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Ref.: Petiția nr. 0430/2012, adresată de Heikki Auvinen, de cetățenie finlandeză, 
privind destituirea sa din funcția de șef de echipă al unui proiect educațional al UE 
în Turkmenistan de către Comisia Europeană 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul adresează o plângere privind destituirea sa din funcția de șef de echipă al unui 
proiect educațional subvenționat de UE în Turkmenistan de către Comisia Europeană. El 
consideră că a fost destituit pe nedrept. Cu toate acestea, destituirea sa nu este unicul motiv 
pentru care a depus această petiție. În documentul exhaustiv anexat la petiția sa, petiționarul 
pune sub semnul întrebării și metodele de lucru utilizate de Comisie pentru punerea în 
aplicare a politicii UE în sectorul în care el a lucrat, modul în care sunt cheltuite fondurile de 
dezvoltare ale UE, imaginea UE și tratamentul aplicat funcționarilor săi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Petiționarul adresează o plângere privind destituirea sa din funcția de șef de echipă în cadrul 
contractului 2009/225-522 „Sprijin pentru modernizarea sistemului de învățământ” în 
Turkmenistan, de către contractantul IBF International al Comisiei Europene. Ca urmare a 
unei proceduri internaționale de licitație restrânsă, la 20 decembrie 2009 a fost încheiat acest 
contract de servicii, în cadrul gestionării centralizate directe, între Comisia Europeană, în 
calitate de autoritate contractantă, și contractantul IBF. Petiționarul consideră că a fost 
destituit pe nedrept și pe baza unor fapte neobiective și nemăsurabile. În plus, el pune sub 
semnul întrebării metodele de lucru și valorile fundamentale ale UE aplicate de către Comisie 
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pentru punerea în aplicare a politicii UE în sectorul educațional și în domeniul asistenței 
pentru dezvoltare acordată de UE în Asia Centrală, în general. O anexă de 78 de pagini care 
subliniază argumentele sale este anexată la petiție.
În plus, el adaugă alte documente detaliate cu privire la două cazuri complet diferite care ar 
documenta tratamentul inegal aplicat de alți contractanți și de către Comisie, precum și 
deficiențele legate de implementarea asistenței UE. Cu toate acestea, el nu abordează direct 
aceste două cazuri în petiție.
Petiția face trimitere în principal la contractul 2009/225-522 „Sprijin pentru modernizarea 
sistemului de învățământ” în Turkmenistan. Prin urmare, observațiile Comisiei acoperă 
aspectele specifice cu privire la acest contract, care se adaugă aspectelor generale cu privire la 
asistența oferită de UE în Asia Centrală. Informațiile suplimentare din anexe se referă în 
principal la diverse proiecte și mai ales la relațiile dintre expert și contractant, cu privire la 
care Comisia nu poate să comenteze. 

Capitolul 4 – Raportul ROM
Articolul 255 din Tratatul de instituire a Comunității Europene prevede că „fiecare instituție 
menționată anterior”, adică Comisia, de asemenea, „elaborează, în regulamentul său de 
procedură, dispoziții speciale privind accesul la propriile documente.” Manualul pentru 
monitorizarea orientată spre rezultate (ROM - Result-oriented Monitoring) din iulie 20091, 
subcapitolul 2.7 Diseminare, confirmat în versiunea sa din 2012, recomandă diseminarea 
raportului ROM tuturor părților interesate. Cu toate acestea, este precizat în mod clar faptul că 
„Diseminarea rezultatelor monitorizării (în principal, MR) în afara Comisiei este la latitudinea 
delegației sau a persoanei responsabile de la sediul central”.2 În cadrul acestui contract, 
concluziile-cheie, adică rezultatele substanțiale ale raportului ROM, și nu întregul raport 
narativ, au fost comunicate contractantului prin ordinul de serviciu nr. 12 din 14 decembrie 
2010, indicându-se căile de atac și măsurile care urmează să fie adoptate (a se vedea mai jos). 
Aceasta este procedura obișnuită, în special în cazurile în care Comisia, pe baza raportului 
ROM, consideră că este important să sublinieze contractantului aspectele care trebuie 
abordate în vederea îmbunătățirii performanței proiectului. 
Petiționarul, în calitate de persoană fizică, ar fi putut solicita acces la raportul ROM pe baza 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei. În acest caz, Comisia ar fi evaluat cererea pe baza 
criteriilor prevăzute în regulament. 

