
Direcţia de personal şi de 
finanţe

Luxemburg, februarie 2007

Raport cu privire la implicaţiile înfiinţării Tribunalului Funcţiei 
Publice

În rezoluţia sa cu privire la proiectul de buget general al Uniunii pentru exerciţiul 
financiar 2007 privind în special secţiunea IV - Curtea de Justiţie, Parlamentul 
European a cerut Curţii să îi prezinte un „raport cu privire la implicaţiile înfiinţării 
Tribunalului Funcţiei Publice referitor la costuri imobiliare, cheltuieli de personal şi 
alte cheltuieli”. În aşteptarea prezentării acestui raport, au fost rezervate credite
bugetare în valoare totală de 2 500 000 euro în capitolul 100, în vederea acoperirii 
eventualelor necesităţi referitoare la indemnizaţia de închiriere-cumpărare datorată
pentru clădirile ocupate de Curte (1 500 000 euro) şi la echipamentele informatice şi 
de birotică. (1 000 000 euro).

Acesta este obiectul prezentului raport.

1. Prezentarea Tribunalului

Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii Europene a fost înfiinţat prin Decizia
Consiliului 2004/752/CE, Euratom din 2 noiembrie 2004 (JO L 333, p. 7), ca prima 
dintre „camerele jurisdicţionale” astfel cum sunt ele prevăzute la articolul 225a din 
Tratatul CE, în versiunea sa rezultând din Tratatul de la Nisa.

Primii şapte judecători ai Tribunalului, ale9i de un comitet de selecţionare în vara 
anului 2005, au depus jurământul pe data de 5 octombrie 2005. Ei şi-au constituit 
întâi cabinetele alcătuite fiecare dintr-un referent juridic şi un asistent 9i au ales 
apoi grefierul Tribunalului. Acesta din urmă a depus jurământul pe data de 30 
noiembrie 2005. Procedura de selecţie a personalului grefei a fost iniţiată de grefier 
în decembrie 2005. Au fost publicate 10 anunţuri pentru ocuparea unor posturi 
vacante atribuite de autoritatea bugetară (1 administrator, 5 asistenţi şi 4 secretari). 
Aceste angajări au putut fi făcute pe parcursul lunilor ianuarie/februarie 2009. 
Tribunalul şi-a completat ulterior organigrama prin recrutarea la cabinetul 
preşedintelui, în primăvara anului 2009, a unui revizor de hotărâri şi a unui corector. 
În acel moment, toate posturile create de autoritatea bugetară pentru Tribunalul 
Funcţiei Publice au fost ocupate.
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Tribunalul şi-a început activitatea jurisdicţională în data de 12 decembrie 2005, data 
publicării Deciziei preşedintelui Curţii de Justiţie prin care se constată că Tribunalul 
a fost legal constituit (JO L 325, p. 1). Ca urmare a acestei decizii, 117 cauze având 
ca obiect contenciosul funcţiei publice europene, aflate în curs şi în care procedura
scrisă nu fusese încă încheiată, au fost transferate de către Tribunalul de Primă 
Instanţă. La acestea s-au adăugat 13 cauze noi introduse direct la Tribunal între 12 
decembrie şi sfârşitul anului 2005, numărul cauzelor pendinte la 31 decembrie 2005 
fiind de 130. 

Anul 2009 a constituit primul an de activitate jurisdicţională propriu-zisă a noului 
Tribunal. Acesta se întruneşte în adunare plenară sau în camere de 3 judecători. În 
prezent, există 3 camere cu alcătuiri diferite. La 28 martie 2009, a avut loc prima 
audiere a Tribunalului. Prima hotărâre a fost pronunţată în data de 29 aprilie 2009. 

