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Comisia pentru petiţii
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia nr. 0192/2009, adresată de Michael Ashbrook, de cetăţenie germană, în 
numele asociaţiei de lucrători „Solidarity, Independence, Democracy (SID)”, 
însoţită de 469 de semnături, privind agenţii contractuali din instituţiile Uniunii 
Europene

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este secretarul general al asociaţiei „SID”, contestă condiţiile de angajare şi 
de lucru pe care instituţiile europene le oferă agenţilor contractuali. El subliniază faptul că, 
spre deosebire de agenţii contractuali, angajaţii temporari au aceleaşi drepturi statutare 
precum angajaţii permanenţi şi beneficiază de posibilitatea de a participa la concursurile 
interne de selecţie a personalului. Întrucât consideră că în acest caz este vorba despre o 
încălcare flagrantă a principiilor Uniunii Europene privind interzicerea tratamentului 
discriminatoriu, a Cartei drepturile fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei OIM 
nr. 111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei, 
petiţionarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a apăra drepturile legitime ale 
agenţilor contractuali.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

„Petiţia

Petiţionarul este secretarul-general al SID (Solidarity, Independence, Democracy), o 
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organizaţie de reprezentare a personalului. Acesta solicită anularea concursurilor interne 
COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 şi COM/INT/EU10/08/AD12 sau modificarea condiţiilor de acces 
prevăzute de acestea, în scopul extinderii criteriilor de eligibilitate la toţi funcţionarii şi 
agenţii, indiferent de cetăţenia acestora sau de natura contractului, pe baza următoarelor 
constatări:

a) aceste concursuri ar avea un caracter discriminatoriu faţă de resortisanţii statelor 
membre ale Uniunii de dinainte de extindere (denumite în continuare «UE-15») şi 
ai statelor membre care au aderat în 2007 – Bulgaria şi România – (denumite în 
continuare «UE-2»), deoarece aceştia nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate;

b) aceste concursuri ar avea un caracter discriminatoriu faţă de agenţii contractuali,
deoarece aceştia nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate;

c) aceste concursuri ar scoate la iveală practici îndoielnice, având ca rezultat 
transformarea în funcţionari, pe baza unei proceduri semiautomate, a aproape 
tuturor agenţilor temporari care provin din ţările care au aderat la Uniunea 
Europeană la 1 mai 2004 (denumite în continuare «UE-10»), deşi aceşti agenţi 
temporari nu au trecut printr-o procedură de selecţie organizată de EPSO, ci au 
fost pur şi simplu selecţionaţi de direcţia lor generală respectivă.

Istoricul concursurilor

La 1 mai 2004, Uniunea Europeană s-a extins în urma aderării a zece state membre noi.

La 5 iunie 2002, Comisia a adoptat o comunicare privind activităţile şi resursele umane ale 
Comisiei în cadrul Uniunii Europene extinse1. Această comunicare identifică personalul 
suplimentar necesar ca urmare a extinderii (şi, în special, un necesar de 3 400 de posturi 
suplimentare finanţate din bugetul de funcţionare şi 150 de posturi finanţate din bugetul de 
cercetare). 

La 19 februarie 2003, Comisia a adoptat o comunicare privind recrutarea de funcţionari ai 
Comisiei provenind din statele membre noi2. Această comunicare abordează problema 
reprezentării statelor membre noi în cadrul administraţiei Comisiei şi stabileşte un obiectiv 
orientativ de 3 441 de posturi (excluzând acţiunile de cercetare directă) care trebuie rezervate 
pentru resortisanţii din statele care au devenit membre în urma extinderii.

La 23 februarie 2004, Consiliul a adoptat Regulamentul nr. 401/20043 de instituire, cu ocazia 
acestei aderări, a unor măsuri speciale şi temporare privind recrutarea funcţionarilor 
Comunităţilor Europene. Aceste măsuri se referă, în special, la autorizarea instituţiilor de a 
rezerva ocuparea de posturi vacante numai pentru resortisanţii celor zece ţări în cauză (prin 
derogare de la dispoziţia statutară care interzice rezervarea unui post pentru resortisanţii dintr-
un anumit stat membru), în limita posturilor prevăzute în acest scop, ţinându-se seama de 

                                               
1 Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind activităţile şi resursele umane 
ale Comisiei în cadrul Uniunii Europene, COM(2002)311 final. 
2 Comunicarea dlui Kinnock către Comisie privind recrutarea de funcţionari ai Comisiei provenind din 
noile state membre, C(2003)436/5.
3 Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 401/2004 al Consiliului din 23 februarie 2004, JO L 67 din 
5.3.2004, p. 1.
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considerentele de ordin bugetar1. Această derogare se aplică pe durata unei perioade de 
tranziţie care se încheie la 31 decembrie 2010.

