
CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI 

PENTRU AGENȚI CONTRACTUALI 

 

EPSO/CAST/P/1/2015 - Administrator financiar – Grupa de funcții III (GF III) 

EPSO/CAST/P/2/2015 - Consilier financiar – Grupa de funcții IV (GF IV) 

EPSO/CAST/P/3/2015 - Administrator de proiect/program – Grupa de funcții III 

(GF III)  

EPSO/CAST/P/4/2015 - Consilier de proiect/program – Grupa de funcții IV (GF IV)  

 

Data-limită pentru înscriere:  

prezenta cerere este deschisă pentru înregistrări fără nicio dată-limită pentru depunerea 

candidaturilor 

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) lansează o procedură de selecție fără 

dată-limită pentru a crea o rezervă de candidați din care agențiile executive să poată recruta 

agenți contractuali în domeniul finanțelor și al gestionării de proiecte. 

 

Agențiile executive derulează, în numele Comisiei Europene, programe ale UE în diverse 

domenii, cum ar fi cercetarea, educația, întreprinderile, inovarea, energia, protecția mediului 

și sănătatea. Acestea sunt situate în Bruxelles și în Luxemburg: 

- Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), Bruxelles 

- Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), Bruxelles 

- Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA), Bruxelles 

- Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA), 

Luxemburg 

- Agenția Executivă pentru Cercetare (REA), Bruxelles 

- Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), Bruxelles 

Condițiile de muncă ale agenților contractuali sunt reglementate de Regimul aplicabil 

celorlalți agenți ai Uniunii Europene (CEOS)
1
 și de dispozițiile generale de punere în aplicare 

a articolului 79 alineatul (2) din CEOS în cadrul agențiilor
2
,
3
. 

 

Vă puteți depune candidatura pentru unul sau mai multe dintre următoarele profiluri și grupe 

de funcții:  

 

Administrator financiar – GF III (EPSO/CAST/P/1/2015) 

Consilier financiar – GF IV (EPSO/CAST/P/2/2015) 

Administrator de proiect/program – GF III (EPSO/CAST/P/3/2015) 

Consilier de proiect/program – GF IV (EPSO/CAST/P/4/2015) 

 

Candidații sunt atenționați că cererile de exprimare a interesului pentru agenți contractuali 

atrag, de obicei, un număr mare de candidați cu o înaltă calificare. În plus, în cazul prezentei 

cereri de exprimare a interesului, doar un număr limitat de candidați înregistrați în baza de 

date vor fi preselecționați, testați, intervievați și, în cele din urmă, li se va propune o ofertă de 

în vederea angajării. 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:RO:PDF (capitolul IV, p. 215). 
2 Pentru mai multe informații privind dispozițiile generale de punere în aplicare, vă rugăm să consultați site-urile internet ale agențiilor. 
3 Se atrage atenția candidaților asupra faptului că aceste dispoziții generale de punere în aplicare pot fi revizuite în următoarele luni. 

http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/easme/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/erc/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/chafea/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/rea/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/inea/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:RO:PDF
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CE SARCINI MĂ POT AȘTEPTA SĂ ÎNDEPLINESC? 

Sub supravegherea unui funcționar sau a unui agent temporar, agentul contractual va executa 

sarcini în domeniul finanțelor și al gestionării de proiecte, cum ar fi: 

 

Administrator financiar (GF III) / Consilier financiar (GF IV):  

- planificarea și urmărirea bugetară, precum și informarea și raportarea bugetară  

- coordonarea și consilierea financiară, elaborarea de analize și rapoarte financiare 

- inițierea și/sau verificarea operațiunilor financiare 

- sprijinirea activităților financiare  

- gestionarea informațiilor financiare  

- pregătirea și urmărirea cererilor de oferte și a cererilor de propuneri  

- îndeplinirea unor sarcini administrative legate de active 

 

Administrator de proiect/program (GF III) / Consilier de proiect/program (GF IV): 

- gestionarea generală a programelor: gestionarea ciclului de acordare a granturilor și a 

cererilor de oferte 

- pregătirea specificațiilor tehnice pentru cererile de oferte 

- evaluarea, monitorizarea și promovarea cererilor de propuneri 

- evaluarea, monitorizarea și negocierea proiectelor 

- evaluarea financiară a proiectelor și programelor 

- elaborarea de rapoarte și statistici 

- sprijinirea activităților de gestionare a proiectelor/programelor 

 

A se vedea ANEXA I pentru mai multe informații despre atribuțiile tipice care trebuie 

îndeplinite.  

