
Modalități de aplicare a anumitor dispoziții ale convenției 
 
 

Articolul 1: Domeniul de aplicare a convenției 
 
La data semnării prezentei convenții, organismele menționate la articolul 1 sunt următoarele: 
 
- Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă; 
- Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale; 
- Agenția Europeană de Mediu; 
- Fundația Europeană de Formare; 
- Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie; 
- Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă; 
- Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante; 
- Agenția Europeană pentru Evaluarea Produselor Medicamentoase ; 
- Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne; 
- Oficiul European de Poliție; 
- Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene; 
- Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe; 
- Agenția Europeană pentru Reconstrucție; 
- Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; 
- Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă; 
- Agenția Europeană de Siguranță a Aviației; 
- Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor; 
- Eurojust. 
 
Părțile semnatare vor fi informate cu privire la orice modificare a acestei liste. 
 
 
Articolul 7: Indemnizația forfetară de deplasare 
 
Indemnizația forfetară de deplasare trebuie acordată în cazul în care AIC care își are 
domiciliul profesional în afara locului prestării serviciilor trebuie să călătorească în ajunul 
primei zile a contractului său sau nu se poate întoarce la domiciliu decât după ora 24,00 a 
ultimei zile de contract. 
 
Totuși, această indemnizație nu trebuie acordată în cazul în care AIC beneficiază, pentru acea 
zi, de o remunerație zilnică (articolul 6 din convenție) plătită din bugetul comunitar. 

În cazul în care un AIC are două contracte consecutive cu două Instituții la două locuri de 
prestare a serviciilor diferite, acesta trebuie să beneficieze de același tratament ca în cazul în 
care schimbarea locului prestării serviciilor are loc în cadrul aceleiași instituții. 
 
 
Articolul 9: Diurna 
 
Distanța de 60 km (zona locală) este determinată pe baza indicațiilor oficiale ale autorităților 
feroviare, în funcție de itinerarul cel mai scurt. Diurna suplimentară, egală cu o diurnă, trebuie 
acordată în cazul în care AIC nu își poate părăsi locul prestării serviciilor în ultima zi a 
contractului său. 



În cazul în care AIC nu poate obține bilete plătite în avans de la agenția autorizată, diurna se 
plătește anticipat, la cererea acestuia.  
 
În caz de boală a AIC la locul prestării serviciilor, diurna se plătește în continuare și 
cheltuielile cu hotelul se rambursează. 
 
Instituțiile rambursează achiziționarea cardului de fidelitate „hotel” în momentul amortizării 
costului acestuia. 
 
 
Articolul 10: Rambursarea cheltuielilor de călătorie 
 
a) În sensul aplicării articolului 10 din convenție, AIC alege modul sau modurile de 

transport pentru călătoria dus-întors între domiciliul său profesional și locul prestării 
serviciilor. Pentru orice deplasare pe o distanță mai mare de 300 km, AIC are dreptul 
de a călători în avion. AIC determină itinerarul și orarul călătoriilor sale în scopul 
executării contractelor încheiate cu una sau mai multe instituții, rambursarea 
cheltuielilor de călătorie și a eventualelor indemnizații fiind limitată, cu excepția 
cazurilor de forță majoră, la itinerarul cel mai direct și la mijlocul de transport care 
oferă cel mai bun raport cost/eficacitate. 

 
b) În cazul în care AIC pot obține bilete plătite în avans de la agenția agreată (denumită 

în continuare „agenția”), nu se plătește niciun avans pentru cheltuielile de călătorie; în 
acest caz, plata remunerației (100%) și a diurnei (diurnelor) se efectuează în termen de 
5 zile lucrătoare începând cu ultima zi a contractului. 

 
 În oricare alt caz, se efectuează, la cerere, rambursarea sub formă de avans a 

cheltuielilor de călătorie (în conformitate cu dispozițiile articolului 10 din convenție). 
 
c) Recurgerea la agenție este facultativă.  
 
d) În cazul în care se adoptă dispoziții specifice pentru funcționari și agenți în ceea ce 

privește reuniunile care au loc în afara locurilor obișnuite de lucru ale Instituțiilor, 
aceste dispoziții se aplică în cazul AIC care lucrează în aceeași echipă și care își au 
domiciliul profesional într-unul dintre aceste locuri de lucru. Aceștia vor fi informați 
cu privire la dispozițiile respective cât mai repede posibil și, în orice caz, cu suficient 
timp înainte. 