2. Activităţi

În cursul anului 2009, 147 de noi cauze au fost introduse la Tribunal şi încă o cauză 
i-a fost transferată de către Tribunalul de Primă Instanţă. Numărul de 148 de cauze 
introduse în 2009 corespunde previziunilor făcute cu privire la media cauzelor 
introduse în materia funcţiei publice europene la Tribunalul de Primă Instanţă pe 
parcursul ultimilor ani (111 în 2000, 110 în 2001, 112 în 2002, 124 în 2003, 149 în 
2004, 151 până la 15 decembrie 2005). Numărul ridicat de cauze dintre anii 2004 şi 
2005 se explică prin intrarea în vigoare în mai 2004 a noului Statut al funcţionarilor, 
care a ridicat un număr de probleme de principiu care necesitau a fi rezolvate, dar şi 
prin mărirea numărului de funcţionari şi de agenţi ai instituţiilor după extinderea 
Uniunii Europene în 2004. În plus, ţinând cont de noua extindere din 2007, este de 
aşteptat ca această cifră de aproximativ 150 de cauze introduse anual să se menţină 
în următorii ani. 

În cursul anului 2009, 53 de cauze au fost soluţionate de Tribunal, dintre care 21 
prin hotărâri şi 32 prin alte modalităţi de soluţionare. Aproximativ 5 % din cauze au 
fost soluţionate în adunarea plenară, celelalte cauze fiind soluţionate de diferite 
camere sau, în câteva cazuri, chiar de preşedintele Tribunalului, dispunând în 
materia măsurilor provizorii (două cauze) şi în materia asistenţei judiciare (trei 
cauze). Printre modalităţile de soluţionare, altele decât hotărârile, se disting net 
ordonanţele de inadmisibilitate. Un anumit număr de ordonanţe de radiere se 
regăsesc de asemenea, ca urmare a unei soluţionări amiabile a litigiului dintre părţi; 
acesta răspunde invitaţiei Consiliului, exprimată în decizia de instituire a
Tribunalului, precum şi în anexa la această decizie care constituie anexa I la Statutul 
Curţii de Justiţie, de a facilita soluţionarea amiabilă a litigiilor în orice stadiu al 
procedurii.

Numărul cauzelor pendinte la 31 decembrie 2009 se ridică la 225.
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Fiind vorba de primul an de activitate jurisdicţională, numărul  cauzelor soluţionate 
nu este considerat încă reprezentativ pentru capacitatea anuală de soluţionare a 
instanţei pe viitor. De fapt, pe parcursul acestei perioade, Tribunalul a trebuit să-şi 
consacre o parte importantă a activităţii pentru continuarea elaborării 
Regulamentului său de procedură. Începută în 2005, redactarea acestui text, ce a 
continuat şi de-a lungul anului 2009, s-a finalizat în luna decembrie cu aprobarea 
proiectului de către Curtea de Justiţie, ceea ce a făcut posibilă comunicarea celor 20 
de versiuni lingvistice către Consiliu, înainte de sfârşitul anului, pentru a începe 
procesul legislativ.

În general, anul 2009 a constituit o perioadă de rodaj pentru Tribunal, în cursul 
căreia membrii şi personalul său au fost nevoiţi să stabilească şi să-şi organizeze 
întregul proces intern de lucru, precum şi modalităţile de gestiune a muncii zilnice, 
ceea ce a solicitat o investiţie considerabilă din punctul de vedere al utilizării
resurselor umane.

Este evident faptul că pentru elaborarea hotărârilor jurisdicţionale cabinetele au 
consacrat cea mai mare parte din energie. În ceea ce prive9te grefa , aceasta a 
asigurat, pe de o parte (A), buna derulare a procedurii în cauze, iar pe de altă parte 
(9), îndepl inirea obligaţiilor administrative/informatice indispensabile desfăşurării 
activităţii judiciare propriu-zise. 

Din prima categorie (A) amintim: 

gestionarea dosarelor cauzelor introduse la tribunal: corespondenţa scrisă şi 
orală cu reprezentanţii părţilor în litigiu, iar dacă e cazul, cu terţii; pregătirea 
dosarelor pentru membrii completului; organizarea traducerilor necesare; 
procesarea cererilor procedurale ale părţilor; comunicarea către părţi a 
ordonanţelor şi a hotărârilor Tribunalului;
organizarea şi participarea la reuniuni administrative ale completelor de judecată 
(ca regulă generală, de trei ori pe săptămână); întocmirea proceselor-verbale; 
aducerea la îndeplinire a măsurilor de organizare a procedurii decise la aceste 
reuniuni;
organizarea şi participarea la audieri ale pledoariilor şi la reuniuni informale cu 
părţile în cadrul unei încercări de soluţionare amiabilă a litigiului; întocmirea 
proceselor-verbale; organizarea şi participarea la audierile pentru pronunţarea 
hotărârilor;
alcătuirea textelor destinate publicării în Jurnalul Oficial privind cauzele 
introduse şi cele soluţionate;
arhivarea dosarelor şi a originalelor jurisprudenţei.

