului care a reușit la concurs și 
a fost selecționat sau până la sfârșitul perioadei de valabilitate a listei de rezervă, în cazul în care persoana nu 
a fost recrutată. Pentru candidații care nu au reușit la concurs, datele online sunt păstrate timp de 12 luni 
după încheierea ultimului concurs la care a participat candidatul. Candidaturile nevalidate: 1 an de la 
termenul de depunere a candidaturilor. Dosarele pe suport de hârtie sunt clasate și păstrate timp de 10 ani. 

Dreptul de acces și de rectificare: prin consultarea contului EPSO, fiecare candidat își poate verifica datele cu 
caracter personal și le poate modifica online în orice moment, cu excepția numelui de familie, a numelui de 
familie la naștere, a datei nașterii și a cetățeniei, pentru care trebuie trimisă EPSO o cerere oficială care să 
conțină o justificare a modificării cerute, la adresa de email: EPSO Webform. Până la validarea finală a 
candidaturii, candidatul își poate modifica toate datele din actul de candidatură. După validarea acestuia, 
datele din actul de candidatură nu mai pot fi schimbate. În ceea ce privește sistemul de marcare utilizat în 
baza de date a candidaților care au reușit la concurs, aceștia sunt notificați în mod automat și individual cu 
privire la orice modificare făcută la cererea instituțiilor în ceea ce privește modul în care sunt marcați. Dreptul 
de rectificare se limitează la cazurile evidente de introducere eronată a datelor, fără a aduce atingere 
posibilității ca instituțiile să rezerve candidații care au reușit la concurs și al căror profil corespunde cerințelor, 
în scopul unei eventuale recrutări, pentru o perioadă de timp limitată. 

Candidații au dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 
(edps@edps.europa.eu).  

 

 

Declarație de confidențialitate specifică pentru procedura de selecție a agenților temporari 

Datele cu caracter personal furnizate de candidat în cadrul acestei proceduri de selecție sunt prelucrate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 
2000 (http://europa.eu/abouteuropa/legal_notices/index_ro.htm). În temeiul articolelor 11 și 12 din 
regulamentul menționat, EPSO furnizează candidatului următoarele informații: 

Identitatea operatorului de date: Dl Nicholas David BEARFIELD, directorul EPSO. 

Scopurile prelucrării datelor: sprijinirea instituțiilor europene, a organismelor și serviciilor Uniunii Europene 
în selecționarea de agenți temporari prin furnizarea unei liste de candidați eligibili care corespund cel mai bine 
profilului stabilit în anunțul de post vacant. Fiecare candidat va fi informat individual cu privire la evoluția 
procedurii de selecție. 

Datele cu caracter personal vizate: datele candidaților înscriși la aceste proceduri de selecție. 

Răspunsuri obligatorii sau opționale: toate câmpurile sunt obligatorii. În cazul în care acestea nu sunt 
completate, înregistrarea nu poate avea loc. 

Categorii de date:  

 datele cu caracter personal prin care candidatul poate fi identificat și contactat (numele de familie, 
prenumele, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul documentului de identificare, adresa privată, 
numele și numărul de telefon ale unei persoane de contact în cazul în care candidatul nu este 
disponibil);  

 informațiile furnizate de candidat referitoare la nevoile speciale sunt păstrate exclusiv de către 
persoana din cadrul EPSO responsabilă cu accesibilitatea; 

 informațiile furnizate de candidat în timpul procedurii de selecție pentru a determina dacă acesta 
corespunde profilului stabilit în anunțul de post vacant (CV-ul european, însoțit de documentele 
justificative necesare, în special diplome de studii și documente atestând experiența profesională); 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?lang=EN
mailto:edps@edps.europa.eu
http://europa.eu/abouteuropa/legal_notices/index_ro.htm#True
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 informațiile individuale comunicate fiecărui candidat cu privire la evoluția procedurii de selecție. 

Temei juridic: Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite 
prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului, modificat ultima dată prin Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 337/2007; Decizia nr. 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a 
Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a 
Ombudsmanului din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene. 

Destinatarii datelor: serviciul care a solicitat organizarea procedurii de selecție. În cazul unei reclamații 
administrative în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor și/sau al unui recurs judiciar în 
fața instanțelor UE, datele sunt transmise, de asemenea, serviciul juridic al autorității împuternicite să facă 
numiri în cauză și/sau instanțelor UE. 

Data de începere a prelucrării datelor: data la care se primește dosarul de candidatură. 

Termenul pentru stocarea datelor cu caracter personal: o copie a dosarului de candidatură este păstrată și 
arhivată la EPSO timp de 5 ani.  

Dreptul de acces și dreptul de rectificare a datelor: candidații pot informa EPSO cu privire la orice 
modificare a datelor lor cu caracter personal prin poștă. Dacă este necesar și în urma unei cereri scrise, 
însoțită de o copie a unui document de identificare, candidații pot obține o copie a datelor lor cu caracter 
personal astfel cum au fost înregistrate de către EPSO. 

Candidații au dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 
(edps@edps.europa.eu ). 