 

SUNT ELIGIBIL PENTRU A CANDIDA? 

La data validării candidaturii, trebuie să îndepliniți TOATE condițiile următoare: 

 

Condiții 

generale 
 Să beneficiați de drepturi depline în calitate de cetățean al unui stat membru 

al UE 

 Să fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale 

privind serviciul militar 

 Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în 

vedere 

 

Instituțiile europene aplică o politică a egalității de șanse și acceptă candidaturi 

fără a ține seama de considerente de gen, rasă, culoare, origine etnică sau 

socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credințe, opinii politice sau de 

orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, avuție, naștere, 

infirmitate, vârstă sau orientare sexuală. 
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Condiții 

specifice: 

limbi 

 Limba 1: nivelul minim C1 pentru una dintre cele 24 de limbi oficiale ale 

UE
4
  

 Limba 2: nivelul minim B2 pentru limba engleză, franceză sau germană; 

această limbă trebuie să fie diferită de limba 1  

Pentru detalii cu privire la nivelurile de cunoștințe lingvistice, a se vedea Cadrul 

european comun de referință pentru limbi 

(https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr) 

 

A se vedea ANEXA II pentru informații suplimentare privind limbile în cadrul 

selecțiilor UE. 

Condiții 

specifice: 

calificări și 

experiență 

profesională 

 Pentru GF III:  

• studii superioare absolvite cu o diplomă sau  

• studii secundare absolvite cu o diplomă care permite accesul la învățământul 

superior și o experiență profesională adecvată de cel puțin trei ani. 

  

Pentru GF IV:  

• un ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani absolvit cu o 

diplomă sau  

 Atunci când într-un stat membru al UE accesul la o profesie de un nivel 

echivalent cu grupa de funcții IV se obține printr-un concurs de stat, prin 

formare profesională sau printr-o procedură echivalentă, autoritatea 

autorizată să încheie contracte de muncă poate accepta să recunoască 

această calificare ca fiind echivalentă cu o diplomă universitară. 

 

Vor fi acceptate numai calificările emise de autoritățile statelor membre ale UE 

sau recunoscute drept echivalente de către autoritățile relevante din statele 

membre ale UE. În cazul în care diplomele sunt obținute într-un stat care nu este 

membru al UE, vi se poate cere să furnizați un document care demonstrează 

echivalența acestora, emis de o autoritate recunoscută. 

 

CUM VOI FI SELECTAT? 

Procedura de selecție va cuprinde următoarele etape: 

 

1) Verificarea de către serviciile de recrutare a candidaților înregistrați în baza de date  

2) Preselecția: teste cu variante multiple de răspuns pe calculator  

3) Interviul de angajare  

4) Recrutarea 
  

Vi se atrage atenția asupra faptului că înscrierea în baza de date nu constituie o garanție a 

angajării. Pentru a putea primi o ofertă de angajare trebuie să îndepliniți cerințele de 

eligibilitate și să fi încheiat cu succes primele 3 etape descrise mai sus.  

 

1) Verificarea de către serviciile de recrutare a candidaților înregistrați în baza de date  

În funcție de nevoi, serviciile de recrutare vor efectua căutări în baza de date a portalului 

EPSO Recruiter și vor întocmi o listă restrânsă cu un număr limitat de candidați care, pe baza 

informațiilor din candidaturile depuse de aceștia, corespund cel mai bine cerințelor postului în 

cauză. 