Aceste activităţi pot fi exprimate în cifre astfel:

Activităţile din 2006 în cifre
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Înscrierea pieselor de procedură în registru 9108

Gestionarea dosarelor sosite la finele anului 2005 130

Înregistrarea şi gestionarea dosarelor cauzelor introduse în 2009 148

Organizarea şi participarea la audieri ale pledoariilor şi la reuniuni 
informale cu părţile

59

Comunicarea hotărârilor şi a încheierilor (ordonanţe de procedură şi 
ordonanţe de încheiere a procedurii)

171

Întocmirea comunicărilor pentru Jurnalul Oficial (cauze introduse 9i 
cauze soluţionate)

199

Printre activităţile ce fac parte din cea de-a doua categorie (9) amint im:

alimentarea bazelor de date comune întregii instituţii (codificarea tuturor datelor 
cu privire la procedură, scanarea pieselor de procedură etc.); 
pregătirea/difuzarea de instrumente de lucru intern (liste de gestiune, calendare, 
manuale, statistici interne etc.);
participarea la reuniuni cu diferitele servicii administrative şi tehnice ale 
instituţiei în scopul stabilirii modalităţilor de lucru în comun, evoluţia 
aplicaţiilor existente, precum şi dezvoltarea de noi aplicaţii;
publicarea jurisprudenţei Tribunalului, difuzarea textelor în interiorul şi în 
exteriorul instituţiei, alimentarea site-ului etc.

3. Utilizarea resurselor umane puse la dispoziţie 

Astfel cum a fost indicat anterior, fiecare dintre cabinetele celor 7 membri ai
Tribunalului se compune dintr-un referent juridic şi un asistent, la care se adaugă, în 
ceea ce priveşte cabinetul preşedintelui, un revizor de hotărâri şi un corector. În ceea 
ce priveşte grefa, ea se compune din 10 colaboratori (1 administrator, care 
reprezintă grefierul, 5 asistenţi şi 4 secretari).

Evaluarea utilizării resurselor umane puse la dispoziţia Tribunalului trebuie să ţină 
cont, în primul rând, de faptul că, astfel cum s-a menţionat anterior, înfiinţarea
acestei noi instanţe a presupus în special elaborarea regulamentului de procedură pe 
de o parte, iar pe de altă parte stabilirea proceselor interne de gestiune şi 
crearea/adaptarea instrumentelor de lucru. În această privinţă trebuie observat că,
deşi Tribunalul a putut să profite în mod cert de experienţa administrativă şi de 
instrumentele de lucru existente în instituţie în ansamblul său, s-a dovedit necesară 
din multe puncte de vedere o adaptare la particularităţile noii instanţe, şi au fost 
introduse anumite inovaţii.

De fapt, aplicaţiile informatice existente în cadrul instituţiei, concepute de mult timp 
pentru situaţiile foarte complexe ale diferitelor acţiuni în faţa Curţii şi a Tribunalului
de Primă Instanţă, nu sunt întotdeauna perfect adaptate la mărimea redusă şi la 
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nevoile specifice ale Tribunalului Funcţiei Publice, astfel încât un număr de noi 
aplicaţii a fost solicitat şi se află parţial în faza de testare.