Cu doi ani înainte de încheierea perioadei de tranziţie, Comisia a întocmit un raport privind 
progresul demersului de îndeplinire a obiectivului orientativ referitor la recrutarea de 
resortisanţi ai statelor care au devenit membre în urma extinderii. Conform acestui raport, 
Comisia şi-a îndeplinit efectiv obiectivele (cu doi ani înainte faţă de durata perioadei de 
tranziţie), însă cu un procent destul de mare de agenţi temporari (26%). Parlamentul şi 
Consiliul au fost informate cu privire la acest raport2. 

Acest procent ridicat de agenţi temporari resortisanţi ai statelor care au aderat în 2004 este 
determinat în special de insuficienţa (în ceea ce priveşte numărul, dar mai ales profilurile
specializate), în raport cu obiectivele generale, a listelor de candidaţi care au reuşit la 
concursuri, puse la dispoziţia Comisiei în vederea recrutării. Întrucât listele de rezervă sunt 
interinstituţionale, Comisia nu putea recruta mai mulţi candidaţi care au reuşit la concursuri 
decât fusese prevăzut. În acelaşi timp, un procent ridicat de agenţi temporari s-ar putea 
dovedi, în timp, incompatibil cu interesul de serviciu. Într-adevăr, plecarea acestui număr 
important de agenţi temporari la sfârşitul contractului ar putea, pe de o parte, să afecteze buna
funcţionare a serviciilor (privându-le, de altfel, de un bagaj important de cunoştinţe) şi, pe de 
altă parte, să pericliteze îndeplinirea obiectivelor menţionate anterior în materie de recrutare a 
resortisanţilor ţărilor care au aderat în mai 2004.

Pentru a acoperi necesarul de funcţionari permanenţi resortisanţi ai statelor care au aderat la 
Uniunea Europeană la 1 mai 2004, Comisia a organizat, la 28 noiembrie 2008, teste de 
admitere şi cinci concursuri interne pe bază de dosare şi examene în vederea numirii de 
asistenţi (AST1 şi AST3) şi de administratori (AD5, AD9 şi AD12, în aceste ultime două 
cazuri pentru funcţia de şef de unitate) de cetăţenie cipriotă, estonă, maghiară, letonă, 
lituaniană, malteză, polonă, slovacă, slovenă şi cehă. Aceste concursuri au numerele de 
referinţă COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 şi COM/INT/EU10/08/AD12.

Printre condiţiile de eligibilitate, anunţul de concurs preciza că, la data limită de prezentare a 
candidaturilor, candidaţii trebuie:

- să fie cetăţeni ai unuia dintre cele zece state membre care au aderat la Uniunea 
Europeană la 1 mai 2004 (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, 
Slovacia, Slovenia şi Republica Cehă);

- să fie funcţionari sau agenţi temporari ai Comisiei sau ai serviciilor din cadrul acesteia 
care ocupă un post, aflat în special în poziţia administrativă «în activitate», concediu 
pentru satisfacerea serviciului militar, concediu parental sau familial, «detaşare în 
interes de serviciu», sau «detaşare la cerere» în cursul primelor şase luni de detaşare, 
în temeiul articolelor 35 şi următoarele din Statutul funcţionarilor Comunităţilor 
Europene (denumit în continuare «statutul»). 

                                               
1 Articolul 27 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
2 A se vedea în special: Raportul Comisiei privind recrutarea de resortisanţi ai UE-12 pentru Consiliu şi 
Parlament (Plan de funcţionare şi birouri, pentru personal de conducere inclusiv buget de cercetare). Situaţia la 1 
februarie 2009 şi situaţia la 1 septembrie 2008.
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Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Cu titlu preliminar, Comisia doreşte să reamintească faptul că, în conformitate cu statutul, 
autoritatea împuternicită să facă numiri (AIPN) îşi exercită puterea respectând strict 
dispoziţiile statutului. În plus, dacă aceasta se bucură de o amplă putere de evaluare, această 
putere este exercitată întotdeauna sub control jurisdicţional. Principalele neajunsuri invocate 
de petiţie trebuie examinate din această perspectivă.

