
SEJĦA GĦAL ESPRESSJONIJIET TA’ INTERESS 

GĦAL PERSUNAL B’KUNTRATT 

 

EPSO/CAST/P/1/2015 — Uffiċjal finanzjarju — Grupp ta’ Funzjoni III (FGIII) 

EPSO/CAST/P/2/2015 — Konsulent finanzjarju — Grupp ta’ Funzjoni IV (FGIV) 

EPSO/CAST/P/3/2015 — Uffiċjal tal-proġetti/programmi — Grupp ta’ Funzjoni III 

(FGIII)  

EPSO/CAST/P/4/2015 — Konsulent tal-proġetti/programmi — Grupp ta’ Funzjoni IV 

(FGIV)  

 

Id-data tal-għeluq għar-reġistrazzjoni:  

Din is-sejħa hija miftuħa għar-reġistrazzjoni mingħajr l-ebda data ta’ skadenza għat-tressiq 

tal-applikazzjonijiet 

 

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) se jniedi proċedura ta’ għażla 

miftuħa biex jinħoloq grupp ta’ kandidati li minnhom l-Aġenziji Eżekuttivi jkunu jistgħu 

jirreklutaw aġenti kuntrattwali fl-oqsma tal-finanzi u l-ġestjoni tal-proġetti. 

 

L-Aġenziji Eżekuttivi jmexxu programmi tal-UE f’isem il-Kummissjoni Ewropea f’diversi 

oqsma, bħar-riċerka, l-edukazzjoni, in-negozju, l-innovazzjoni, l-enerġija, l-ambjent u s-

saħħa. Dawn jinsabu fi Brussell u fil-Lussemburgu: 

- L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżwali u l-Kultura (EACEA), 

Brussell 

- L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Impriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (EASME), Brussell 

- L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (Aġenzija Eżekuttiva tal-

ERC), Brussell 

- L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel 

(CHAFEA), il-Lussemburgu 

- L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA), Brussell 

- L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA), Brussell 

Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-aġenti kuntrattwali huma rregolati mill-Kundizzjonijiet tal-

Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS)
1
 u d-dispożizzjonijiet 

ġenerali għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 79(2) tas-CEOS fl-aġenziji
2
., 

3
 

 

Int tista’ tapplika għal kwalunkwe wieħed minn dawn il-profili jew gruppi ta’ funzjoni li 

ġejjin:  

 

Uffiċjal finanzjarju — FG III (EPSO/CAST/P/1/2015) 

Konsulent finanzjarju — FGIV (EPSO/CAST/P/2/2015) 

Uffiċjal tal-proġetti/programmi — FG III (EPSO/CAST/P/3/2015) 

Konsulent tal-proġetti/programmi — FG IV (EPSO/CAST/P/4/2015) 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:EN:PDF (kapitolu IV, p. 215). 
2 Għal aktar informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni, irreferi għall-websajts tal-aġenziji 
3 Niġbdu l-attenzjoni tal-kandidati għall-fatt li d-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni jistgħu jiġu riveduti fix-xhur li 
ġejjin. 

http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/easme/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/erc/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/erc/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/chafea/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/chafea/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/rea/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/inea/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:EN:PDF
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Niġbdu l-attenzjoni tiegħek fuq il-fatt li s-sejħiet għal espressjoni ta' interess għall-aġenti 

kuntrattwali ġeneralment jattiraw numru kbir ta' kandidati kwalifikati ħafna. Barra minn hekk, 

fil-każ ta’ din is-sejħa, numru limitat ta’ kandidati rreġistrati fil-bażi ta’ dejta biss se jitniżżlu 

fil-lista finali, jiġu ttestjati, intervistati u, fl-aħħar nett, ipproponuti offerta ta’ impjieg. 

 

LIEMA KOMPITI GĦANDI NISTENNA LI NAGĦMEL? 

Taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjal jew membru tal-persunal temporanju, il-membru tal-aġent 

kuntrattwali se jwettaq dmirijiet fl-oqsma tal-finanzi u l-ġestjoni tal-proġetti. Bħala eżempju, 

dawn il-kompiti jistgħu jinkludu: 

 

Uffiċjal finanzjarju (FGIII)/Konsulent finanzjarju (FGIV):  

- L-ippjanar u s-segwitu tal-baġit u l-informazzjoni u r-rappurtar dwar il-baġit  

- Il-koordinazzjoni finanzjarja u pariri finanzjarji, analiżi u rappurtar finanzjarji 

- L-inizjazzjoni u/jew verifika finanzjarja 

- L-appoġġ finanzjarju  

- Il-ġestjoni ta’ informazzjoni finanzjarja  

- It-tħejjija u s-segwitu ta’ sejħiet għal offerti u sejħiet għal proposti  

- Il-kompiti amministrattivi relatati ma’ assi 

 

Uffiċjal tal-proġetti/programmi (FGIII)/ Konsulent tal-proġetti/programmi (FGIV): 

- Il-ġestjoni ġenerali tal-programmi: Il-ġestjoni taċ-ċiklu ta’ għoti u l-ġestjoni tas-sejħiet 

għall-offerti 

- It-tħejjija tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-sejħa għal offerti 

- Il-valutazzjoni, monitoraġġ, u promozzjoni tas-sejħiet għal proposti 

- Il-valutazzjoni, monitoraġġ u n-negozjar tal-proġetti 

- L-evalwazzjoni finanzjarja ta' proġetti u programmi 

- It-tħejjija ta’ rapporti u statistika 

- L-appoġġ tal-amministrazzjoni għal proġett/programm 

 

Ara l-ANNESS 1 għal aktar informazzjoni dwar id-dmirijiet tipiċi li għandhom jiġu mwettqa.  