                                                 
4
 Limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt următoarele: BG (bulgară), CS (cehă), DA (daneză), DE (germană), EL (greacă), EN 

(engleză), ES (spaniolă), ET (estonă), FI (finlandeză), FR (franceză), GA (irlandeză), HR (croată), HU (maghiară), IT (italiană), LT 
(lituaniană), LV (letonă), MT (malteză), NL (neerlandeză), PL (polonă), PT (portugheză), RO (română), SK (slovacă), SL (slovenă), SV 
(suedeză). 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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2) Preselecția: teste cu variante multiple de răspuns pe calculator 

Dacă veți fi inclus pe lista restrânsă, veți primi o invitație să susțineți o serie de teste cu 

variante multiple de răspuns pe calculator într-unul dintre centrele acreditate ale EPSO. 

Instrucțiuni detaliate vor fi furnizate prin intermediul contului dumneavoastră EPSO.  

Pentru a trece de etapa de preselecție, trebuie să obțineți punctajul minim obligatoriu, astfel 

cum se indică în tabelul de mai jos. 

 

Vă rugăm să rețineți că, odată ce ați trecut testele cu variante multiple de răspuns pe calculator 

pentru un anumit profil și o anumită grupă de funcții, nu veți fi nevoit să susțineți din nou 

testele respective. Cu toate acestea, rezultatele obținute pentru un anumit profil sunt valabile 

numai pentru profilul respectiv și grupa de funcții respectivă. Rezultatele dumneavoastră vor 

rămâne valabile și vor fi vizibile în baza de date a portalului EPSO Recruiter, astfel încât 

serviciile de recrutare să poată să vă înscrie pe o listă restrânsă și să vă invite direct la un 

interviu.  

 

Teste Limba Numărul de 

întrebări 

Durata Punctajul minim 

obligatoriu 

Raționament verbal Limba 1 20  35 min 10/20 

Raționament 

numeric 

Limba 1 10  20 min Combinat 10/20 

Raționament abstract Limba 1 10  10 min 

Testul de 

competențe 

Limba 2 25  50 min GF III 

13/25 

GF IV 

16/25 

 

Rezultatele testelor vor fi comunicate prin intermediul contului dumneavoastră EPSO.  

 

3) Interviul de angajare  

În cazul în care veți trece testele de preselecție, veți fi invitat la un interviu realizat de un 

comitet de selecție pentru a se evalua gradul în care cerințele postului corespund calificărilor, 

experienței și cunoștințelor lingvistice ale dumneavoastră în vederea îndeplinirii sarcinilor.  

Invitațiile la interviuri de angajare vor fi trimise de către serviciile de recrutare la adresa de e-

mail pe care ați indicat-o în contul dumneavoastră EPSO. 

 

În cazul în care veți fi invitat la un interviu, este posibil să vi se ceară să furnizați deja în 

această etapă copii după diplome, certificate și alte documente justificative pentru a dovedi că 

informațiile furnizate în candidatura dumneavoastră corespund calificărilor și experienței 

dumneavoastră. 

 

4) Recrutarea  

În cazul în care veți trece testele de preselecție și interviul, veți putea să primiți o ofertă de 

angajare oficială
5
.  

 

Înainte de recrutare, vi se va cere să prezentați originalele documentelor justificative și ale 

certificatelor în vederea verificării informațiilor prezentate în candidatura dumneavoastră și a 

confirmării eligibilității dumneavoastră. 

 

                                                 
5
 În mod excepțional, candidații care trec testele și interviul ar putea primi o ofertă de angajare de la alte servicii în afară de 

agențiile executive. 
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CUM, CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA? 

Trebuie să vă depuneți candidatura online
6
 prin intermediul contului dumneavoastră EPSO

7
 și 

să alegeți referința corespunzătoare profilului și grupei de funcții, după cum se indică mai jos. 

Actul de candidatură electronică trebuie completat în engleză, franceză sau germană.  

 

EPSO/CAST/P/1/2015 - Administrator financiar – GF III  

EPSO/CAST/P/2/2015 - Consilier financiar – GF IV 

EPSO/CAST/P/3/2015 - Administrator de proiect/program – GF III 

EPSO/CAST/P/4/2015 - Consilier de proiect/program – GF IV  

 

Sunteți rugat să rețineți că, în cadrul prezentei cereri de exprimare a interesului, odată ce v-ați 

validat candidatura nu veți mai putea modifica datele introduse. Datele introduse vor fi 

prelucrate de EPSO în vederea organizării procedurii de selecție. 