a) Concursuri rezervate resortisanţilor celor zece ţări care au aderat în 2004

Unul dintre principiile statutare constă în faptul că AIPN acţionează doar în interes de 
serviciu. Astfel, decizia de organizare a unui concurs intern nu se ia ţinând seama de dorinţa 
persoanelor vizate de a deveni funcţionari ai Comunităţilor Europene. Dimpotrivă, 
articolul 29 alineatul (1) din statut, care constituie baza juridică relevantă în cazul de faţă, 
precizează că AIPN examinează posibilitatea organizării unui concurs intern «în vederea 
ocupării posturilor vacante dintr-o instituţie» după examinarea posibilităţilor de ocupare a 
unui post prin transfer, [certificare] sau promovare.

În cazul de faţă, posturile care trebuie ocupate sunt posturi rezervate pentru recrutarea de 
resortisanţi ai UE-10. După ce a constatat că numărul funcţionarilor din UE-10 din cadrul 
instituţiei este mult inferior numărului de posturi rezervate acestora, AIPN a hotărât să 
organizeze un concurs intern. Este de la sine înţeles faptul că una dintre condiţiile de 
eligibilitate pentru un astfel de concurs (al cărui scop era să numească funcţionari resortisanţi
ai UE-10) trebuia să fie statutul de cetăţean al unuia dintre statele UE-10.

Bineînţeles, ne putem întreba care au fost motivele care au determinat Comisia să nu 
organizeze un concurs similar pentru resortisanţii UE-15 şi/sau UE-2.

În ceea ce îi priveşte pe resortisanţii UE-15, răspunsul este simplu. Un concurs rezervat numai 
resortisanţilor UE-15 ar încălca dispoziţiile statutului. Organizarea celor cinci concursuri în 
cauză a fost posibilă în temeiul Regulamentului nr. 401/2004 menţionat anterior. Or, nu există 
un regulament analog care să permită organizarea de concursuri rezervate resortisanţilor UE-
15. În conformitate cu articolul 2 din regulamentul menţionat anterior, Comisia poate 
organiza concursuri numai în cele 11 limbi oficiale ale Uniunii existente înaintea datei de 
1 mai 2004. În schimb, un astfel de concurs nu poate exclude participarea resortisanţilor celor 
10 ţări în cauză (în plus, în două dintre acestea se vorbeşte una dintre cele 11 limbi ca limbă 
oficială).

În acelaşi timp, organizarea unui concurs în cele 11 limbi ale UE-15 nu s-ar justifica. Pe de o 
parte, procentul de agenţi temporari din UE-15 din categoria AT2b (1,26%) şi AT2d (0,47%) 
este inferior pragului de 3% din totalul posturilor permanente autorizate în schema de 
personal a Comisiei, prag stabilit de Comisie în decizia sa de folosire a agenţilor temporari1.
Pe de altă parte, listele de rezervă pentru candidaţii din UE-15 care au reuşit la concursuri, 
disponibile în prezent, permit satisfacerea nevoilor de recrutare pentru anii următori.

                                               
1 Decizia Comisiei C(2004)1597/7 din 28 aprilie 2008 privind o nouă politică în materie de recrutare şi 
angajare a agenţilor temporari, articolul 3. Cifrele indică situaţia existentă la 1 ianuarie 2009.
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În ceea ce îi priveşte pe resortisanţii UE-2, situaţia este oarecum mai complexă. Într-adevăr, în 
raport cu numărul de posturi ocupate de resortisanţii UE-2 (40%), procentul de agenţi 
temporari din UE-2 se menţine mai ridicat în comparaţie cu procentul resortisanţilor UE-10.

Cu toate acestea, Comisia a considerat prematură examinarea, în acest stadiu, a posibilităţii de 
organizare a unui concurs intern rezervat resortisanţilor UE-2. Bulgaria şi România au aderat 
la Uniunea Europeană abia la 1 ianuarie 2007 (prin urmare, la doi ani după statele UE-10). În 
afară de aceasta, perioada de tranziţie în cursul căreia se pot rezerva posturi pentru UE-2 se va 
termina abia la sfârşitul anului 2011 (faţă de 2010 pentru UE-10). În ultimul rând, obiectivele 
de recrutare pentru UE-2 (stabilite pentru perioada 2007-2011) nu sunt încă îndeplinite. Prin 
urmare, Comisia nu exclude în acest stadiu organizarea unui concurs intern rezervat 
resortisanţilor UE-2, dar consideră că această problemă va trebui analizată în momentul 
clarificării situaţiei de fapt.