 

JIEN ELIĠIBBLI BIEX NAPPLIKA? 

Fuq id-data ta’ validazzjoni tal-applikazzjoni tiegħek, inti trid tissodisfa dawn il-

kundizzjonijiet KOLLHA li ġejjin: 

 

Kundizzjonijiet 

ġenerali 
 Tkun tgawdi mid-drittijiet kollha tiegħek bħala ċittadin ta' Stat Membru 

tal-UE 

 Ikunu wettqu kull obbligu impost mil-liġijiet nazzjonali dwar is-servizz 

militari 

 Tkun tissodisfa r-rekwiżiti ta’ karattru mitluba għat-twettiq tad-dmirijiet 

involuti. 

 

L-istituzzjonijiet Ewropej japplikaw politika ta' opportunitajiet indaqs u 

jaċċettaw applikazzjonijiet mingħajr distinzjoni abbażi ta' sess, razza, kulur, 

oriġini soċjali jew etnika, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon, opinjoni 

politika jew ta' natura oħra, appartenenza għal minoranza nazzjonali, 

proprjetà, twelid, diżabbiltà, età jew orjentament sesswali. 
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Kundizzjonijiet 

speċifiċi: 

Lingwi 

 Lingwa 1: livell minimu - C1 f'waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE
4
  

 Lingwa 2: livell minimu - B2 fl-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż; trid 

tkun differenti mil-lingwa 1  

Għal informazzjoni dwar il-livelli tal-lingwa, ara l-Qafas Komuni Ewropew 

ta’ Referenza għal-Lingwi 

(https://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-

cefr) 

Ara l-ANNESS II għal aktar informazzjoni dwar il-lingwi fis-selezzjonijiet 

tal-UE. 

Kundizzjonijiet 

speċifiċi: 

kwalifiki u 

esperjenza ta’ 

xogħol 

 Għal FGIII:  

•  Livell ta' edukazzjoni postsekondarja ċċertifikat b'diploma, jew  

•  Livell ta' edukazzjoni sekondarja attestat permezz ta' diploma li tagħti 

aċċess għal edukazzjoni post-sekondarja, u esperjenza professjonali adegwata 

ta' mhux anqas minn tliet snin. 

  

Għal FGIV:  

•    Studji universitarji konklużi ta' mill-inqas tliet snin, iċċertifikati b'diploma, 

jew 

  

 Meta fi Stat Membru tal-UE l-aċċess għal professjoni ta’ livell ekwivalenti 

għall-grupp ta’ funzjoni IV jsir b’eżami tal-Istat, b’taħriġ professjonali 

jew b’xi proċedura ekwivalenti, l-Awtorità Awtorizzata biex Tagħlaq il-

Kuntratti tal-Impjieg (l-AACC) tista’ taqbel li tirrikonoxxi din il-kwalifika 

bħala ekwivalenti għal lawrja universitarja. 

 

Ikunu biss il-kwalifki maħruġa mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru tal-UE jew 

rikonoxxuti bħala ekwivalenti mill-awtoritajiet relevanti tal-Istat Membru tal-

UE li jkunu aċċettati. Meta d-diplomi jinkisbu minn pajjiż li mhuwiex fl-UE, 

jista’ jkollok bżonn tagħti prova tal-ekwivalenza tagħhom minn awtorità 

rikonoxxuta. 

 

 

 

KIF SE NINTGĦAŻEL? 

Il-proċedura ta' selezzjoni se tinkludi l-istadji li ġejjin: 

 

1) Tfittxija mis-servizzi tar-reklutaġġ tal-kandidati rreġistrati fil-bażi tad-dejta 
2) Preselezzjoni: testijiet b'għażla multipla (multiple-choice) bil-kompjuter .    

3) Intervista tax-xogħol  

4) Reklutaġġ 
  

Niġbu l-attenzjoni tiegħek fuq il-fatt li l-inklużjoni fil-bażi ta' dejta mhijiex garanzija li tiġi 

offrut impjieg. Biex tkun eliġibbli għal offerta ta’ impjieg, jeħtieġ li tissodisfa r-rekwiżiti ta’ 

eliġibbiltà u tkun lestejt b’suċċess l-ewwel 3 stadji deskritti hawn fuq.  
 

 

                                                 
4
 Il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea huma: BG (il-Bulgaru), CS (iċ-Ċek), DA (id-Daniż), DE (il-Ġermaniż), EL (il-Grieg), EN (l-Ingliż), 

ES (l-Ispanjol), ET (l-Estonjan), FI (il-Finlandiż), FR (il-Franċiż), GA (l-Irlandiż), HR (il-Kroat), HU (l-Ungeriż), IT (it-Taljan), LT (il-
Litwan), LV (il-Latvjan), MT (il-Malti), NL (l-Olandiż), PL (il-Pollakk), PT (il-Portugiż), RO (ir-Rumen), SK (is-Slovakk), SL (is-Sloven) 
jew SV (l-Isvediż). 

https://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr
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1) Tfittxija mis-servizzi tar-reklutaġġ tal-kandidati rreġistrati fil-bażi tad-dejta 

Kif ikun hemm bżonn, is-servizzi tar-reklutaġġ se jfittxu fil-bażi tad-dejta tal-Portal tar-

Reklutaġġ tal-EPSO u jagħżlu għadd limitat ta’ kandidati li, abbażi tal-informazzjoni fl-

applikazzjonijiet tagħhom, ikunu l-aktar li jaqblu mar-rekwiżiti tal-impjieg inkwistjoni. 