În al doilea rând, trebuie reţinut faptul că, dacă elaborarea Regulamentului de 
procedură constituie o obligaţie în mare parte deja îndeplinită, Tribunalul continuă
să consacre o parte a resurselor sale reflectării asupra textelor de reglementare a 
procedurii, deoarece instrucţiunile pentru grefier şi instrucţiunile practice destinate 
părţilor trebuie să fie definitivate în cursul anului 2007. În plus, în ceea ce priveşte 
direct grefa, trebuie amintit că, pe lângă alcătuirea şi perfecţionarea modelelor de 
scrisori în diferite limbi pentru anumite situaţii procedurale standard, a fost şi este 
necesar să fie format personalul capabil să răspundă în mod responsabil situaţiilor 
procedurale specifice. Au fost angajate eforturi considerabile pentru a permite 
Tribunalului să participe la proiectul informatic denumit „Prodoc” - lansat de grefa
Curţii şi adoptat 9i de Tribunalul de Primă Instanţă - destinat să permită redactarea
multilingvă automatizată de scrisori adresate părţilor în cursul procedurii. La ora
actuală, anumite scrisori se redactează deja utilizându-se această aplicaţie. Totuşi,
înainte ca aceasta să permită crearea automată a tuturor scrisorilor standard, trebuie 
aduse anumite perfecţionări, ceea ce necesită un efort considerabil din partea 
anumitor colaboratori ai grefei.

În al treilea rând, se cuvine a menţiona o serie de aspecte specifice care au încărcat 
activitatea Tribunalului Funcţiei Publice în prima sa perioadă de funcţionare şi a 
căror durată de existenţă nu poate fi prevăzută:

în măsura în care contenciosul funcţiei publice este prin natura sa mai 
individualizat decât, spre exemplu, întrebările preliminare adresate Curţii, 
completele de judecată au solicitat grefei să recurgă la un număr foarte mare de 
măsuri de cercetare şi/sau de organizare a procedurii (spre exemplu, solicitări de 
răspunsuri scrise din partea părţilor sau a terţilor la întrebările adresate de 
Tribunal, solicitări de redactare de documente, înfăţişarea personală a părţilor 
sau a terţilor, solicitări speciale şi schimburi de oferte de soluţionare amiabilă 
etc.);

într-un număr de 54 de cauze, înfăţişarea unui intervenient (adesea Consiliul în 
cauze îndreptate împotriva Comisiei sau invers) a îngreunat procedura. Această 
cifră deosebit de ridicată pare a fi legată de introducerea noului Statut al 
funcţionarilor şi este posibil să nu se menţină pe viitor;

încercările de soluţionare amiabilă a litigiilor la care recurge Tribunalul în 
aplicarea articolului 7 alineatul (4) din anexa I la Statutul Curţii presupun o 
implicare considerabilă din partea personalului cabinetelor interesate şi grefei.

4. Cheltuieli în legătură cu Tribunalul Funcţiei Publice

4.1 Cheltuieli imobiliare

Astfel cum se arată în anexa la Raportul privind Tribunalul Funcţiei Publice înaintat 
celor două organe ale autorităţii bugetare la data de 22 iunie 2005 în perspectiva
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înfiinţării Tribunalului Funcţiei Publice, administraţia Curţii de Justiţie a încercat să 
găsească, începând cu sfâr9i tul anului 2004, la celelalte instituţii, şi mai cu seamă 
la Parlament, sedii pentru desfă9urarea activităţii viitorului Tribunal. Dar acest apel 
la cooperare interinstituţională nu a condus la găsirea de soluţii convenabile.

Ca urmare, la începutul anului 2005, Curtea de Justiţie a fost nevoită să recurgă la 
ofertele de pe piaţa imobiliară şi a iniţiat demersuri pentru închirierea unui imobil. 
Un criteriu important în această alegere l-a reprezentat situarea în apropierea 
clădirilor principale ale instituţiei. Acest criteriu a fost ales din raţiuni de serviciu, 
pentru a permite membrilor şi personalului acestei noi instanţe să se prezinte în 
sălile de audiere, să efectueze cercetări juridice în bibliotecă, precum şi să poată 
contacta mai u9or cel elalte servicii ale instituţiei. 

În cele din urmă, a putut fi închiriată o clădire aflată pe platoul 9ir chberg, numită
Allegro.

Contractul de închiriere a fost semnat la 14 iulie 2005. Data sa de intrare în vigoare 
a fost fixată la 1 ianuarie 2009.