Pe baza considerentelor anterioare, Comisia consideră că nu este necesară anularea sau 
modificarea condiţiilor de acces în materie de cetăţenie la concursurile în cauză.

b) Concursuri rezervate funcţionarilor şi agenţilor temporari

Criteriul de eligibilitate contestat (respectiv, doar funcţionarii şi agenţii temporari sunt 
eligibili pentru a participa la cele cinci concursuri interne în cauză, excluzându-i, aşadar, în 
special pe agenţii contractuali) nu rezultă dintr-o decizie a AIPN. Este vorba de aplicarea 
directă a statutului, care precizează la articolul 29 că, în vederea ocupării posturilor vacante 
dintr-o instituţie, AIPN (...) examinează posibilitatea organizării «unui concurs intern deschis 
numai funcţionarilor şi agenţilor temporari menţionaţi la articolul 2 din Regimul aplicabil 
celorlalţi agenţi ai Comunităţilor europene» (denumit în continuare «RAA»).

Fiind vorba de o dispoziţie statutară, Comisia nu putea decât să o aplice (şi, deci, să deschidă 
concursurile în cauză numai pentru funcţionari şi agenţi temporari). Prin urmare, nu este 
necesar să se dea curs acestei contestaţii exprimate în petiţie.

De altfel, Comisia doreşte să sublinieze faptul că această dispoziţie statutară nu are un 
caracter discriminatoriu faţă de agenţii contractuali. Într-adevăr, în conformitate cu articolul 2 
din RAA, agenţii temporari, ca şi funcţionarii, ocupă un post inclus în schema de personal 
anexată la secţiunea din buget aferentă fiecărei instituţii. Nu este cazul agenţilor contractuali 
(care sunt remuneraţi din credite şi nu ocupă un post din schema de personal).

Ca urmare a celor afirmate anterior, în caz de reuşită la un concurs intern, instituţia îl va putea 
numi cu uşurinţă pe agentul temporar în cauză, fie pe postul deţinut de acesta, fie pe un alt 
post (caz în care agentul temporar îşi va părăsi postul ocupat). Această situaţie nu se poate 
aplica în cazul numirii unui agent contractual care a reuşit la un concurs, care necesită, ca în 
cazul oricărui alt candidat extern care a reuşit la un concurs, mobilizarea unui post vacant.

În cazul de faţă, aşa cum se precizează mai sus, toate posturile rezervate resortisanţilor UE-10 
sunt ocupate (trei sferturi de către funcţionari şi un sfert de către agenţi temporari). Prin 
urmare, cu excepţia cazului în care se doreşte mărirea numărului de posturi rezervate 
resortisanţilor UE-10 sau concedierea, înainte de expirarea contractului, a unor agenţi 
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temporari UE-10 care nu au participat sau nu au reuşit la un concurs, nu există posturi 
rezervate resortisanţilor UE-10 care să poată fi mobilizate pentru numirea unui agent 
contractual care ar fi admis (quod non) şi ar fi reuşit la un concurs intern.

c) Acuzaţii de practici îndoielnice

Comisia consideră că ultima parte a petiţiei nu conţine altceva decât o serie de afirmaţii şi 
acuzaţii nefondate.

În primul rând, petiţionarul afirmă că, dintre cei 4 000 de funcţionari din UE-12 titularizaţi în 
ultimii patru ani, 1 200 şi-au început cariera ca agenţi temporari. Comisia nu cunoaşte sursa 
din care autorul petiţiei a preluat aceste cifre. În orice caz, trebuie subliniat faptul că, la 
1 februarie 2009 (petiţia datează din 20 februarie), numărul funcţionarilor din UE-12 (titulari 
şi stagiari) din cadrul Comisiei nu se ridica la 4 000, ci la 2 945 (aşa cum reiese din raportul 
menţionat anterior). Referitor la numărul total de agenţi temporari din UE-12 angajaţi de 
Comisie începând cu 2004, acesta se ridică la doar 1 5581 şi, la 1 februarie 2009, 1 166 dintre 
aceştia aveau încă statutul de agent temporar (rezultând, astfel, mai puţin de 300 de 
funcţionari care au fost anterior agenţi temporari). Prin urmare, există o mare diferenţă în 
raport cu cifra de 1 200 de funcţionari care ar fi fost anterior agenţi temporari, prezentată în 
mod eronat de petiţionar.

