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2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0035/2010, adresată de A.S., de cetățenie irlandeză, privind 
propunerea sa referitoare la adoptarea unei noi legislații în vederea 
îmbunătățirii transparenței procedurilor de selecție a funcționarilor Uniunii 
Europene și a asigurării de șanse egale pentru toți candidații

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să ia în considerare adoptarea unei noi legislații 
în vederea îmbunătățirii transparenței procedurilor de selecție a funcționarilor Uniunii 
Europene și a asigurării de șanse egale pentru toți candidații. Potrivit petiționarului, o astfel de 
legislație ar trebui să impună clasarea candidaților selectați în funcție de meritele individuale.  
Apoi recrutarea ar trebui să se desfășoare în conformitate cu acest clasament. De asemenea, 
petiționarul subliniază faptul că variantele de subiecte propuse în cadrul competițiilor 
desfășurate ar trebui făcute publice pentru a împiedica astfel situațiile actuale în care unii 
candidați au acces la aceste subiecte, în timp ce alții nu au. În plus, acesta insistă ca 
funcționarilor care au fost direct implicați în procesul de recrutare pentru Uniunea Europeană 
să le fie interzisă participarea la cursurile de formare destinate viitorilor candidați. Petiționarul 
susține că aspectele pe care le-a ridicat, deși sunt foarte importante, nu au fost privite drept 
chestiuni prioritare în ultimul raport anual întocmit de Oficiul European pentru Selecția 
Personalului (raportul pe anul 2008). Acesta susține că este necesar să se aducă îmbunătățiri 
procedurilor actuale de selecție a funcționarilor Uniunii Europene, în vederea respectării 
prevederilor noului Tratat de la Lisabona cu privire la egalitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 aprilie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010
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Petiția

Prin e-mail-ul primit la 15 septembrie 2008 de către Secretariatul general al Comisiei în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 
30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și 
ale Comisiei, petiționarul a solicitat accesul la întrebările anumitor teste de preselecție pe 
hârtie, precum și la întrebările de la anumite probe scrise de la concursuri mai vechi și a 
solicitat ca aceste întrebări să fie accesibile publicului. 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) a decis să respingă în întregime cererea 
sa inițială; ca urmare, petiționarul a introdus o cerere de confirmare pe lângă Secretariatul 
general al Comisiei. În stadiul cererii de confirmare, refuzul accesului a fost parțial. Accesul a 
fost acordat în legătură cu documentația care servea drept bază pentru anumite întrebări de la 
probele scrise. În schimb, a fost refuzat accesul în ceea ce privește enunțul întrebărilor de la 
testele de preselecție și probele scrise.

Petiționarul solicită Parlamentului European adoptarea unei noi legislații, care să prevadă 
următoarele patru măsuri: 

- În cadrul concursurilor pentru o funcție publică europeană, lista de rezervă trebuie să conțină 
numele candidaților care au reușit la concurs în ordinea individuală a meritelor, iar instituțiile 
vor fi obligate să recruteze funcționarii în această ordine.

- De asemenea, EPSO trebuie să fie constrâns în mod legal să publice întrebările testelor și 
probelor scrise în toate cazurile de concursuri în care candidaților li s-a permis să păstreze 
enunțurile întrebărilor respective, chiar dacă aceste întrebări ar fi fost reutilizate pentru a 
alimenta baza de date a testelor CBT (computer based tests).

- Membrii comisiei de evaluare nu trebuie să fie autorizați să participe la orice acțiune de 
formare a candidaților la concursuri, remunerată sau nu, fie înaintea, în timpul sau după 
mandatul lor de membri ai comisiei de evaluare, interdicția de 12 luni prevăzută de EPSO 
dovedindu-se insuficientă; aceeași interdicție de a participa la acțiuni de formare a 
candidaților trebuie să vizeze și personalul EPSO.

- În procesul de recrutare, instituțiile trebuie să fie obligate să adopte o procedură 
transparentă, pentru a elimina orice posibilitate de părtinire sau influențare.