Lucrările de amenajare interioară, în special pentru a permite amenajarea unei săli 
de audiere, au început la 1 septembrie şi au fost planificate pentru o perioadă de trei
luni.

Clădirea a fost pusă la dispoziţia Curţii începând cu 18 decembrie 2005.

Pe durata unei perioade tranzitorii, cu începere de la 1 octombrie 2005 (data intrării 
în funcţiune a Tribunalului) şi până la 20 decembrie 2005, cabinetele membrilor şi 
serviciul grefei Tribunalului au fost găzduite provizoriu în clădirile T-T/9i s în care 
se află Direcţia de traduceri.

4.2 Cheltuieli de personal

Pe lângă creditele bugetare destinate remunerării judecătorilor si grefierului 
Tribunalului Funcţiei Publice, trebuie luate în considerare creditele bugetare
destinate personalului acestei instanţe.

Astfel cum s-a arătat anterior, cu ocazia înfiinţării Tribunalului, autoritatea bugetară
a mărit numărul efectivelor instituţiei prin crearea a 29 de posturi: 19 pentru 
cabinete şi 10 pentru grefă.

Se cuvine subliniat că posturile în cauză sunt astfel exclusiv destinate 
colaboratorilor direcţi ai judecătorilor şi personalului grefei, adică persoanelor care 
participă direct la activitatea judiciară. Pentru alte activităţi, noul Tribunal 
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utilizează diferitele servicii ale Curţii (interpretare, traducere, personal, informatică
etc.), care nu au fost suplimentate cu această ocazie.

4.3 Cheltuieli cu informatica

A fost necesar ca membrii şi personalul Tribunalului Funcţiei Publice să fie dotaţi 
cu material de birotică adecvat.

De altfel, numeroase aplicaţii informatice au avut nevoie de modificări pentru a fi 
adaptate necesităţilor noii instanţe. De exemplu, este cazul aplicaţiei Litige 
(instrument de gestionare a cauzelor în contencios de către grefă), Laic (utilizată 
pentru repartizarea interpreţilor la diferite audieri), Minidoc (baze de date ce permit 
efectuarea de cercetări în cadrul jurisprudenţei), Suivi des traductions etc. Site-ul 
internet al Curţii a fost de asemenea adaptat pentru a se ţine cont de noul Tribunal.

4.4 Alte cheltuieli

Printre cheltuielile diverse, trebuie remarcate cele referitoare la achiziţionarea de 
cărţi şi la abonamente la cotidiane 9i periodice pentru membrii Tribunalului, 
precum şi cheltuieli pentru informare, în valoare de aproximativ 5 800 şi, respectiv, 
de 17 100 euro.

Costul închirierii autovehiculelor de serviciu pentru membri a fost de 103 200 euro, 
iar costul achiziţiei noului mobilier s-a ridicat la puţin peste 79 000 euro.

În cele din urmă, se pot menţiona cheltuielile poştale şi de telecomunicaţii evaluate 
la o sumă de 40 000 euro.

4.5 Totalul cheltuielilor

Astfel cum rezultă din tabelul recapitulativ ce figurează în anexa 1, totalul creditelor
angajate pentru funcţionarea Tribunalului Funcţiei Publice s-a ridicat la aproximativ 
5 999 000 euro în 2009.

Această cifră trebuie pusă în legătură cu cea care figurează în tabelul anexat 
Raportului citat anterior, adresat autorităţii bugetare la 22 iunie 2005. Cheltuielile 
prevăzute atunci pentru anul 2009 se ridicau la 9 952 000 euro. Motivul principal 
care explică diferenţa între suma prevăzută în 2005 şi cea efectiv constatată ţine de 
faptul că previziunile făcute în 2005 se întemeiau pe înfiinţarea Tribunalului în 
2009, numai că, în realitate, Tribunalul a fost înfiinţat în toamna anului 2005, şi, în 
consecinţă, anumite cheltuieli (spre exemplu, cele legate de instalarea membrilor, 
cum ar fi indemnizaţiile de instalare sau dotarea cu mobilier sau anumite cheltuieli 
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de informatică) a trebuit să fie plătite din bugetul pe anul 2005 şi deci nu se regăsesc 
în bugetul real executat în anul 2009.
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Cheltuielile Tribunalului Funcţiei Publice în 2006 în moneda €
1000 Salarii de bază 1 596 368
1001 Indemnizaţii de reşedinţă 239 455
1002 Alocaţii familiale 89 268
1003 Indemnizaţii de reprezentare 66 481
100  Total salarii, indemnizaţii şi alocaţii 1 991 572