Până în momentul în care se precizează altfel pe site-ul internet al EPSO, prezenta cerere de 

exprimare a interesului va rămâne deschisă pentru înregistrare, fără nicio dată-limită pentru 

depunerea candidaturilor. În cazul în care agențiile executive și Comisia Europeană vor 

decide să închidă prezenta cerere, veți fi informat în consecință, cu suficient timp înainte, prin 

intermediul site-ului EPSO. 

 

CUM VA COMUNICA EPSO CU MINE? 

EPSO vă va contacta prin intermediul contului dumneavoastră EPSO. Este 

responsabilitatea dumneavoastră să urmăriți evoluția procedurii și să verificați informațiile 

care vă privesc, consultându-vă contul EPSO la intervale regulate, cel puțin de două ori pe 

săptămână. Pentru toată corespondența cu EPSO, vă rugăm să vizitați pagina de contact
8
 sau 

adresa eu-careers.info.  

Pentru a garanta buna înțelegere a tuturor textelor cu caracter general și a tuturor 

comunicărilor dintre EPSO și candidați, invitația la teste și corespondența dintre EPSO și 

candidați se realizează exclusiv în limbile engleză, franceză sau germană. 

 

CUM VOR COMUNICA AGENȚIILE EXECUTIVE CU MINE? 

Toate comunicările legate de interviul (interviurile) de angajare, inclusiv invitațiile, vor fi 

trimise prin e-mail la adresa indicată în contul dumneavoastră EPSO. Este posibil să primiți 

mai multe invitații de la diferite servicii de recrutare. 

 

CUM POT INTRODUCE O CERERE DE REEXAMINARE/CALE DE ATAC? 

Dispozițiile privind căile de atac pot fi consultate pe site-ul internet al EPSO, la adresa: 

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

 

MOTIVE DE DESCALIFICARE LEGATE DE PROCESUL DE ÎNSCRIERE  

EPSO acordă o atenție deosebită respectării principiului egalității de tratament. În consecință, 

în cazul în care, în orice etapă a procedurii, EPSO constată că ați creat mai multe conturi 

EPSO, că ați trimis mai multe candidaturi pentru același profil sau aceeași grupă de funcții în 

cadrul prezentei proceduri de selecție sau că ați făcut declarații false, puteți fi descalificat. 

                                                 
6
 http://jobs.eu-careers.eu 
7
 Dacă nu aveți un cont EPSO sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina 

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

http://jobs.eu-careers.eu/
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_ro.htm
http://europa.eu/epso/about/contact/index_ro.htm
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/fr/
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/importantdocuments/index_ro.htm
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În cazul unei fraude sau al unei tentative de fraudă puteți fi pasibil de sancțiuni. În acest sens, 

dorim să vă atragem atenția asupra faptului că numai persoanele care fac dovada celei mai 

mari integrități sunt recrutate de către instituții. 
 

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM NEVOIE DE MĂSURI SPECIALE DIN CAUZA UNUI 

HANDICAP? 
 

 

1. În cazul în care aveți un handicap sau o afecțiune care v-ar putea îngreuna 

participarea la test, trebuie să bifați căsuța corespunzătoare din actul de candidatură 

electronică și trebuie să indicați măsurile pe care le considerați necesare pentru a vă 

facilita participarea la test, menționând în mod obligatoriu numărul procedurii de 

selecție, precum și numărul dumneavoastră de candidat.  

2. Vă rugăm să trimiteți, cât mai repede posibil după validarea înscrierii electronice, 

certificatul medical sau o adeverință emisă de un organism competent (după caz) 

care să ateste handicapul dumneavoastră. Aceste documente justificative vor fi 

examinate astfel încât să se poată adopta măsuri speciale, adaptate fiecărui caz, 

pentru a răspunde (în măsura posibilului) la cererile considerate întemeiate. 