În sprijinul cererilor sale, petiționarul invocă următoarele argumente:

 Testele și probele pe suport de hârtie utilizate la concursurile anterioare, ale 
căror enunțuri puteau fi păstrate de candidații în cauză, circulă deja liber.

 Faptul că EPSO refuză accesul public la aceste teste și probe pe suport de 
hârtie dezavantajează candidații care nu sunt apropiați de instituții.

 Membrii comisiei de evaluare sunt deseori formatori care pregătesc candidații 
pentru concursurile EPSO.
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 Candidații apropiați instituțiilor sau care au o legătură cu acestea sunt 
avantajați în raport cu ceilalți, fie prin faptul obțin mai ușor testele și probele 
vechi pentru a se pregăti, fie deoarece sunt singurii care pot să frecventeze 
acțiunile de formare organizate în cea mai mare parte în apropierea instituțiilor, 
fie deoarece, în momentul recrutării, beneficiază de acces privilegiat la 
informațiile referitoare la posturile vacante din cadrul instituțiilor. 

 EDP (EPSO Development Programme) nu prevede măsuri de schimbare a 
acestei situații de inegalitate de tratament, dimpotrivă, refolosirea de către 
EPSO a întrebărilor de la testele și probele de concurs permite candidaților 
care au acces la aceste întrebări să aibă mai multe șanse de reușită decât ceilalți 
candidați.

 Petiționarul subliniază faptul că nu solicită accesul la întrebările testelor CBT 
conținute într-o bază de date, întrebări ale căror enunțuri nu sunt comunicate 
candidaților. 

Petiționarul alătură 9 anexe la petiția sa.

Comentariile Comisiei

În ceea ce privește prima solicitare: obligația de a publica listele de rezervă și de a recruta 
câștigătorii concursului în funcție de ordinea individuală a meritelor stabilită de comisia de 
evaluare

În momentul de față, cadrul legal al concursurilor este stabilit de Statutul funcționarilor și 
anexa III la acesta. Articolul 5 din anexa III la statut prevede că „la încheierea lucrărilor, 
comisia de evaluare stabilește lista candidaților eligibili (…); pe cât posibil, această listă 
trebuie să cuprindă un număr de candidați care să fie cel puțin de două ori mai mare decât 
numărul posturilor scoase la concurs”. Reiese din această prevedere faptul că a figura pe o 
listă de rezervă înseamnă a fi eligibil pentru un post de funcționar, însă nu constituie sub nicio 
formă o garanție a angajării în instituții.

De altfel, în momentul creării EPSO, Secretarii Generali ai instituțiilor fondatoare au adoptat, 
prin decizia administrativă din 25 iulie 2002, un acord privind principiile comune ale unei 
politici de selecție și recrutare armonizată și principiile gestionării listelor de rezervă1

(denumit în continuare „acordul Secretarilor Generali”).

Conform principiului 3 alineatul (5) din acordul Secretarilor Generali: „Listele de rezervă 
constau, în general, în trei sau patru grupe de merit. În fiecare grupă, numele candidaților 
apar în ordine alfabetică, iar instituțiile au libertate totală de alegere. În principiu, candidații 
din a doua grupă și din grupele următoare nu pot fi recrutați decât după cei din prima grupă 
(…). Cu toate acestea, o derogare de la acest principiu general este posibilă, dacă este 
                                               
1 Acordul dintre Secretarii Generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, grefierul Curții de 
Justiție, Secretarii Generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social, Comitetului Regiunilor și 
reprezentantul Ombudsmanului de stabilire a principiilor comune ale unei politici de selecție și recrutare 
armonizată și a principiilor gestionării listelor de rezervă.



PE448.718v01-00 4/8 CM\829530RO.doc

RO

fondată și justificată corespunzător, ținând cont de profilurile specifice cerute de fiecare 
dintre instituții și de principiile generale prevăzute la articolul 27 din statut.”