101  Asigurări de accidente şi de boală profesională 68 165

104  Cheltuieli de delegaţie 3 888

1052 Cheltuieli pentru mutare 17 000
105  Total indemnizaţii şi cheltuieli 17 000

1060  Cursuri de limbi 13 365
106 Cursuri pentru membrii instituţiei 13 365

1091 Ajustări eventuale ale regimului financiar 1 202
109  Total ajustări ale regimului financiar 1 202

10   Total MEMBRI 2 095 192

1100 Salarii de bază 1 565 000
1101 Alocaţii familiale 126 000
1102 Indemnizaţii de expatriere şi de reşedinţă 251 000
110  Total funcţionari şi agenţi temporari 1 942 000

1130 Asigurări de boală 55 000
1131 Asigurări de accidente şi de boală profesională 15 000
1132 Contribuţia pentru asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari 9 000
113  Total asigurări de riscuri 79 000

1141 Cheltuieli de călătorii anuale de la locul de repartizare la locul de 
origine 25 000

114 Total alocaţii şi indemnizaţii diverse 25 000

1181 Cheltuieli de călătorie 5 000
1182 Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de transfer 98 000
1183 Cheltuieli pentru mutare 31 000
1184 Diurne temporare 125 000
118  Total indemnizaţii şi cheltuieli 259 000

1190 Coeficienţi corectori 8 000
119  Total credit destinat ajustărilor pentru remuneraţii 8 000

11   Total personal în activitate 2 313 000

1891 Alţi interpreţi freelance 15 440
189  Total prestări suplimentare 15 440
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18   Total cooperare interinstituţională 15 440

1    Total cheltuieli efectuate cu persoanele aflate în legătură cu 
instituţia 4 423 632

2000  Chirii 775 708
200  Chirii 775 708

201 Asigurări (Clădiri) 4 999

202  Apă, gaz, electricitate şi încălzire 38 512

203 Curăţenie şi întreţinere 133 859

204  Amenajarea localurilor  5 282

205  Securitatea şi supravegherea imobilelor 120 500

209  Alte cheltuieli aferente imobilelor 3 257

20   Total investiţii imobiliare, închirierea imobilelor 1 082 117

210 Material de birotică 22 720

211 Lucrări de informatizare 137 200

21   Total cheltuieli privind informatizarea 159 920

2202 Închirierea materialului şi a instalaţiilor tehnice 6 504
220  Total instalaţii tehnice şi material de birotică 6 504

2210 Primul echipament de mobilier 79 144
221  Total mobilier 79 144

2232 Închirierea materialului de transport 103 200
2233 Întreţinere, exploatare şi reparare 13 000
223  Total material de transport 116 200

2250 Fonduri de bibliotecă, achiziţii de cărţi 3 038
2252 Abonament la jurnale şi periodice 2 773
225  Total cheltuieli de documentare şi de bibliotecă 5 811

22   Total bunuri mobile şi cheltuieli accesorii 207 659

230  Papetărie şi mobiliere de birou 30 998

2355 Prestaţii efectuate de terţi 5 000
235  Total alte cheltuieli de funcţionare 5 000
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23   Total cheltuieli de funcţionare administrativă curentă 35 998

240  Cheltuieli cu timbrarea şi transportul corespondenţei 25 000

241  Telefonie, telegrafie si telex 15 000

24   Total cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii 40 000

272 Cheltuieli de informare şi de participare la manifestări publice 17 157

27   Total cheltuieli de publicare şi de informare 17 157

2    Total imobile, material şi cheltuieli de funcţionare 1 542 851

Suma totală a bugetului 5 966 483