 

2) Preselezzjoni: testijiet b'għażla multipla (multiple-choice) bil-kompjuter 

Jekk tintagħżel, inti tirċievi stedina sabiex tagħmel serje ta’ testijiet b’għażla multipla bil-

kompjuter f’wieħed miċ-ċentri akkreditati tal-EPSO. Struzzjonijiet dettaljati se jiġu pprovduti 

permezz tal-kont EPSO tiegħek.  

Sabiex tirnexxi fil-fażi tal-preselezzjoni, int trid tikseb il-marka minima meħtieġa kif indikat 

fit-tabella ta’ hawn taħt. 

 

Jekk jogħġbok innota li ladarba li tkun irnexxielek fit-testijiet b’għażla multipla bil-kompjuter 

għal ċertu profil u grupp ta’ funzjoni, mhux se jkollok għalfejn tagħmel dawk it-testijiet darb’ 

oħra. Madankollu, ir-riżultati miksuba għal kull profil huma validi għal dan il-profil u grupp 

ta’ funzjoni biss. Ir-riżultati tiegħek se jibqgħu validi u viżibbli fil-bażi tad-dejta tal-Portal tar-

Reklutaġġ tal-EPSO, sabiex is-servizzi tar-reklutaġġ ikunu jistgħu jagħżluk u jistidnuk 

direttament għal intervista.  

 

It-testijiet Il-lingwa Nru ta’ 

mistoqsijiet 

Terminu Marka minima 

Ir-raġunament 

verbali 

Lingwa 1 20  35 min. 10/20 

Ir-raġunament 

numeriku 

Lingwa 1 10  20 min. Flimkien 10/20 

Ir-raġunament astratt Lingwa 1 10  10 min. 

Test tal-kompetenza Lingwa 2 25  50 min. FGIII 

13/25 

FGIV 

16/25 

 

Ir-riżultati tat-testijiet se jiġu kkomunikati permezz tal-Kont EPSO tiegħek.  

 

3) Intervista tax-xogħol  

Jekk tgħaddi mill-eżamijiet ta’ preselezzjoni, inti tiġi mistieden għal intervista mwettqa minn 

bord tal-għażla, li jivvaluta l-korrelazzjoni bejn ir-rekwiżiti tal-impjieg u l-kwalifiki, l-

esperjenza u l-għarfien lingwistiku tiegħek biex twettaq il-kompiti.  

L-istediniet għall-intervisti tax-xogħol se jintbagħtu mis-servizzi ta’ reklutaġġ fl-indirizz 

elettroniku li indikajt fil-kont EPSO tiegħek. 

 

Jekk tissejjaħ għal intervista, inti tista’ tintalab tipprovdi diġà f’dan l-istadju kopji tad-

diplomi, ċertifikati u dokumenti ta' sostenn oħrajn li jagħtu prova li l-informazzjoni fl-

applikazzjoni tiegħek taqbel mal-kwalifiki u l-esperjenza tiegħek. 

 

4) Ir-reklutaġġ  

Jekk inti tintgħażel fit-testijiet ta’ preselezzjoni u fl-intervista, inti tista’ tirċievi offerta ta’ 

impjieg formali
5
.  

 

Qabel ir-reklutaġġ, se tintalab tipprovdi l-verżjonijiet oriġinali tad-dokumenti ta’ sostenn u 

taċ-ċertifikati biex jivverifikaw l-informazzjoni fl-applikazzjoni tiegħek u jikkonfermaw l-

eliġibbiltà tiegħek. 

                                                 
5
 Il-kandidati jistgħu eċċezzjonalment jiġu offruti pożizzjoni minn servizzi oħra minbarra l-aġenziji eżekuttivi. 
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KIF, META U FEJN NISTA' NAPPLIKA? 

Għandek tapplika onlajn
6
 permezz tal-Kont EPSO

7
 tiegħek u tagħżel referenza li 

tikkorrispondi għall-profil u l-grupp ta’ funzjoni, kif indikat hawn taħt. Il-formola ta' 

applikazzjoni onlajn trid timliha bl-Ingliż, bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż.  

 

EPSO/CAST/P/1/2015 — Uffiċjal finanzjarju - FG III  

EPSO/CAST/P/2/2015 — Konsulent finanzjarju — FGIV 

EPSO/CAST/P/3/2015 — Uffiċjal għall-proġetti/programmi - FG III 

EPSO/CAST/P/4/2015 — Konsulent għall-proġetti/programmi - FG IV  

 

Jekk jogħġbok innota li f'din is-sejħa, meta tivvalida l-applikazzjoni tiegħek, ma tkunx tista' 

tibqa' tagħmel bidliet oħra. Id-dejta mdaħħla tiġi trattata mill-EPSO bil-għan li tiġi 

organizzata l-proċedura tal-għażla. 