Cererile și documentele justificative trebuie trimise: 

fie prin e-mail, la adresa: EPSO-accessibility@ec.europa.eu, 

fie prin fax, la numărul: + 32 22998081, cu mențiunea „EPSO accessibility”, 

fie prin poștă, la următoarea adresă: 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) 

„EPSO accessibility” 

(Avenue Cortenbergh, 25) 

1049 Bruxelles 

BELGIA 

 

  

mailto:EPSO-accessibility@ec.europa.eu,


  7 

ANEXA I – ATRIBUȚII 

 

În domeniul finanțelor, principalele atribuții, care pot varia de la un serviciu la altul, pot 

include per profil și grupă de funcții: 

 

ADMINISTRATOR FINANCIAR – GF III 

 

1. Inițierea și/sau verificarea operațiunilor financiare, sprijinul financiar 

- Înregistrarea și gestionarea facturilor primite, a cererilor de rambursare și a cererilor de 

decont în sistemul financiar al Comisiei Europene (ABAC) 

- Inițierea tranzacțiilor financiare, inclusiv a angajamentelor, a dezangajărilor, a plăților, a 

ordinelor de recuperare, a garanțiilor și a operațiunilor de creditare, în sistemul financiar al 

Comisiei Europene (ABAC) 

- Colectarea, verificarea și prelucrarea tuturor documentelor justificative necesare pentru 

angajamente, dezangajări, cereri de plată, ordine de recuperare și operațiuni de creditare 

- Urmărirea execuției financiare a angajamentelor, pregătirea dezangajărilor și asigurarea 

închiderii în timp util a angajamentelor administrative 

- Furnizarea de sprijin administrativ general, inclusiv în ceea ce privește arhivarea 

documentelor, redactarea și editarea documentelor financiare 

- Sprijinirea activităților de pregătire, planificare, raportare, previzionare și urmărire bugetară 

- Furnizarea de asistență pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unor proceduri financiare, 

precum și pentru elaborarea și actualizarea unor modele de documente 

 

2. Sprijinirea activităților din cadrul cererilor de propuneri/procedurilor de ofertare 

- Colectarea, verificarea și prelucrarea tuturor documentelor financiare și juridice solicitate de 

la beneficiari 

- Analizarea viabilității financiare a beneficiarilor 

- Furnizarea de asistență în toate sarcinile asociate din punct de vedere financiar: ajustări 

bugetare, informații privind eligibilitatea costurilor, informații despre normele din cadrul 

programului specific etc. 

- Pregătirea contractului/acordului de grant/modificării cu ajutorul instrumentelor informatice 

adecvate 

- Urmărirea execuției financiare a proiectelor 

- Asigurarea legăturii cu beneficiarii cu privire la toate aspectele financiare 

- Pregătirea plăților și a ordinelor de recuperare conform contractului și dispozițiilor relevante  

- Asigurarea respectării Regulamentului financiar și a manualului de proceduri al agenției 

 

3. Gestionarea informațiilor financiare 

- Arhivarea documentelor financiare, a corespondenței și a dosarelor restituite, precum și a 

solicitărilor de clarificări, în conformitate cu normele de arhivare 

- Deschiderea/înregistrarea/filtrarea mesajelor primite referitoare la aspecte financiare și 

transmiterea acestora către serviciile responsabile 

- Supravegherea contractelor inițiale și a bazei de date aferente 

- Menținerea unei arhive principale cuprinzând contractele semnate și plățile efectuate în avans 

la nivelul unității; asigurarea unei bune utilizări a instrumentelor informatice de raportare 

- Asigurarea calității/coerenței datelor financiare și contractuale în cadrul diferitelor baze de 

date și între acestea 
 

4. Sprijinirea activității de gestiune contabilă 

- Executarea operațiunilor contabile și reconcilierea operațiunilor în curs 

- Gestionarea și reconcilierea conturilor bancare 

- Raportarea cu privire la contabilitatea bugetară și generală 
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- Urmărirea reglementărilor/instrucțiunilor contabile relevante 

- Analizarea și urmărirea calității contabilității 

- Participarea la crearea și la optimizarea instrumentelor de contabilitate relevante 

- Participarea la colectarea informațiilor necesare pentru audit și control 

- Pregătirea fluxurilor de numerar  

 

5. Sprijinirea activității de gestionare a auditului 

- Pregătirea misiunilor pentru auditurile ex post externalizate 

- Realizarea de controale „la fața locului” și efectuarea de misiuni de audit 

- Urmărirea punerii în aplicare a corecțiilor identificate în urma auditării granturilor 