 
 
1. Modalități de rambursare pe baza prezentării unor documente justificative referitoare la 
cheltuielile de transport suportate 
 
- Cu avionul:  
a) pentru o distanță egală sau mai mare de 300 km sau pentru o distanță mai mică de 300 

km în cazul în care costul global al călătoriei cu avionul este mai mic decât costul 
călătoriei cu trenul, pe baza biletului IATA semiflexibil, care poate fi rambursat și 
schimbat cu plata unor penalizări – ale cărui orare sunt compatibile cu necesitățile 
contractului – inclusiv taxa de îmbarcare și costul deplasării cu un mijloc de transport 
public între aeroport și centrul orașului, fără a fi necesară prezentarea unui anumit 
document justificativ.   



 
 Pe baza prezentării unui bilet semiflexibil, care poate fi rambursat și schimbat cu plata 

unor penalizări, AIC beneficiază de o rambursare automată, fără prezentarea unui 
document justificativ suplimentar. 

 
AIC este autorizat să cumpere un bilet de categorie superioară în următoarele cazuri: 
i. în cazul în care nu există tariful semiflexibil; 
ii. în cazul în care tariful semiflexibil nu mai este disponibil din următoarele 

motive: 
- recrutare într-un termen scurt 
- schimbarea contractului și/sau a locului prestării serviciilor 
- modificarea programului de zbor la cerere sau cu autorizarea serviciului. 

 
În aceste cazuri, AIC beneficiază de rambursarea automată a categoriei superioare. În 
toate celelalte cazuri, AIC furnizează orice document util în vederea justificării trecerii 
la categoria superioară. 

 
b) Instituțiile își asumă toate cheltuielile care rezultă dintr-o schimbare de program și/sau 

de contract, și/sau din anularea unui contract în cazul în care sunt responsabile pentru 
acestea, precum și în caz de forță majoră și de boală a AIC. Aceleași dispoziții se 
aplică și în caz de deces sau boală a unei persoane apropiate a AIC, în conformitate cu 
modalitățile prevăzute pentru funcționarii Instituțiilor. 

 
c) Pentru călătoriile cu avionul care presupun mai mult de patru ore de zbor efectiv și în 

afara Europei geografice, se rambursează un bilet la clasa business.  
 
d) Bilet de circuit turistic: se rambursează până la valoarea biletului dus-întors între 

domiciliul profesional și locul prestării serviciilor. 
 
 
- Pe calea ferată: tarif întreg clasa I, trenuri speciale și compartiment dublu în vagon de 
dormit. Instituțiile rambursează achiziționarea abonamentului de tren în momentul amortizării 
costului acestuia. 
 
- Cu mașina: pe baza tarifului corespunzător călătoriei pe calea ferată urmând itinerarul cel 
mai direct. 
 
 
2. Documente justificative 
 
a) Se consideră documente justificative: 
 
- biletul de avion sau chitanța, ori dovada rezervării și a plății unui bilet electronic și tichetele 
de îmbarcare; 
 
- biletul de tren pentru contractele în favoarea Instituțiilor care solicită acest lucru 
funcționarilor lor sau o declarație a AIC prin care se menționează că acesta a călătorit cu 
trenul, în cazul în care regulamentul rețelei feroviare prevede obligația călătorului de a restitui 
biletul la sosire; 
 



- o declarație a AIC prin care se indică faptul că acesta a efectuat deplasarea cu un autoturism 
privat; în cazul în care călătoria cu mașina dă dreptul la plata unei indemnizații forfetare de 
deplasare, AIC furnizează orice dovadă utilă privind călătoria cu mașina; 
 
- în general, orice document justificativ solicitat funcționarilor sau agenților Instituției pentru 
care AIC a fost angajat. 
 
b) Documentele justificative trebuie să conțină următoarele indicații: 
 
- denumirea transportatorului; 
 
- data emiterii și cea a expirării documentului de transport, precum și prețul acestuia și 
moneda în care este exprimat; 
 
- menționarea locului prestării serviciilor ca loc al sosirii înainte de începerea contractului și 
ca loc al plecării după terminarea contractului; 
 
- numele AIC, după caz. 
 
 
Articolul 12: Călătorii de lungă durată și misiuni obositoare 

1. Călătorii de lungă durată 

a) Pentru Parlament și Comisie 

În cazul în care călătoria implică un decalaj orar de mai mult de patru ore și/sau o 
schimbare de emisferă, se acordă AIC o zi de odihnă la locul misiunii înainte de începerea 
angajamentelor oficiale.  

În măsura în care AIC are contract pentru ziua următoare întoarcerii dintr-o misiune care 
implică o călătorie de lungă durată, acesta nu este desemnat să participe la reuniuni.  

Cu toate acestea, dacă AIC nu are contract pentru acea zi, acesta beneficiază de o 
indemnizație forfetară compensatorie (articolul 7a din convenție). 

b) Pentru Curtea de Justiție 

Nu se aplică. 
 