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fuq il-websajt tal-EPSO din is-sejħa se tibqa’ miftuħa 

għal reġistrazzjoni mingħajr l-ebda data ta’ skadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet. Jekk l-

Aġenziji Eżekuttivi u l-Kummissjoni Ewropea jiddeċiedu li jagħlqu din is-sejħa, inti tiġi 

mgħarraf kif xieraq b’avviz biżżejjed permezz tal-websajt tal-EPSO. 

 

 

L-EPSO KIF SE JIKKOMUNIKA MIEGĦI? 

L-EPSO se jikkuntattjak permezz tal-profil tal-EPSO tiegħek. Inti mitlub issegwi l-progress 

tal-proċedura u tivverifika l-informazzjoni rilevanti għall-applikazzjoni tiegħek, billi 

tikkonsulta l-profil tiegħek tal-EPSO regolarment, minn tal-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Għal 

kull korrispondenza mal-EPSO, uża l-paġna ta' kuntatt
8
 jew eu-careers.info.  

Sabiex ikun żgurat li jkun hemm komprensjoni sħiħa tat-testi kollha ta' natura ġenerali u tal-

komunikazzjonijiet indirizzati lill-kandidati jew irċevuti minn dawn tal-aħħar, l-istedina għat-

testijiet, kif ukoll kull korrispondenza bejn l-EPSO u l-kandidati, isiru biss bil-Ġermaniż, bl-

Ingliż jew bil-Franċiż. 

 

KIF SE JIKKOMUNIKAW MIEGĦI L-AĠENZIJI EŻEKUTTIVI? 

Kull komunikazzjoni relatata mal-intervista/i tax-xogħol, inklużi l-istediniet se jintbagħtu bil-posta 

elettronika fl-indirizz indikat fil-Kont EPSO tiegħek. Inti tista’ tirċievi aktar minn stedina waħda minn 

diversi servizzi ta’ reklutaġġ 

 

KIF NISTA’ NITLOB REVIŻJONI/ NIPPREŻENTA PROĊEDURA TA’ APPELL? 

Id-dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri ta’ appell jinsabu fuq il-websajt tal-EPSO: 

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/importantdocuments/index_mt.htm 

 

RAĠUNIJIET GĦALL-ESKLUŻJONI MARBUTA MAL-PROĊESS TA' 

APPLIKAZZJONI  

L-EPSO joqgħod attent ħafna sabiex jiżgura li l-prinċipju ta' trattament ugwali jiġi rrispettat. 

Konsegwentement, jekk, fi kwalunkwe stadju tal-proċedura, l-EPSO jinnota li ħloqt iktar minn profil 

wieħed tal-EPSO jew iktar minn applikazzjoni waħda għal kull profil u grupp ta' funzjoni għal din il-

proċedura ta' selezzjoni jew li pprovdejt dikjarazzjonijiet foloz, inti tiġi skwalifikat. 

                                                 
6
 http://jobs.eu-careers.eu 
7
 Jekk inti m'għandekx profil tal-EPSO, jew teħtieġ aktar tagħrif, jekk jogħġbok żur 

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_mt.htm 
8 http://europa.eu/epso/about/contact/index_mt.htm 

http://jobs.eu-careers.eu/
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_mt.htm
http://europa.eu/epso/about/contact/index_mt.htm
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/importantdocuments/index_mt.htm
http://jobs.eu-careers.eu/
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_mt.htm
http://europa.eu/epso/about/contact/index_mt.htm
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Frodi jew attentati ta' frodi jistgħu jesponuk għal penalitajiet eventwali. Qed tinġibed l-attenzjoni 

għall-fatt li dawk kollha reklutati mill-istituzzjonijiet iridu juru li jkollhom l-ogħla livell ta’ integrità 

possibbli. 

 

 

X’JIĠRI JEKK JIEN NEĦTIEĠ ARRANĠAMENTI SPEĊJALI MINĦABBA DIŻABBILTÀ? 
 

 

1. Jekk għandek diżabbiltà jew kundizzjoni li tista' toħloqlok diffikultajiet waqt it-test, 

immarka l-kaxxa korrispondenti fil-formola tal-applikazzjoni onlajn u indika 

x'arranġamenti tqis bħala meħtieġa sabiex ikun aktar faċli għalik li tipparteċipa fit-

test. Meta tagħmel dan, importanti li ma tinsiex tikkwota n-numru tal-proċedura ta' 

selezzjoni u n-numru tal-applikazzjoni tiegħek.  

2. Ibgħat ċertifikat mediku jew ċertifikat li jindika d-diżabbiltà tiegħek maħruġ minn 

entità rikonoxxuta (skont liema minn dawn ikun xieraq) kemm jista' jkun malajr 

wara li tkun ivvalidajt l-applikazzjoni tiegħek onlajn. Dawn id-dokumenti ta' 

sostenn jiġu eżaminati sabiex ikunu jistgħu jsiru arranġamenti speċjali, adattati għal 

kull każ, bil-għan li jiġu ssodisfati (sa fejn ikun possibbli), it-talbiet meqjusa bħala 

raġonevoli. 