- Acordarea de asistență la colectarea informațiilor necesare pentru auditurile și controalele 

efectuate de către departamentele din cadrul Comisiei sau de către Curtea de Conturi 

Europeană 

 

CONSILIER FINANCIAR – GF IV 

 

1. Planificarea și urmărirea bugetară/financiară 

- Planificarea, pregătirea și urmărirea bugetului anual și a bugetului multianual, precum și 

raportarea aferentă 

- Pregătirea execuției bugetare și acordarea de asistență la pregătirea deciziei de 

finanțare/programului de lucru anual pentru cheltuielile operaționale 

- Asigurarea unei planificări și gestionări eficace a proceselor bugetare 

- Urmărirea consumului de angajamente și credite de plată cu ajutorul sistemului financiar al 

Comisiei Europene (ABAC) și al programului Business Object 

- Executarea în ABAC a operațiunilor necesare pentru gestionarea bugetului operațional 

- Furnizarea de consultanță, sprijin și formare (inclusiv redactarea unor manuale) 
 

2. Informarea și raportarea bugetară/financiară 

- Participarea la elaborarea rapoartelor anuale de activitate (RAA) și furnizarea de informații 

către Serviciul de Audit Intern (IAS) și Curtea de Conturi 

- Participarea la elaborarea programului anual de lucru 

- Monitorizarea și raportarea angajamentelor, a cheltuielilor și a recuperărilor, în special pentru 

rapoartele anuale de activitate, programul anual de lucru și solicitările Curții de Conturi și ale 

altor entități 

- Furnizarea, la cerere, de analize statistice și financiare 

- Pregătirea și gestionarea rapoartelor privind contabilitatea bugetară și generală și/sau 

dosarele terților și ale contractanților 
 

3. Coordonarea și consilierea bugetară/financiară 

- Revizuirea periodică a instrumentelor juridice și a metodologiei din domeniul financiar 

Elaborarea și actualizarea procedurilor financiare pentru departament/unitate 

- Asigurarea colaborării/coordonării cu colegii și cu departamentele pentru a dezvolta și pune 

în aplicare proceduri, norme și metode omogene și compatibile de prelucrare și accesare a 

informațiilor și documentelor financiare 

- Furnizarea de consiliere, formare și asistență tehnică pentru personalul cu funcții de inițiere și 

verificare operațională în cadrul tuturor proceselor financiare: pregătirea contractelor, a 

angajamentelor, a plăților și a recuperărilor 
 

4. Analize și rapoarte bugetare/financiare 

- Extragerea, furnizarea și analizarea informațiilor, datelor sau statisticilor privind aspectele 

financiare/contractuale ale contractelor departamentului/unității 

- Elaborarea de rapoarte sau răspunsuri la cererile de informații în materie de buget și finanțe 
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- Furnizarea de informații și susținerea de prezentări destinate organelor de conducere și altor 

părți interesate cu privire la aspecte financiare și bugetare 

- Asigurarea calității și a coerenței datelor financiare și contractuale în cadrul diferitelor baze 

de date 

 

5. Analizarea și sprijinirea activității de audit 

- Furnizarea de asistență pentru misiunile de control și de audit „la fața locului” 

- Participarea, la cerere, la misiuni de audit 

- Furnizarea de asistență pentru colectarea informațiilor necesare pentru auditurile și 

controalele efectuate de către departamentele din cadrul Comisiei sau de către Curtea de 

Conturi Europeană 

- Analizarea aspectelor financiare ale rapoartelor de control și audit elaborate de serviciile 

Comisiei, de Curtea de Conturi Europeană și de statele membre 

 

În domeniul gestionării proiectelor, principalele atribuții, care pot varia de la un serviciu la 

altul, pot include per profil și grupă de funcții: 

 

ADMINISTRATOR DE PROIECT/PROGRAM – GF III 

 