Capitolul 5 – Comunicare
Termenii de referință ai acestui proiect stabilesc în mod clar obiectivele și rezultatele 
proiectului așteptate din partea contractantului și a experților contractantului. Până la 
destituirea șefului de echipă, au avut loc un schimburi de e-mailuri libere și permanente, 
precum și reuniuni, în cadrul cărora au avut loc discuții privind obiectivele, rezultatele, 
precum și privind aspecte legate de managementul și performanța proiectului. În mod 
specific, în lunile noiembrie și decembrie 2010, Comisia a avut mai multe reuniuni cu șeful de 
echipă al contractantului și cu echipa pentru a ajunge la un acord privind modalitatea de 
îmbunătățire a performanței proiectului. A se vedea mai jos informații cu privire la 
performanță.

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
2 adică ordonatorul de credite subdelegat competent.
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Capitolul 6, capitolul 7 și capitolul 10 Destituirea șefului de echipă
Comisia nu are relații contractuale cu șeful de echipă sau cu oricare alt expert, ci doar cu 
contractantul, prin urmare, nu poate comenta cu privire la contractul de muncă bilateral care 
guvernează relațiile contractuale dintre experți și angajatorul lor (contractantul). Cu toate 
acestea, Comisia recunoaște că contractul a fost reziliat de IBF International făcând trimitere 
la dispozițiile privind rezilierea prevăzute în acest contract, iar justificările oferite au fost 
bazate pe performanță. Din câte înțelege Comisia, relațiile dintre contractant și șeful de echipă 
s-au deteriorat într-o așa măsură încât contractantul a notificat șeful de echipă cu privire la 
destituirea sa, motivând lipsa încrederii în realizarea adecvată a rezultatelor așteptate.
Destituirea nu a fost în niciun caz „ilegală în ceea ce privește procedurile UE” sau 
„nejustificată”. Înlocuirea a urmat procedura obișnuită de înlocuire a experților-cheie care au 
încheiat contracte de servicii, în cadrul gestionării centralizate directe: corespondență cu 
contractantul cu privire la rezultatele proiectului, performanțele necesare în conformitate cu 
planul de lucru, solicitări legate de îmbunătățiri, modificări etc., urmate de o cerere oficială 
adresată de contractant Comisiei de a autoriza înlocuirea șefului de echipă. Acest lucru a fost 
formalizat prin actul adițional la contract, astfel cum este stipulat la articolul 17 din condițiile 
generale contractuale privind înlocuirea experților și, în special la al doilea paragraf de la 
articolul respectiv, care prevede o astfel de înlocuire în cazul în care se consideră „că un 
membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile din contract”.
Următoarele exemple ilustrează faptele care au dus la decizie de înlocuire:

 Etapa inițială a trebuit prelungită, deoarece aceste probleme au devenit aparente de la 
începutul implementării. Numai după un foarte lung proces repetabil de modificări 
substanțiale (începând cu scrisoarea Comisiei din 10.07.2010 privind „Feedbackul la 
proiectul de raport inițial...” adresat contractantului IBF) și ca urmare a unei implicări 
directe și continue a Comisiei în monitorizarea implementării contractului împreună 
cu statul terț beneficiar, raportul inițial a fost în cele din urmă aprobat în septembrie 
2010. Primul raport intermediar a fost finalizat abia în februarie 2011, adică la 13 luni 
de la data de începere a proiectului. Anumite livrabile-cheie pentru care șeful de 
proiect a fost responsabil au rămas de tot în urmă și nu au produs niciun rezultat la 
momentul primului raport intermediar. 

 Pentru a remedia aceste probleme întâlnite în prima etapă a implementării, Comisia, în 
calitate de autoritate contractantă, a emis ordinul de serviciu nr. 5 în august 2010, care 
a oferit contractantului instrucțiuni cu privire la modalitatea de îmbunătățire a 
managementului proiectului și de asigurare a atingerii rezultatelor. 