It-talbiet u d-dokumenti ta' sostenn għandhom jintbagħtu: 

bil-posta elettronika lil: EPSO-accessibility@ec.europa.eu, 

jew bil-faks fuq: +32 22998081, indirizzat lil ‘EPSO accessibility’, 

jew inkella bil-posta lil: 

European Personnel Selection Office (EPSO) 

‘EPSO accessibility’ 

(Avenue Cortenbergh, 25) 

1049 Brussels/Brussel 

BELGIUM 

 

  

mailto:EPSO-accessibility@ec.europa.eu,
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ANNESS I — DMIRIJIET 

 

Fil-qasam tal-finanzi d-dmirijiet ewlenin li jistgħu jvarjaw minn servizz għal ieħor, jistgħu 

jinkludu għal kull profil u grupp tal-funzjoni: 

 

UFFIĊJAL FINANZJARJU — FGIII 

 

1. Inizjazzjoni u/jew verifika finanzjarji, appoġġ finanzjarju 

- Tirreġistra u timmaniġġja l-fatturi deħlin, it-talbiet għal rimborż, il-klejms tal-kostijiet fis-

sistema finanzjarja tal-Kummissjoni Ewropea (ABAC) 

- Tibda tranżazzjonijiet finanzjarji inklużi impenji, diżimpenji, pagamenti, ordnijiet ta’ rkupru, 

garanziji u operazzjonijiet ta’ kreditu fis-sistema finanzjarja tal-Kummissjoni Ewropea 

(ABAC) 

- Tiġbor, tivverifika u tipproċessa d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa bħala appoġġ għall-

impenn, ir-rilaxx, it-talbiet għal ħlas, l-ordnijiet ta’ rkupru u l-operazzjonijiet ta’ kreditu 

- Tagħti segwitu għall-implimentazzjoni tal-impenji finanzjarji, tħejji d-diżimpenji u tiżgura l-

għeluq fil-ħin tal-impenji amministrattivi 

- Tipprovdi appoġġ amministrattiv ġenerali, inkluż l-arkivjar tad-dokumenti, l-abbozzar u l-

ifformattjar ta’ dokumenti finanzjarji. 

- Tipprovdi appoġġ fil-preparazzjoni, l-ippjanar, ir-rappurtar, it-tbassir u s-segwitu tal-baġit 

- Tassisti fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-proċeduri finanzjarji u fl-elaborazzjoni u l-

aġġornament ta’ dokumenti mudell 

 

2. Appoġġ fis-sejħiet għal proposti/offerti 

- Tiġbor, tivverifika u tipproċessa d-dokumenti finanzjarji u legali kollha meħtieġa mill-

benefiċjarji 

- Tanalizza l-vijabbiltà finanzjarja tal-benefiċjarji 

- Tassisti fil-kompiti finanzjarjament relatati kollha: l-aġġustamenti tal-baġit, l-informazzjoni 

dwar l-eliġibbiltà tal-kostijiet, l-informazzjoni dwar ir-regoli tal-programm speċifiku eċċ. 

- Tipprepara l-kuntratt/ftehim ta’ għotja/emenda bl-użu tal-għodod xierqa tal-IT 

- Tagħti segwitu għall-implimentazzjoni finanzjarja tal-proġetti 

- Tikkollabora mal-benefiċjarji fuq il-kwistjonijiet finazjariji kollha 

- Tħejji l-pagamenti u l-ordnijiet ta’ rkupru f’konformità mal-kuntratt u r-regolamenti  

- Tiżgura r-rispett tar-Regolament Finanzjarju u l-konformità mal-proċeduri tal-manwal tal-

Aġenzija. 

 

3. Ġestjoni tal-informazzjoni finanzjarja 

- Tarkivja dokumenti finanzjarji, korrispondenza u fajls ritornati u talbiet għal kjarifika, skont 

ir-regoli tal-arkivjar 

- Tiftaħ/tirreġistra/tiffiltra l-posta dieħla relatata ma’ kwistjonijiet finanzjarji u tibgħathom lejn 

is-servizzi xierqa 

- Tissorvelja l-kuntratti oriġinali u l-bażi tad-dejta korrispondenti 

- Iżżomm arkivju prinċipali ta’ kuntratti ffirmati u ħlasijiet bil-quddiem fil-livell tal-unità; 

Tiżgura l-użu korrett ta’ għodod ta’ rappurtar tal-IT 

- Tiżgura l-kwalità u l-koerenza tad-dejta finanzjarja u kuntrattwali fi jew bejn il-bażijiet ta’ 

dejta differenti. 
 

4. Appoġġ għall-ġestjoni tal-kontijiet 

- Tesegwixxi tranżazzjonijiet ta’ kontabilità u tirrikonċilja t-tranżazzjonijiet pendenti. 

- Tamministra u tirrikonċilja l-kontijiet bankarji 

- Tirrapporta dwar il-kontijiet tal-baġit u ġenerali 

- Tagħti segwitu għar-regolamenti/istruzzjonijiet tal-kontabilità rilevanti 
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- Tanalizza u tagħti segwitu għall-kwalità tal-kontabilità 

- Tipparteċipa fil-ħolqien u l-ottimizzazzjoni ta’ strumenti ta’ kontabilità relevanti 

- Tikkontribwixxi għall-ġbir tal-informazzjoni meħtieġa għall-verifika u l-kontroll. 

- Tipprepara l-Flussi tal-flus.  