1. Gestionarea proiectelor/programelor 

- Furnizarea de asistență pentru elaborarea, gestionarea și monitorizarea cererilor de 

propuneri/cererilor de oferte  

- Participarea la evaluarea și selectarea proiectelor, inclusiv la selectarea experților și la 

alocarea de experți fiecărei propuneri 

- Gestionarea pregătirii și a punerii în aplicare la timp a aspectelor tehnice și financiare ale 

acordului de grant 

- Monitorizarea respectării obligațiilor contractuale (prin verificări ale activității financiare și 

verificări periodice, audituri, raportări și asistență) și asigurarea controlului calității 

- Participarea la activități orizontale ale programului și asigurarea legăturii cu 

Comisia Europeană 

 

2. Cheltuieli financiare 

- Monitorizarea și urmărirea cheltuielilor financiare ale proiectelor 

- Asigurarea legalității și a regularității tuturor operațiunilor 

- Urmărirea aspectelor financiare ale proiectelor, asigurând respectarea principiului bunei 

gestiuni financiare  

 

3. Managementul și evaluarea calității  

- Furnizarea de asistență pentru monitorizarea, auditul calității și evaluarea 

programului/proiectului  

- Participarea la analiza și evaluarea rezultatelor și impactului programului/proiectului, 

furnizarea de feedback și formularea de sugestii de îmbunătățire 

- Asigurarea și participarea la diseminarea și punerea în aplicare eficace a rezultatelor 

proiectului 

 

4. Comunicarea externă - informarea publicului 

- Diseminarea celor mai bune practici și a rezultatelor proiectelor și programelor, prezentarea 

acestora la evenimentele organizate de către agenție, de către Comisie sau de către terți 

- Participarea la elaborarea documentelor și a publicațiilor pe internet referitoare la rezultatele 

programelor și ale proiectelor 

- Organizarea de ateliere de lucru și conferințe 
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CONSILIER DE PROIECT/PROGRAM – GF IV 

 

1. Cererile de propuneri și cererile de oferte - promovarea, evaluarea și negocierea 

- Lansarea, gestionarea, promovarea și monitorizarea cererilor de propuneri/cererilor de oferte 

- Furnizarea de informații către public cu privire la cererile de propuneri, la program și la 

prioritățile acestuia 

- Evaluarea, analizarea și aprecierea rezultatelor, furnizarea de feedback și formularea de 

sugestii de îmbunătățire pentru viitor 

- Participarea la elaborarea și validarea procedurilor pentru cererile de propuneri/cererile de 

oferte, în conformitate cu programul anual de lucru și alte acte juridice relevante  

- Selectarea și recrutarea de evaluatori externi  

- Planificarea și organizarea procesului de evaluare  

- Asigurarea transmiterii corecte a rezultatelor către solicitanți  

- Planificarea și coordonarea activităților de formare și comunicare legate de cererile de 

propuneri 

 

2. Gestionarea proiectelor 

- Monitorizarea executării proiectelor și a îndeplinirii obligațiilor contractuale 

- Pregătirea cadrelor de negociere a proiectelor, cu asistență din partea unor experți externi 

- Gestionarea aspectelor tehnice și financiare ale proiectelor în colaborare cu administratorii 

financiari și asumarea responsabilității pentru coerența tehnică, juridică și financiară a 

întregului acord 

- Efectuarea de verificări și evaluări periodice ale rapoartelor privind proiectul 

- Exercitarea rolului de principal interlocutor al beneficiarilor în cursul punerii în aplicare a 

acordului de grant, inițierea de modificări ale acordului de grant și colectarea tuturor 

documentelor justificative necesare pentru modificările respective 

- Menținerea unei strânse colaborări cu administratorii financiari: avizarea în calitate de agent 

inițiator operațional 

- Acordarea mențiunii „conform cu realitatea” pentru punerea în aplicare a proiectului  

- Participarea la reuniunile din cadrul proiectului cu consorțiile de proiecte pentru a explica 

politicile și procedurile relevante ale CE, a prezenta rezultatele obținute în cadrul diferitelor 

proiecte, a încuraja stabilirea de contacte și a monitoriza punerea în aplicare tehnică și 

financiară a proiectelor 

- Aprobarea rapoartelor proiectului și verificarea eligibilității cheltuielilor, a regularității și a 

compatibilității acestora cu dispozițiile acordului de grant 

- Elaborarea de statistici în scopuri de punere în aplicare, de politică și de diseminare. 
 

