
PROCEDURI DE REEXAMINARE/CĂI DE ATAC 
 
1. CĂI DE ATAC 
 
În cazul în care, în oricare etapă a procedurii de selecție, considerați că a fost făcută o greșeală sau că 
EPSO nu a acționat în mod echitabil sau nu a respectat normele care reglementează prezenta 
procedură de selecție și că interesele dumneavoastră au fost, prin urmare, afectate, puteți recurge la 
următoarele căi de atac, în ordinea menționată în tabelul de mai jos: 
 

Procedură Punct de contact Termen1 

1. Solicitarea unei reexaminări  Prin pagina de contact a 
site-ului internet al EPSO  
 

10 zile calendaristice 

2. Depunerea unei reclamații 
administrative în temeiul 
articolului 90 alineatul (2) din 
Statutul funcționarilor Uniunii 
Europene și Regimul aplicabil 
celorlalți agenți ai Uniunii 
Europene2 

Prin poștă, la adresa următoare: 
Office européen de sélection du 
personnel (EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles, 
BELGIQUE,  
sau prin pagina de contact a 
site-ului internet al EPSO. 

3 luni 

După finalizarea etapei 2 de mai sus (etapa 1 este opțională), aveți posibilitatea următoare: 
3. Dacă reclamația 
dumneavoastră este respinsă în 
mod explicit sau tacit, 
introducerea unei căi de atac în 
instanță, în temeiul 
articolului 270 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii 
Europene și al articolului 91 din 
Statutul funcționarilor3 

Tribunal de la fonction publique 
de l’Union européenne 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 luni 

 
La fel ca toți cetățenii Uniunii Europene, puteți depune o plângere la Ombudsmanul European: 
 
Médiateur européen 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANCE4 

 

 

                                                            
1 Începând de la data publicării deciziei în contul EPSO al candidaților. 
2 Vă rugăm să indicați la rubrica „Obiect” din scrisoarea dumneavoastră: numărul de referință al procedurii de selecție, numărul 
dumneavoastră de candidat și mențiunea „Complaint under Article 90(2)” [Reclamație în temeiul articolului 90 alineatul (2)]. 
3 Pentru detalii cu privire la modul de introducere a unei căi de atac și de calculare a termenelor, vă rugăm să consultați site-ul 
internet al Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene, la adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/. 
4 Vă atragem atenția asupra faptului că prin sesizarea Ombudsmanului European nu se suspendă termenul oficial prevăzut la 
articolul 90 alineatul (2) și la articolul 91 din Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene 
pentru depunerea unei reclamații sau introducerea unei căi de atac la Tribunalul Funcției Publice în temeiul articolului 270 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De asemenea, vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (4) din Condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului, sesizarea acestuia trebuie să fie 
precedată de demersuri administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organismele în cauză. Pentru informații mai 
detaliate privind procedura, consultați site-ul internet: 

http://www.ombudsman.europa.eu/ro/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=033148F6196BEED220873869706BBE48. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/
http://www.ombudsman.europa.eu/ro/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=033148F6196BEED220873869706BBE48


2. CERERI DE MĂSURI CORECTIVE 

 
Cererile de măsuri corective sau de reexaminare trebuie să fie depuse în termen de 10 zile 
calendaristice de la data testului, prin intermediul formularului online de pe site-ul EPSO. 

În cererea dumneavoastră, este obligatoriu să indicați numărul dumneavoastră de candidat și 
informațiile necesare pentru identificarea întrebării (întrebărilor) pe care o (le) considerați incorectă 
(incorecte) [de exemplu, menționând subiectul și/sau numărul acesteia (acestora)], precum și să 
explicați, în măsura posibilului, în ce constă presupusa eroare.  

Cererile primite după termenul-limită sau care nu sunt suficient de clare pentru 
identificarea întrebării (întrebărilor) contestate nu vor fi luate în considerare. 

https://europa.eu/epso/application/base/index.cfm?controller=webform&action=index&usertype=2&lang=en
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