 

5. Appoġġ għall-ġestjoni tal-verifika 

- Tħejji inkarigi għal verifiki ex post esternalizzati 

- Tipprovdi kontrolli "fuq il-post" u twettaq missjonijiet ta’ verifika 

- Tagħti segwitu għall-implimentazzjoni ta’ korrezzjonijiet identifikati bħala riżultat ta’ 

għotjiet ivverifikati 

- Tassisti fil-ġbir tal-informazzjoni meħtieġa għall-verifika u l-kontroll mid-dipartimenti tal-

Kummissjoni jew mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

 

KONSULENT FINANZJARJU FGIV 

 

1. L-ippjanar u s-segwitu għall-baġit/finanzi 

- Tippjana, tipprepara, tagħti segwitu u tirrapporta fuq il-baġit annwali u pluriennali 

- Tħejji l-implimentazzjoni baġitarja u tgħin fit-tħejjija tad-deċiżjoni ta’ 

finanzjament/programm ta’ ħidma annwali għall-infiq operattiv 

- Tiżgura ppjanar u ġestjoni effettivi tal-proċessi baġitarji 

- Issegwi l-konsum ta’ impenji u krediti ta’ pagament bl-użu tas-sistema finanzjarja tal-

Kummissjoni Ewropea (ABAC) u l-Għan tan-Negozju 

- Teżegwixxi t-tranżazzjonijiet meħtieġa fl-ABAC għall-ġestjoni tal-baġit operattiv 

- Tipprovdi pariri, appoġġ u taħriġ (inkluż l-abbozzar ta’ manwali). 
 

2. Informazzjoni u rappurtar dwar il-baġit/finanzi 

- Tikkontribwixxi għat-tfassil ta’ Rapporti tal-Attività Annwali (RAA) u tipprovdi 

informazzjoni għas-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) u tal-Qorti tal-Awdituri 

- Tikkontribwixxi biex tfassal il-programm ta’ Ħidma Annwali 

- Tissorvelja u tirrapporta dwar l-impenji, l-infiq u l-irkupri, b’mod partikolari għar-rapporti 

ta’ attività annwali, il-programm ta’ ħidma annwali u t-talbiet tal-Qorti tal-Awdituri u 

entitajiet oħra 

- Tipprovdi statistika u analiżi finanzjarja fuq talba. 

- Tipprepara u timmaniġġja r-rappurtar dwar il-baġit u l-kontijiet ġenerali u/jew il-fajls ta' 

partijiet terzi u kuntratturi 
 

3. Koordinament u pariri finanzjarji/baġitarji 

- Tirrevedi regolarment l-istrumenti legali u l-metodoloġija fil-qasam finanzjarju. Tipprepara u 

żżomm aġġornati l-proċeduri finanzjarji għad-Dipartiment/l-Unità 

- Tiżgura kollaborazzjoni u koordinazzjoni ma’ kollegi u dipartimenti sabiex jiġu żviluppati u 

implimentati proċeduri, normi u metodi kompatibbli u omoġenji għall-ipproċessar u l-aċċess 

għall-informazzjoni u d-dokumenti finanzjarji. 

- Tipprovdi pariri, taħriġ u appoġġ tekniku lill-membri tal-persunal b'funzjonijiet ta' 

inizzjazzjoni operattiva u verifika fil-proċess finanzjarju kollu: it-tħejjija ta' kuntratti, 

impenji, ħlasijiet, u rkupri. 
 

4. Analiżi u rappurtar finanzjarji/baġitarji 

- Tiġbor, tipprovdi u tanalizza informazzjoni, dejta jew statistika dwar l-aspetti 

finanzjarji/kuntrattwali tal-kuntratti tad-dipartiment/unità 

- Tipprepara rapporti jew tweġibiet għal talbiet ta’ informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ baġit u 

finanzi 

- Tipprovdi informazzjoni u tagħti preżentazzjonijiet lill-maniġment u partijiet interessati oħra 

dwar kwistjonijiet finanzjarji u baġitarji 
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- Tiżgura l-kwalità u l-konsistenza tad-dejta finanzjarja u kuntrattwali fil-bażijiet tad-dejta 

differenti. 

 

5. Analiżi u sostenn tal-verifika 

- Tipprovdi assistenza għal missjonijiet ta’ kontroll u verifika "fuq il-post" 

- Tipparteċipa, fuq talba, fil-missjonijiet ta’ verifika 

- Tassisti fil-ġbir tal-informazzjoni meħtieġa għall-verifika u l-kontroll mid-dipartimenti 

tal-Kummissjoni jew mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

- Tanalizza l-aspetti finanzjarji tar-rapporti ta' kontroll u verifika mis-servizzi tal-

Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Istati Membri. 

 

 

Fil-qasam tal-ġestjoni ta’ proġetti, id-dmirijiet ewlenin li jistgħu jvarjaw minn servizz għal 

ieħor, jistgħu jinkludu għal kull profil u grupp ta' funzjoni: 

 

UFFIĊJAL TAL-PROĠETTI/PROGRAMMI FGIII 

 

1. Ġestjoni tal-proġetti/programmi 

- Tgħin fit-tħejjija, ġestjoni u monitoraġġ tas-sejħiet għal proposti/offerti  

- Tikkontribwixxi għall-valutazzjoni u l-għażla tal-proġetti, inkluża l-għażla ta’ esperti u l-

allokazzjoni ta’ esperti għall-proposti 

- Tmexxi t-tħejjija u l-implimentazzjoni f'waqthom tal-aspetti tekniċi u finanzjarji tal-ftehim 

ta’ għoti 

- Tissorvelja t-twettiq tal-obbligi kuntrattwali (permezz ta’ attività finanzjarja u reviżjonijiet, 

awditjar, rappurtar u assistenza perjodiċi) u tiżgura l-kontroll ta’ kwalità 

- Tikkontribwixxi għall-attivitajiet orizzontali tal-programm u tikkoopera mal-Kummissjoni 

Ewropea 

 

2. Infiq finanzjarju 

- Tissorvelja u tagħti segwitu għall-infiq finanzjarju tal-proġetti 

- Tiżgura l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet kollha 

- Tagħti segwitu għall-aspetti finanzjarji tal-proġetti, u tiżgura l-prinċipju tal-ġestjoni 

finanzjarja tajba.  