Contrar celor susținute de către petiționar, instituțiile au prevăzut ca recrutarea să aibă loc în 
ordinea meritelor. Totuși, această ordine a meritelor nu este ordinea individuală, ci ordinea pe 
grupe de merit, pentru a acorda instituțiilor o anumită putere discreționară de a căuta printre 
laureați pe cei care corespund anumitor criterii (de exemplu, un anumit profil profesional, 
cunoașterea unei limbi sau deținerea unor competențe specifice) necesare pentru un post 
anume.

Comisia este de părere că principiul de gestionare a listelor de rezervă stabilește un echilibru 
corect între, pe de o parte, obligația de a lua în considerare meritele candidaților astfel cum 
reies acestea din aprecierea prestațiilor lor de către comisia de evaluare, după cum dorește 
petiționarul, și, pe de altă parte, o anumită marjă de apreciere care trebuie acordată instituțiilor 
pentru a putea recruta candidații al căror profil se dovedește efectiv mai adecvat pentru un 
anumit post vacant. Această putere mare de apreciere nu este arbitrară, ea trebuie să fie 
justificată de interesul de serviciu și de obiectivele recrutării funcționarilor prevăzute la 
articolul 27 din statut.

Contrar celor pretinse de către petiționar, EDP prevede în această privință măsuri care vor 
face procedura de recrutare și mai transparentă. În noul sistem de concurs introdus de EPSO, 
după etapa centrului de evaluare, un „pașaport de competențe” va fi comunicat individual 
candidaților care nu au reușit, celor care au reușit, precum și instituțiilor UE, pentru a le 
permite astfel să cunoască în detaliu aprecierea comisiei de evaluare vizavi de fiecare dintre 
competențele căutate de instituții, pentru ca acestea să-și motiveze alegerea unui candidat 
anume în raport cu alți candidați pentru un post dat. 

Din aceste motive, Comisia consideră că dispozițiile actuale asigură deja un echilibru just 
între luarea în considerare a meritelor candidaților și puterea discreționară recunoscută 
instituțiilor în procesul de recrutare, putere justificată de interesul de serviciu. Obligația de a 
respecta exclusiv ordinea meritelor individuale în procesul de recrutare ar limita de fapt, în 
mod disproporționat, puterea de apreciere a instituțiilor în cadrul procesului de recrutare a 
funcționarilor. 

În ceea ce privește a doua solicitare: obligația legală ca EPSO să publice toate întrebările 
testelor și probelor pe suport de hârtie de la concursurile precedente ale căror enunțuri au 
putut fi păstrate de către candidați.

Petiționarul subliniază faptul că nu solicită divulgarea către public a întrebărilor testelor CBT 
conținute într-o bază de date, întrebări ale căror enunțuri nu sunt comunicate candidaților în 
cauză. Acesta recunoaște așadar confidențialitatea acestor întrebări, în aceeași măsură în care 
Comisia reamintește faptul că acest aspect a fost, de asemenea, recunoscut de jurisprudență în 
hotărârea Matos Martins/Comisia, cauza F-2/02, punctele 36 și 178. În schimb, reclamantul 
precizează că, în cazul în care anumite întrebări au fost utilizate în trecut pe suport de hârtie, 
el solicită accesul numai la aceste întrebări.

Comisia dorește înainte de toate să facă distincția între întrebările vechi de la testele de 
preselecție pe hârtie și întrebările vechi de la probele scrise. În ambele cazuri, enunțurile au 
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putut fi păstrate de către candidați.

Fiind vorba de teste de preselecție pe hârtie, Comisia subliniază în primul rând că de la 
introducerea CBT (Computer Based Test) și în urma punerii în aplicare a unei faze de 
preselecție consolidate în contextul EDP, natura însăși a acestor teste s-a schimbat radical. În 
acest sens, au fost introduse teste noi, cum ar fi testele de raționament abstract și/sau de 
analiză situațională, iar, în paralel, testul de evaluare a cunoștințelor despre Uniunea 
Europeană a fost eliminat. De aceea, Comisia consideră că faptul de a putea beneficia de 
testele anterioare de preselecție pe suport de hârtie nu este, cu siguranță, de natură să genereze 
un avantaj comparativ specific pentru candidații care le posedă.