3. Comunicarea internă și externă și diseminarea informațiilor 

- Identificarea și diseminarea celor mai bune practici și prezentarea programului și a 

proiectelor la ateliere, seminare, conferințe și alte manifestări publice 

- Facilitarea schimbului de experiență 

- Asigurarea diseminării și a promovării rezultatelor proiectului, actualizarea în mod regulat a 

bazei de date a proiectelor 

- Participarea la pregătirea de publicații 

- Furnizarea de consiliere, sprijin și feedback 

 

4. Coordonarea și consultarea internă 

- Participarea la coordonarea activităților cu departamentele din cadrul Comisiei pentru a 

asigura succesul proiectelor și punerea în aplicare a programului 

- Consultarea, coordonarea și asigurarea contactelor cu alte unități/sectoare din domeniile de 

activitate comune 

- Participarea la reuniunile comitetelor și ale grupurilor interservicii relevante 
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- Sprijinirea consultărilor interservicii în domeniul proiectului (proiectelor) 
 

5. Reprezentarea și coordonarea externă 

- Participarea la coordonarea activităților cu organizații externe pentru a asigura succesul 

proiectelor și punerea în aplicare a programului 

- Coordonarea, schimbul de informații și participarea la grupuri de lucru și la grupuri operative 

cu instituțiile UE și statele membre 

- Reprezentarea agenției în cadrul comitetelor de monitorizare și de gestionare 

- Participarea la coordonarea proiectului/proiectelor cu programele sau proiectele gestionate de 

alte instituții ale UE, organizații naționale și externe 

   
Sfârșitul ANEXEI I, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal. 

 

ANEXA II – LIMBI 

 

În conformitate cu hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

(Marea Cameră) în cauza C-566/10 P, Republica Italiană/Comisia, instituțiile UE trebuie să 

precizeze motivele pentru care restrâng alegerea celei de a doua limbi în această procedură de 

selecție la un număr limitat de limbi oficiale ale UE. 

Opțiunile privind a doua limbă pentru prezenta selecție au fost definite în interesul serviciului. 

Conform acestui criteriu, colegii nou recrutați trebuie să fie imediat operaționali și să poată 

comunica eficient în activitatea lor zilnică. În caz contrar, funcționarea eficientă a instituțiilor 

ar putea fi grav afectată. 

Conform practicii consolidate, pentru comunicarea internă în cadrul instituțiilor UE se 

utilizează în principal limbile engleză, franceză și germană, acestea fiind, totodată, limbile 

utilizate cel mai frecvent în comunicarea externă și în gestionarea dosarelor. Mai mult, atunci 

când candidații care participă la selecție au posibilitatea de a opta pentru a doua limbă, 

engleza, franceza și germana sunt limbile cel mai frecvent alese. Acest lucru confirmă nivelul 

de pregătire și de competență profesională care li se cere în prezent candidaților la posturi în 

cadrul instituțiilor Uniunii, și anume stăpânirea a cel puțin uneia dintre aceste limbi. 

Prin urmare, pentru a asigura un echilibru între interesul și nevoile serviciului, pe de o parte, 

și competențele candidaților, pe de altă parte, și ținând seama de domeniul specific al 

prezentei selecții, este justificată organizarea testelor în aceste trei limbi pentru a se garanta 

faptul că, indiferent de prima lor limbă oficială, toți candidații stăpânesc foarte bine cel puțin 

una dintre aceste trei limbi oficiale la nivel de limbă de lucru. Pentru asigurarea egalității de 

tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste 

trei limbi, trebuie să susțină acest test în limba a doua, pe care trebuie să o aleagă dintre aceste 

trei limbi. Evaluarea competențelor specifice în acest mod permite instituțiilor să determine 

capacitatea candidaților de a fi imediat operaționali într-un mediu apropiat de cel în care ar 

urma să își desfășoare activitatea. Aceasta nu aduce atingere formării lingvistice ulterioare 

care are drept scop dobândirea capacității de a lucra într-o a treia limbă, în conformitate cu 

articolul 85 alineatul (3) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (CEOS). 
 

Sfârșitul ANEXEI II, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal. 