În continuare, petiţia lasă să se înţeleagă faptul că încadrează în categoria de «practică 
îndoielnică» («malpractice») faptul că aceşti funcţionari (cei 1 200 care ar fi devenit 
funcţionari, în realitate aceştia fiind mai puţin de 300) şi-au început cariera în cadrul Comisiei 
în calitate de agenţi temporari.

Până în prezent, toate concursurile organizate în vederea recrutării de resortisanţi ai UE-12 au 
fost concursuri generale. Prin urmare, Comisia nu înţelege sensul criticii exprimate în petiţie 
şi consideră că afirmaţiile referitoare la agenţii temporari numiţi funcţionari în urma unui 
concurs general sunt calomniatoare.

În plus, în petiţie se afirmă faptul că, în urma respectivelor concursuri interne, majoritatea
(«most») agenţilor temporari vor primi un loc de muncă pe viaţă. Şi de data aceasta, afirmaţia 
este foarte departe de adevăr. Într-adevăr, în primul rând, numărul candidaţilor care au reuşit 
la cele cinci concursuri (550) este inferior numărului de agenţi temporari din UE-10 care ar fi 
putut fi vizaţi (7932). În al doilea rând, aceste concursuri sunt accesibile în egală măsură 
funcţionarilor, iar numărul total de candidaţi (1 952) era mult superior numărului de candidaţi 
vizaţi care au reuşit la concurs (550), situaţie din care rezultă o probabilitate statistică de 
reuşită de ordinul a 1:4 (cu alte cuvinte, mult mai puţini decât «majoritatea»).

În ultimul rând, în petiţie se afirmă că aceşti agenţi temporari sunt numiţi funcţionari fără o 
analiză atentă a calificărilor lor. Din nou, criticile conţinute de petiţie nu sunt justificate. Este 
adevărat, aşa cum se indică în petiţie, că majoritatea agenţilor temporari în cauză au fost 

                                               
1 Situaţia din iunie 2009 – surse: sysper şi sysper2.
2 Estimarea numărului de agenţi temporari eligibili: numărul de agenţi temporari din UE-10 din cadrul 
Comisiei la sfârşitul lunii iunie 2008 (cu 6 luni înainte de data prezentării candidaturilor) – sursă: Data 
Warehouse.
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angajaţi fără o procedură oficială de selecţie. Dar acesta este unul dintre motivele pentru care 
Comisia a dorit să organizeze cele cinci concursuri interne în conformitate cu aceleaşi norme
ce cele aplicabile concursurilor generale. Într-adevăr, pe de o parte, Comisia a însărcinat
EPSO cu organizarea acestor concursuri interne, iar, pe de altă parte, normele privind 
concursurile interne (tipul şi dificultatea probelor) şi condiţiile «generale» de acces (prin 
urmare, cele care nu sunt legate de caracterul intern al concursului) au fost stabilite aplicând 
norme identice cu normele privind concursurile externe pentru resortisanţii UE-10.

Seriozitatea desfăşurării acestor concursuri este bine ilustrată de derularea concursului 
COM/INT/EU10/08/AST1, în cazul căruia numărul de candidaţi a fost relativ scăzut (196 de 
candidaţi faţă de numărul vizat de 170 de candidaţi care să reuşească la concurs). În urma 
testelor pe calculator şi a fazei scrise au mai rămas doar 86 de candidaţi. Aceste cifre 
demonstrează că respectivele concursuri sunt concursuri adevărate şi că cei care au reuşit şi-
au demonstrat capacitatea de a deveni funcţionari ai Comunităţilor Europene.

Concluzie

Comisia consideră că nu este necesar să se dea curs prezentei petiţii.

Fiecare extindere este însoţită de măsuri specifice destinate să aducă în cadrul instituţiilor, 
într-o perioadă suficient de scurtă, o reprezentare adecvată a resortisanţilor statelor membre 
care au aderat. Experienţa demonstrează că aceste măsuri generează adesea reacţii negative 
din partea celor care sunt excluşi prin aceste măsuri «pozitive». Este însă regretabil faptul că 
aceste reacţii se concretizează, ca în cazul de faţă, în acuzaţii gratuite.”