De asemenea, Comisia reamintește că, fiind vorba exclusiv de teste de aptitudine cognitivă și 
nu de o testare a cunoștințelor, eventualele efecte ale inițierii, prin formare sau antrenamente 
intensive pentru acest tip de teste, sunt extrem de limitate. În circumstanțele actuale, 
antrenamentul nu va permite candidatului decât să își gestioneze mai bine eventuala 
capacitate de înțelegere și/sau timpul afectat acestui tip de test. Cu toate acestea, un 
antrenament pe baza vechilor teste pe hârtie nu ar mai corespunde deloc condițiilor reale de 
examen în noul sistem.

Comisia împărtășește preocuparea petiționarului de a asigura o egalitate de tratament în ceea 
ce privește accesul la întrebări. De aceea, în cadrul instituirii EDP, noul formular de înscriere 
conține un test interactiv care furnizează candidaților un feed-back individual (ale cărui 
rezultate nu pot fi vizualizate de EPSO), în scopul autoevaluării și antrenării. Acest test, 
accesibil tuturor candidaților, are drept scop să le permită să cunoască în prealabil nivelul 
performanței lor în raport cu ceea ce se va cere în timpul concursului. Ceea ce constituie un 
nou progres, important pentru egalitatea de tratament a candidaților, care astfel pot toți – cu 
sau fără o legătură cu instituțiile – să știe cum să se pregătească pentru un concurs. De 
asemenea, acest sistem de autoevaluare va fi în curând întărit printr-un număr mult mai mare 
de întrebări în cadrul testului interactiv, pentru a reflecta mai fidel condițiile reale de examen.

Principala critică a petiționarului se referă la reutilizarea de către EPSO, în baza de date, a 
anumitor întrebări care, în trecut, au fost divulgate candidaților. Însă baza de date utilizată în 
prezent nu mai conține nicio întrebare de la vechile teste pe hârtie. EPSO actualizează cu 
regularitate baza de date, prin adăugarea de întrebări noi, adaptarea întrebărilor vechi și 
retragerea temporară sau definitivă a unora dintre ele. În consecință, conținutul bazei de date 
variază constant și ca urmare a acestei actualizări regulate. 

Cu toate acestea, refuzarea accesului generalizat la întrebările vechi pe hârtie este motivat de 
faptul că aceste întrebări ar putea, eventual, să fie reciclate, îndeosebi în cadrul anumitor 
selecții a unor agenți contractuali sau în cadrul testelor care ar putea fi organizate de agenții.

În situația actuală, evaluarea oportunității de a pune la dispoziția publicului anumite întrebări 
ale vechilor teste de preselecție se va face de la caz la caz, pe baza argumentelor expuse mai 
sus. 

Cât privește întrebările de la probele scrise și chestionarele cu variante multiple de răspuns pe 
suport de hârtie utilizate pentru evaluarea cunoștințelor în domeniu, principalul argument al 
petiționarului pentru a solicita divulgarea publică obligatorie pare, încă o dată, să se bazeze pe 
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faptul că anumiți candidați, mai apropiați de instituții, au acces ușor la aceste enunțuri vechi și 
pot astfel să se pregătească mai bine pentru concursuri și să aibă mai multe șanse de reușită. 