 

3. Ġestjoni u valutazzjoni tal-kwalità  

- Tgħin fil-monitoraġġ, fl-awditjar ta' kwalità u fl-evalwazzjoni tal-programmi/proġetti  

- Tikkontribwixxi għall-analiżi u l-valutazzjoni tar-riżultati u l-impatt tal-programm/proġett, 

tipprovdi feedback u tagħmel suġġerimenti għal aktar titjib 

- Tiżgura u tikkontribwixxi għat-tixrid u l-implimentazzjoni effettivi tar-riżultati tal-proġetti. 

 

4. Komunikazzjoni esterna — Informazzjoni pubblika 

- Ixerred l-aħjar prattiki u riżultati tal-proġetti u programmi, tippreżentahom f’avvenimenti 

organizzati mill-Aġenzija, mill-Kummissjoni jew minn partijiet terzi 

- Tikkontribwixxi pubblikazzjonijiet stampati u fuq l-internet tar-riżultati tal-programmi u l-

proġetti 

- Torganizza laqgħat ta’ ħidma, konferenzi. 
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KONSULENT TAL-PROĠETTI/PROGRAMMI FGIV 

 

1. Sejħiet għal proposti u sejħiet għal offerti — promozzjoni, evalwazzjoni u negozjar 

- Tniedi, timmaniġġja, tippromwovi u tissorvelja s-sejħiet għal proposti/offerti 

- Tipprovdi informazzjoni lill-pubbliku dwar is-sejħiet għal proposti, il-programm u l-

prijoritajiet tiegħu 

- Tevalwa, tanalizza u tivvaluta r-riżultati, tipprovdi feedback, u tagħmel suġġerimenti għal 

titjib fil-futur 

- Tikkontribwixxi għat-tħejjija u l-validazzjoni ta’ proċeduri għal sejħiet għal proposti/offerti, 

f’konformità mal-programm ta’ ħidma annwali u atti legali rilevanti oħra  

- Tagħżel u tirrekluta evalwaturi esterni  

- Tippjana u torganizza l-proċess ta’ evalwazzjoni  

- Tiżgura t-trasmissjoni korretta tar-riżultati lill-applikanti  

- Tippjana u tikkoordina attivitajiet ta’ komunikazzjoni u taħriġ relatati mas-sejħiet għal 

proposti. 

 

2. Ġestjoni tal-proġetti 

- Tissorvelja l-implimentazzjoni tal-proġetti u l-obbligi kuntrattwali 

- Tħejji oqfsa għan-negozjar tal-proġetti, bl-għajnuna ta’ esperti esterni 

- Timmaniġġja l-aspetti tekniċi u finanzjarji tal-proġetti flimkien mal-uffiċjali finanzjarji, u 

tkun responsabbli għall-konsistenza teknika, legali u finanzjarja tal-ftehim kollu 

- Twettaq reviżjonijiet u valutazzjonijiet perjodiċi tar-rapporti tal-proġetti 

- Taġixxi bħala l-interlokutur ewlieni tal-benefiċjarji matul l-implimentazzjoni tal-ftehim tal-

għoti, tniedi u tiġbor id-dokumenti ta' sostenn kollha għall-emendi tal-ftehimiet ta’ għoti 

- Iżżomm kollaborazzjoni mill-qrib mal-uffiċjali finanzjarji: tagħti viża bħala Aġent inizjatur 

operattiv 

- Tipprovdi l-assigurazzjoni ta' “ċertifikat korrett” fuq l-implimentazzjoni tal-proġetti  

- Tipparteċipa f’laqgħat tal-proġetti b'konsorzja ta' proġetti li jispjegaw il-politiki u l-proċeduri 

rilevanti tal-KE, fejn jinqasmu r-riżultati bejn proġetti differenti, jitħeġġeġ in-netwerking, u 

tiġi ssorveljata l-implimentazzjoni teknika u finanzjarja tal-proġetti 

- Tapprova r-rapporti tal-proġetti u tikkontrolla l-eliġibbiltà tal-infiq, ir-regolarità u l-

adegwatezza tagħhom skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ għoti 

- Tħejji statistika għal finijiet ta’ implimentazzjoni, politika u tixrid. 
 

3. Komunikazzjoni interna u esterna u tixrid ta’ informazzjoni 

- Tidentifika u xxerred l-aħjar prattiki u tippreżenta l-programm u l-proġetti fi gruppi ta’ 

ħidma, seminars, konferenzi u avvenimenti pubbliċi oħra 

- Tiffaċilita l-iskambju ta’ esperjenzi 

- Tiżgura t-tixrid u l-promozzjoni tar-riżultati tal-proġett, taġġorna regolarment il-bażi tad-

dejta tal-proġetti 

- Tikkontribwixxi għat-tħejjija ta’ pubblikazzjonijiet 

- Tipprovdi pariri, appoġġ u feedback. 