 
2. Misiuni obositoare 

a) Pentru Comisie 

În cazul în care, în cursul unei misiuni itinerante, o zi cuprinde mai mult de 12 ore on 
duty, AIC beneficiază de o compensație. Această compensație corespunde unei 
indemnizații forfetare compensatorii (articolul 7a din convenție) pentru fiecare zi care 
cuprinde mai mult de 12 ore on duty. 

b) Pentru Parlament 



Dispozițiile aplicabile interpreților permanenți se aplică mutatis mutandis1. 

c) Pentru Curtea de Justiție 

Nu se aplică. 
 
 
Articolul 16: Asigurare de sănătate și de accident 
 
Prima de asigurare este plătită în proporție de 2/3 de către Instituție și în proporție de 1/3 de 
către AIC. 
 
 
Articolul 18: Termene de plată 
 
În cazul nerespectării termenului de lichidare prevăzut la litera (a) imputabile Instituției, 
aceasta informează fără întârziere delegația profesională în cauză cu privire la acest aspect. 
 
Termenele de plată curg din momentul în care administrația primește documentele solicitate 
de la AIC. 
 
Penalitățile de întârziere se plătesc în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul financiar 
și din normele de aplicare a acestuia. 
 
 
Articolul 19: Revizuirea convenției și consultare 
 
Membrii delegației angajați pe bază de contract de către una dintre Instituțiile Uniunii 
Europene participă de drept la consultări.  
 
 
Articolul 20: Delegații profesionale 
 
În conformitate cu practica în vigoare, membrii delegației profesionale sunt eliberați de 
obligațiile lor de serviciu pe durata reuniunilor dintre delegația profesională și Instituția în 
cauză.  
 
Acest lucru este valabil și în cazul pregătirii acestor reuniuni, momentul respectiv urmând să 
fie convenit între serviciile în cauză și membrii delegației.  
 
 
Articolul 24: Normele de lucru și componența echipelor 

1. AIC sunt la dispoziția Instituției pentru care au fost angajați la ora care le-a fost indicată de 
serviciul de recrutare. În absența oricărei indicații, aceștia sunt la dispoziția Instituției 
începând cu ora 9 a primei zile de angajare.  

2. Pentru Comisie 

                                                 
1 În 2008, nu există astfel de dispoziții aplicabile interpreților permanenți. 



 a) în ultima zi a contractului lor, AIC care își au domiciliul profesional într-un loc în care 
se pot întoarce înainte de miezul nopții părăsind Bruxelles-ul cel mai devreme la orele 
19,30 li se va permite să termine lucrul cu 2 ore înainte de ora prevăzută pentru 
decolarea ultimului avion sau cu 45 de minute înainte de ora prevăzută pentru plecarea 
ultimului tren, chiar dacă reuniunea pentru care au fost angajați continuă,  

 b) în ultima zi a contractului lor, AIC care își au domiciliul profesional la locul prestării 
serviciilor 

  1) li se permite să termine lucrul cel târziu la ora 21; 

 2) pot, dacă solicită acest lucru înainte de începerea contractului lor, să beneficieze de 
aplicarea mutatis mutandis a alineatului (2) litera (a) pentru a li se permite să 
onoreze un angajament într-un alt loc în ziua următoare. 

3. Pentru Curtea de Justiție 

Ținând seama de restricțiile de programare la Curte, în cazul în care plecarea din 
Luxemburg nu poate fi garantată în ultima zi a contractului, având în vedere orarele de 
avion sau de tren, AIC achiziționează un bilet care îi permite să părăsească Luxemburgul 
în ziua următoare ultimei zile a contractului și i se plătește o indemnizație forfetară de 
deplasare, o diurnă și rambursarea cheltuielilor de hotel sau suma fixă pentru cazare.  

Cu toate acestea, AIC poate, cu acordul unității de programare, să părăsească 
Luxemburgul în ultima zi a contractului, în cazul în care durata audierii pentru care a fost 
angajat îi permite să se întoarcă la domiciliul său profesional înainte de miezul nopții. 
Curtea suportă plata oricărei penalizări legate de o schimbare a biletului, precum și 
eventualele cheltuieli de anulare legate de camera la hotel. 

4. Seară garantată. Pentru Comisie: 

Comisia organizează un sistem care să permită AIC să se înscrie în registrul serilor 
garantate ținut de unitatea de programare. Unitatea de programare permite înscrierea AIC 
în acest registru cu un preaviz de minim 2 săptămâni. În cazul în care, din motive de 
serviciu, unitatea de programare se află în imposibilitatea de a da curs unei cereri de seară 
garantată, refuzul motivat i se va comunica AIC cu cel puțin o săptămână în avans.   

 
_____________________ 