Comisia dorește să sublinieze această modificare foarte importantă a procedurii. Noul sistem 
de concurs prevăzut în EDP și introdus de EPSO prevede un Centru de evaluare în care testele 
se bazează pe un anumit număr de competențe generale provenite dintr-un cadru de 
competențe aprobat de toate instituțiile. În acest nou context, cantitatea de cunoștințe în 
domeniu nu mai este decisivă pentru a reuși la un concurs. Instituțiile, pornind de la principiul 
că titlurile și diplomele cerute atestă deja un anumit nivel de cunoștințe în domeniu, au decis 
că evaluarea acestor cunoștințe prin intermediul unei probe nu trebuie să mai aibă o pondere 
decisivă pentru a reuși la majoritatea concursurilor. 

Caracterul probelor s-a schimbat, iar cunoștințele specifice vor fi testate în cadrul unui studiu 
de caz în domeniu. Celelalte elemente ale Centrului de evaluare (exercițiu de grup, prezentare 
orală sau interviu structurat) vizează testarea competențelor generale. Astfel, spre exemplu, la 
concursul EPSO/AD/177/10 (aviz publicat în JO C 64 A din 16.3.2010), titlul V. 2. și 4. al 
avizului prevede notarea următoare: de la 0 la 20 de puncte pentru cunoștințele în domeniu –
minimum 10 puncte; de la 0 la 10 puncte pentru fiecare din cele 8 competențe generale –
minimum 3 puncte pentru fiecare competență și 50 de puncte din 80 pentru ansamblul de 8 
competențe generale.

Vechile probe scrise și chestionarele în domeniu nu vor mai servi la pregătirea candidaților 
pentru evaluarea competențelor generale, acestea având o importanță decisivă pentru reușita 
candidaților în actualul sistem al EDP. Comisia precizează că, prin alegerea acestui nou 
sistem, instituțiile au acționat în mod legitim, deoarece stabilirea caracterului și a cotării 
probelor revine acestora, astfel cum prevede articolul 1 alineatul (1) litera (e) din anexa III la 
statut.

De asemenea, ținând cont de caracterul probelor noului sistem de concurs, egalitatea de 
tratament nu ar fi favorizată prin accesul generalizat la vechile întrebări, fie că sunt teste de 
preselecție pe hârtie sau probe scrise. Întrucât probele au caracter și format diferit, prestațiile 
în domeniu nu mai au o pondere decisivă în reușita la concurs. În schimb, un astfel de acces 
generalizat va priva EPSO de o importantă resursă și va dăuna procesului decizional al 
comisiei de evaluare în măsura în care nu este exclus ca un număr foarte limitat de întrebări, 
în special în domenii specifice, să poată fi reciclate și reutilizate sub formă de model sau 
referință pentru elaborarea de noi întrebări în cadrul unor anumite proceduri de selecție.

Comisia consideră că echilibrul dintre principiul transparenței și nevoile EPSO de a putea 
dispune de o vastă rezervă de întrebări va putea fi atins printr-o evaluare de la caz la caz a 
cererilor de acces, conform prevederilor actuale ale Regulamentului 1049/2001.

În ceea ce privește a treia solicitare: interdicția impusă membrilor comisiei de evaluare și 
personalului EPSO de a participa la acțiuni de formare a candidaților

În primul rând, ar trebui precizat faptul că personalul EPSO nu organizează acțiuni de formare 
a candidaților.

Principala critică a petiționarului vizează participarea membrilor comisiei de evaluare la 
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acțiuni de formare a candidaților, coordonate în mare parte de către sindicate. Potrivit spuselor 
sale, acest lucru afectează negativ egalitatea de șanse și independența comisiei de evaluare.

În prezent, EPSO cere instituțiilor să nu propună, în calitate de membri ai comisiilor de 
evaluare, funcționari a căror participare la acțiuni de formare este susceptibilă să genereze un 
conflict de interese. Mai mult, membrii comisiei de evaluare sunt invitați să semneze o notă 
de confidențialitate care conține o declarație în care atestă că nu au fost formatori în cursul 
anului precedent și nici nu vor deveni în anul următor terminării mandatului lor în cadrul 
comisiei de evaluare. În această notă, membrii juriului se angajează, de asemenea, să respecte 
caracterul secret al activității lor. 