 Raportul privind monitorizarea orientată spre rezultate care a rezultat în urma unei 
misiuni ROM în noiembrie 2010 a confirmat în mod clar aspectele prezentate mai sus. 
În ordinul de serviciu nr. 12 din decembrie 2012, Comisia a comunicat contractantului 
concluziile-cheie ale raportul ROM și a solicitat acestuia să ia măsuri urgente pentru a 
progresa și a obține rezultate. 

 Lipsa performanțelor și a progreselor cu privire la livrabilele-cheie ale proiectului a 
fost, de asemenea, subliniată de beneficiar (Bayram Byashimov, director al Institutului 
național de educație) în cadrul reuniunii comitetului director din noiembrie 2011.

Ar trebui subliniat faptul că la sfârșitul perioadei de implementare, un raport final ROM a 
certificat rezultatele foarte bune ale proiectului, acordându-i calificativul „BBBB”.
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În acest caz nu poate fi luată în considerare performanța expertului în cadrul altor contracte și 
experiența profesională anterioară vastă pe care acesta le menționează și nici experiența 
profesională în domeniul altor proceduri de licitație. Aspectele legate de performanță nu ar 
trebui, de asemenea, amestecate cu cerințele contractuale și de reglementare cu privire la 
angajamentul contractanților privind disponibilitatea experților pe care îi angajează în vederea 
executării acțiunilor UE pentru care au câștigat o licitație în perioada fixată de cererile de 
propuneri corespunzătoare și la faptul că aceștia nu pot modifica componența echipei de 
experți fără acordul autorității contractante și/sau al Comisiei. 
În ceea ce privește observațiile expertului cu privire la oportunitățile de angajare după 
destituirea sa, Comisia observă că experții sunt propuși de întreprinderi care participă la 
proceduri de achiziții publice. Contractele sunt atribuite pe baza unor criterii obiective definite 
în dosarul de licitație și exclusiv pe baza materialelor prezentate de ofertanți în ofertele lor. 
Comisia nu înregistrează la nivel central performanța experților individuali, iar informațiile cu 
privire la performanțele unui anumit expert din cadrul unui proiect nu sunt diseminate 
niciodată.

Capitolul 8 și capitolul 9 – Corespondență și activitățile proiectului după terminarea 
contractului 
La terminarea relațiilor contractuale dintre contractant și expert, nu au existat, în opinia 
Comisiei, motive pentru a continua comunicarea cu expertul cu privire la conținutul 
proiectului. 

Capitolul 11 și capitolul 12
În ceea ce privește relațiile contractuale dintre expert și contractant și decizia de înlocuire a 
expertului la cererea contractantului, a se vedea observațiile de mai jos.
În ceea ce privește observațiile petiționarului cu privire la asistența pentru dezvoltare acordată 
de EU în sector și în Asia Centrală, ar trebui remarcat faptul că programarea asistenței UE în 
Asia Centrală urmărește un ciclu de implementare și programare extensivă și participativă, în 
conformitate cu dispozițiile politice și procedurale ale UE. Prin urmare, disputatul program 
educațional din Turkmenistan a fost conceput în cadrul unuia dintre sectoarele centrale 
identificate în comun de UE și statul terț beneficiar. Acest lucru este consacrat în „Strategia 
UE pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală din 2007”1 adoptată la cel mai înalt nivel 
politic și explicată în programul indicativ național pentru Turkmenistan pentru perioada 2011-
2013, care face parte din programul indicativ pentru Asia Centrală din cadrul ICD (2011 –
2013)2. Se traduce apoi în fișa programului care formează decizia Comisiei și acordul de 
finanțare conex, redactat în urma consultării cu statul terț beneficiar și aprobat de acesta. 

Concluzii
În ceea ce privește relațiile contractuale dintre petiționar și IBF International Consulting, și 
absența relațiilor legale între acesta și Comisie, Comisia invită expertul să ridice această 
problemă direct pe lângă contractant.
În ceea ce privește observațiile petiționarului referitoare la relațiile dintre expert și Comisie, 
Comisia face trimitere la observațiile acesteia formulate cu privire la capitolele 4, 5, 6, 7, 8, 9 
și 10.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf. 
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.
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În ceea ce privește observația petiționarului cu privire la metodele de implementare a 
asistenței UE, Comisia face trimitere la observațiile sale formulate cu privire la capitolele 11 
și 12.