 

Declarație specifică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul 
procedurii de selecție a agenților contractuali 

În cadrul acestei proceduri de selecție, toate datele cu caracter personal furnizate de către candidați sunt 
tratate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2000 (http://europa.eu/abouteuropa/legal_notices/index_ro.htm). Înainte de 
înscriere, în conformitate cu articolele 11 și 12 din regulamentul menționat, EPSO va furniza candidatului 
următoarele informații:  

Identitatea operatorului: Dl Nicholas David BEARFIELD, directorul EPSO.  

Scopul prelucrării: sprijinirea instituțiilor europene și, după caz, a agențiilor de reglementare în selecționarea 
de agenți contractuali, prin punerea la dispoziție a unei baze de date valabile de candidați, recrutarea 
agenților fiind responsabilitatea instituțiilor în cauză. Deciziile individuale în orice etapă a procedurii de 
selecție sunt trimise fiecărui candidat prin intermediul contului său EPSO.  

Datele cu caracter personal vizate: datele candidaților înscriși la procedura de selecție a agenților 
contractuali. 

Răspunsuri obligatorii sau opționale: toate rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii. În cazul în care 
acestea nu sunt completate, înregistrarea nu poate avea loc. 

Categorii de date:  

 datele cu caracter personal care permit identificarea candidatului (numele de familie, prenumele, 
numele folosit în prezent, data nașterii, sexul, numărul documentului de identificare, adresa privată, 
adresa de e-mail);  

 informațiile furnizate de candidat în cadrul acestei proceduri de selecție pentru a permite evaluarea 
profilului acestuia pe baza cerințelor definite în cererea de exprimare a interesului (cetățenie, studii și 
formare, experiența profesională, limbi străine, disponibilitatea candidatului de a face obiectul unor 
verificări de securitate, alte detalii);  

 informațiile furnizate de candidat referitoare la nevoile speciale sunt păstrate exclusiv de către 
persoana din cadrul EPSO responsabilă cu accesibilitatea; 

 informațiile individuale comunicate fiecărui candidat, prin intermediul profilului EPSO, în ceea ce 
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privește procedura de selecție și, de asemenea, distribuția statisticilor globale pentru a garanta 
transparența;  

 sistemul de marcare este utilizat doar pentru gestionarea bazelor de date cu candidații care au trecut 
procedura de selecție. 

Temei juridic: Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite 
prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului, modificat ultima dată prin Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 337/2007; Decizia nr. 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a 
Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a 
Ombudsmanului din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene. 

Destinatarii datelor: serviciile responsabile cu recrutarea în cadrul instituțiilor și al agențiilor de 
reglementare. În cazul unei reclamații administrative în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul 
funcționarilor și/sau al unui recurs judiciar în fața instanțelor UE, datele sunt transmise, de asemenea, 
serviciul juridic al autorității împuternicite să facă numiri în cauză și/sau instanțelor UE.  

Data de începere a prelucrării datelor: data înregistrării.  

Perioada de păstrare a datelor: 3 ani pentru baza de date a candidaților care au trecut procedura de selecție. 
În cazul în care valabilitatea unei baze de date este extinsă dincolo de perioada de trei ani, EPSO va publica un 
anunț pe pagina sa de internet. Candidații pot vizualiza aceste anunțuri vizitând pagina web 
http://europa.eu/epso/success/index_en.htm. 

Informațiile necesare pentru crearea contului EPSO (numele utilizat, prenumele, adresa de e-mail și parola) 
sunt păstrate de EPSO timp de un an de la data expirării valabilității bazei de date. Aceste date pot fi 
reutilizate pentru înscrierea la alte proceduri de selecție a agenților contractuali.  

Dreptul de acces și de rectificare: prin consultarea contului EPSO, fiecare candidat își poate verifica datele cu 
caracter personal și le poate modifica online în orice moment, cu excepția numelui, a datei nașterii și a 
cetățeniei, pentru care trebuie trimisă EPSO o cerere oficială care să conțină o justificare a modificării cerute, 
la adresa de e-mail: Webmaster form. Până la validarea finală a candidaturii, candidatul își poate modifica 
datele. După aceasta, pot fi modificate numai datele cu caracter personal care permit identificarea 
candidatului. Dreptul de rectificare se limitează la cazurile evidente de introducere eronată a datelor, fără a 
aduce atingere posibilității ca instituțiile sau agențiile de reglementare să rezerve candidații care au trecut 
procedura de selecție și al căror profil corespunde cerințelor, în scopul unei eventuale recrutări, pentru o 
perioadă de timp limitată. 

Candidații au dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 
(edps@edps.europa.eu). 

Nu puteți crea decât un singur cont EPSO. Nu creați un nou cont EPSO dacă aveți deja unul. În cazul în care nu 
veți respecta această regulă, veți fi exclus din concursurile/procedurile de selecție la care v-ați înscris prin 
intermediul acestor conturi.  

Făcând click pe căsuța de mai jos sunteți de acord să respectați această regulă și recunoașteți faptul că ați 
fost informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este descris 
mai sus.  

  

Am fost informat cu privire la modul în care vor fi prelucrate datele mele cu caracter personal și sunt de 
acord să respect regula privind conturile EPSO. 
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