Petiționarul este de părere că limitarea la un an a interdicției menționate mai sus nu este 
suficientă și solicită adoptarea unei legislații care să prevadă o interdicție absolută impusă 
membrilor comisiei de a participa la acțiuni de formare a candidaților, remunerate sau nu, 
efectuate în particular sau în contextul activității lor sindicale sau de alt gen. Cu titlu 
preventiv, această interdicție trebuie să vizeze, de asemenea, personalul EPSO.

În această privință, Comisia este conștientă că membrii comisiei de evaluare, dar și personalul 
EPSO, nu trebuie să participe la acțiuni de formare a candidaților. Dovada este că personalul 
EPSO nu participă la aceste acțiuni și că EPSO cere membrilor comisiei de evaluare, în 
momentul nominalizării acestora, declarația menționată anterior.

Cadrul juridic actual al articolelor 11a și 12b din statutul funcționarilor prevede cazurile de 
conflicte de interese, în care funcționarii trebuie să se abțină să trateze o cauză, și cazurile în 
care este necesară o autorizare prealabilă din partea administrației pentru a putea exercita o 
activitate externă, remunerată sau nu.

În acest context, Comisia este de acord că participarea membrilor comisiei de evaluare (și 
ipotetic a personalului EPSO) la acțiuni de formare adresate candidaților la concursuri nu este 
adecvată. Cu toate acestea, cadrul juridic actual, precum și măsurile instituite de EPSO pentru 
numirea membrilor comisiei de evaluare asigură echilibrul corect al intereselor aflate în joc. 

Supoziția petiționarului potrivit căreia candidații care au frecventat acțiuni de formare 
organizate de foști membri ai comisiei de evaluare au șanse de reușită mai ridicate decât alți 
candidați se bazează pe o percepție subiectivă a lucrurilor, care, prin ea însăși, nu este 
suficientă pentru a justifica adoptarea unei noi legislații. Caracterul testelor face ca pregătirea 
să nu mai fie importantă în cadrul evaluării bazate pe competențe. Testele de evaluare a 
cunoștințelor despre Uniunea Europeană care ar fi putut să favorizeze candidații „de 
proximitate” au fost eliminate.

În ceea ce privește a patra solicitare: în procesul de recrutare, instituțiile trebuie să fie 
obligate să adopte o procedură transparentă, pentru a elimina orice posibilitate de părtinire 
sau influențare.

Fiecare candidat care a reușit la concurs a dovedit că deține calificările necesare pentru a fi 
recrutat ca funcționar european și a obținut reușite într-un sistem de selecție foarte competitiv. 
CV-urile tuturor candidaților câștigători sunt accesibile tuturor instituțiilor care doresc să 
recruteze un candidat și astfel fiecare dintre aceștia are aceeași șansă de a fi angajat. 
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Fiecare instituție trebuie să decidă care candidat reprezintă combinația de competențe căutată 
de instituția în cauză pentru a fi recrutat pentru un post vacant, iar fiecare instituție 
beneficiază de o largă marjă de apreciere în această privință. Cu toate acestea, nicio interdicție 
nu poate fi impusă unui candidat câștigător de a-și manifesta interesul pentru un anumit post 
sau serviciu.

Cu toate acestea, pentru a îmbunătăți transparența privind posturile vacante în cadrul unei 
instituții și conștiente fiind de faptul că, mai întâi, trebuie să se examineze dacă un post vacant 
poate fi ocupat prin transferul unui funcționar în interiorul instituției, instituțiile europene 
analizează în prezent posibilitatea de a acorda candidaților care au reușit la concurs accesul la 
anumite anunțuri de post vacant.

Concluzie

Ținând cont de aceste elemente, Comisia Europeană consideră că egalitatea de șanse între 
candidați și transparența procedurilor sunt garantate suficient prin aplicarea reglementării 
actuale și că nu este necesară o nouă legislație în acest domeniu.