 

4. Koordinazzjoni u konsultazzjoni interna 

- Tipparteċipa fil-koordinazzjoni ta’ attivitajiet mad-dipartimenti tal-Kummissjoni sabiex jiġi 

żgurat is-suċċess tal-proġetti u l-implimentazzjoni tal-programm 

- Tikkonsulta, tikkoordina u tiżgura l-kuntatti ma’ unitajiet/setturi oħrajn f’oqsma ta’ attività 

komuni 

- Tipparteċipa f’kumitati rilevanti u laqgħat tal-grupp bejn is-servizzi 

- Tappoġġa l-konsultazzjonijiet bejn is-servizzi fil-qasam tal-proġett(i) 
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5. Rappreżentazzjoni u koordinazzjoni esterna 

- Tipparteċipa fil-koordinazzjoni ta’ attivitajiet ma’ organizzazzjonijiet esterni sabiex jiġi 

żgurat is-suċċess tal-proġetti u l-implimentazzjoni tal-programm. 

- Tikkoordina, taqsam l-informazzjoni u tipparteċipa fi gruppi ta’ ħidma u task forces mal-

istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri 

- Tirrappreżenta lill-Aġenzija fil-Kumitati ta' Monitoraġġ u Ġestjoni 

- Tikkontribwixxi għall-koordinazzjoni tal-proġett/i mal-programmi jew proġetti mmexxija 

minn istituzzjonijiet oħra tal-UE u organizzazzjonijiet nazzjonali u esterni. 

  
  

Tmiem tal-ANNESS I, ikklikkja hawn biex tmur lura għat-test prinċipali 

 

 

ANNESS II — LINGWI 

 

F’konformità mas-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (l-Awla 

Manja) fil-Kawża C-566/10 P, ir-Repubblika Taljana vs. il-Kummissjoni, l-Istituzzjonijiet tal-

Unjoni huma obbligati, fil-qafas ta' din il-kompetizzjoni, jindikaw ir-raġunijiet għalfejn 

jillimitaw l-għażla tat-tieni lingwa għal għadd ristrett ta' lingwi uffiċjali tal-Unjoni. 

Għaldaqstant, il-kandidati huma infurmati li l-għażliet tat-tieni lingwa aċċettati għal din is-

selezzjoni ġew definiti f'konformità mal-interess tas-servizz, li jeżiġi li dawk li jiġu rreklutati 

jkunu jistgħu jibdew jaħdmu minnufih u jikkomunikaw b'mod effiċjenti fix-xogħol tagħhom 

ta' kuljum. Jekk dan ma jkunx il-każ, it-tħaddim effettiv tal-istituzzjonijiet jista’ jiġi affettwat 

ħażin ħafna. 

Abbażi ta' prassi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni li ilha titħaddem fir-rigward tal-lingwi użati 

għal komunikazzjoni interna u b’kunsiderazzjoni wkoll tal-ħtiġijiet tas-servizzi dwar il-

komunikazzjoni esterna u l-immaniġġar tal-fajls, l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż jibqgħu l-

aktar lingwi użati. Barra minn hekk, l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż huma t-tieni lingwa l-

aktar magħżula mill-kandidati f’selezzjonijiet, meta dawn ikollhom il-possibbiltà li jagħżlu t-

tieni lingwa tagħhom. Dan jikkonferma l-livell ta’ edukazzjoni u l-kompetenzi professjonali li 

attwalment wieħed jista' jistenna mill-kandidati f'pożizzjonijiet fl-Istituzzjonijiet tal-Unjoni, 

jiġifieri l-għarfien ta' mill-inqas waħda minn dawn il-lingwi. 

Għalhekk, fl-interess li jintlaħaq bilanċ bejn l-interess tas-servizz u l-ħtiġijiet u l-ħiliet tal-

kandidati meta jitqies il-qasam partikolari ta' din is-selezzjoni, ikun ġust li jiġu organizzati 

eżamijiet f'dawn it-tliet lingwi sabiex jiġi żgurat li, tkun xi tkun l-ewwel lingwa uffiċjali 

tagħhom, il-kandidati kollha jkunu jafu tajjeb mill-inqas waħda minn dawn it-tliet lingwi 

uffiċjali fil-livell ta' xogħol. Barra minn hekk, fl-interess ta' trattament ugwali tal-kandidati 

kollha, inklużi dawk li l-ewwel lingwa uffiċjali tagħhom hija waħda minn dawn it-tlieta, 

kulħadd huwa meħtieġ li jagħmel it-test fit-tieni lingwa tiegħu, magħżula minn fost dawn it-

tliet lingwi. Il-valutazzjoni tal-kompetenzi speċifiċi b'dan il-mod tippermetti li l-

istituzzjonijiet jevalwaw il-kapaċità tal-kandidati li jibdew jaħdmu minnufih f'ambjent simili 

għal dak li jsibu fl-impjieg. Dan hu bla preġudizzju għal taħriġ lingwistiku li jista' jsir aktar 

tard sabiex tinkiseb il-ħila li wieħed ikun jista' jaħdem bit-tielet lingwa skont l-Artikolu 85(3) 

tas-CEOS. 
 

Tmiem tal-ANNESS II, ikklikkja hawn biex tmur lura għat-test prinċipali 


