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COM/TA/COMP/17/AD8 
 

SELECȚIE DE AGENȚI TEMPORARI PENTRU ECHIPA 
ECONOMISTULUI-ȘEF DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE 

CONCURENȚĂ A COMISIEI EUROPENE 
_____________________________________________________ 

   
Comisia organizează o procedură de selecție în vederea constituirii unei liste de 
rezervă cuprinzând 10 candidați pentru ocuparea a 5 posturi de administrator în 
cadrul echipei economistului-șef (Chief Economist Team – CET) din cadrul Direcției 
Generale Concurență. 
 
În cadrul Direcției Generale Concurență, CET contribuie la elaborarea de analize 
economice și de date cantitative în contextul punerii în aplicare a normelor de 
concurență. Economiștii care fac parte din CET contribuie, de asemenea, cu 
îndrumări în chestiuni de ordin metodologic și în ceea ce privește evoluțiile în 
materie de politici și oferă asistență în cazurile pendinte în fața instanțelor Uniunii 
Europene. 
 
 
1. NATURA ATRIBUȚIILOR 
 
Economistul raportează direct economistului-șef și trebuie să fie în măsură să 
lucreze în mod independent și să ofere asistență pentru următoarele sarcini: 
 
- îndrumări generale privind chestiuni de fond în cazurile de concurență în care 

este implicată CET; 
 
- îndrumări specifice privind chestiuni de ordin metodologic legate de economie 

și/sau econometrie în cadrul aplicării normelor de concurență ale UE. I s-ar 
putea cere, de asemenea, să contribuie la elaborarea de instrumente de 
politică generală. 

 
-     Candidatul ar trebui să fie în măsură să ofere asistență colegilor cu mai puțină 

experiență din cadrul CET și să îndeplinească, de câte ori este necesar, rolul 
de coordonator al cazului. 

 
 

2. TIPUL ȘI DURATA CONTRACTULUI 
 
Candidatului (candidaților) selectat (selectați) i (li) se poate oferi un contract 
temporar, în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 
Uniunii Europene1, în conformitate cu Decizia Comisiei din 16 decembrie 2013 
privind politicile de angajare și ocupare a personalului temporar2.  
 
Durata contractului nu poate depăși patru ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru o 
perioadă de maximum doi ani. 
 
La calcularea duratei maxime a contractului se va ține cont, de asemenea, de 
dispozițiile Deciziei Comisiei din 16 decembrie 2013 referitoare la durata maximă 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&rid=1 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
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pentru care se poate recurge la personal nepermanent (șapte ani în cursul unei 
perioade de doisprezece ani)3. 
 
LOCUL DE MUNCĂ  Bruxelles 
 
 
NIVELUL AD8  (pentru funcții specializate); (cu titlu orientativ, 

salariul lunar de bază inițial este de 6 717,35 EUR)4 
 
 
3.  CONDIȚIILE DE ADMITERE 
 
3.1. Condiții generale 
 

Candidații trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 12 din Regimul 
aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene5, care includ calitatea de cetățean al 
unui stat membru al Uniunii Europene. 
 
Instituțiile Uniunii Europene aplică politica egalității de șanse și acceptă candidaturi 
fără a ține seama de considerente de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă 
natură, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală. 
 
3.2. Condiții specifice 
 
3.2.1. Calificări 
 
Până la data-limită de depunere a candidaturilor, candidații trebuie să aibă: 
 
un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel 
puțin patru ani absolvite cu diplomă și experiență profesională obținută ulterior de 
cel puțin nouă ani, din care cel puțin șase ani experiența profesională descrisă 
mai jos în secțiunea „Experiență” 

 

sau 
 
un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel 
puțin trei ani absolvite cu diplomă și experiență profesională obținută ulterior de 
cel puțin nouă ani, din care cel puțin șapte ani experiența profesională descrisă 
mai jos în secțiunea „Experiență”. 
 
 
Se vor lua în considerare numai diplomele care au fost acordate în statele membre 
ale UE sau care fac obiectul unor certificate de echivalență eliberate de către 
autoritățile unuia dintre statele membre. 
 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf    
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-

20170101&qid=1484749082235&from=EN 

 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ro:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&qid=1484749082235&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&qid=1484749082235&from=EN
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3.2.2. Experiență 
 
Experiența profesională dobândită trebuie să fi contribuit la dezvoltarea 
competențelor candidatului în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: 
(a) microeconomie empirică, incluzând, printre altele, modelare econometrică 
structurală, analiza efectului tratamentului, evaluarea impactului, metode de 
realizare a anchetelor prin sondaj și modele de simulare; (b) teorie microeconomică, 
incluzând, printre altele, organizare industrială, finanțe, finanțarea întreprinderilor, 
economie publică. 
Candidatul trebuie să dețină experiență în identificarea problemelor, precum și în 
elaborarea și punerea în aplicare a soluțiilor în mod independent.  
 
Această experiență poate să fi fost dobândită sub formă de cercetare academică 
independentă sau prin alte tipuri de experiență profesională, de exemplu în cadrul 
agențiilor de consultanță sau al autorităților de concurență.  
 
3.2.3. Cunoștințe lingvistice 
 
În temeiul articolului 12 alineatul (2) litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 
Uniunii Europene, candidații trebuie să aibă o cunoaștere aprofundată a uneia 
dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și o cunoaștere satisfăcătoare a unei alte 
limbi oficiale a Uniunii Europene. 
 
Un mare număr din deciziile luate de Comisia Europeană în domeniul concurenței 
sunt redactate în limba engleză, în special în domeniul fuziunilor și al procedurilor 
antitrust. Majoritatea reuniunilor cu participanți externi se desfășoară în limba 
engleză. În plus, engleza este limba cel mai des folosită în publicațiile științifice și în 
cadrul conferințelor care au relevanță pentru activitatea personalului CET, precum 
și limba cel mai des folosită la forumurile internaționale din domeniul concurenței, la 
care personalul CET va trebui probabil să participe în cadrul atribuțiilor de serviciu. 

Pentru a îndeplini cerințele serviciului, o bună cunoaștere a limbii engleze este, prin 
urmare, esențială. 

4. CONSTITUIE UN AVANTAJ 

- doctoratul într-un domeniu al economiei sau al econometriei relevant pentru 
politica în domeniul concurenței; 
 
- experiența în cercetare dobândită în timpul studiilor doctorale (atestată printr-o 
diplomă sau printr-un certificat de prezență) într-un domeniu al economiei sau al 
econometriei relevant pentru politica în domeniul concurenței (aceasta se ia în 
considerare, în orice caz, la calculul experienței profesionale necesare descrise mai 
sus); 
 
- cunoștințele și competențele de specialitate dobândite într-un domeniu relevant 
pentru politica în domeniul concurenței. 

 

5. DESFĂȘURAREA PROCEDURII 

Procedura va cuprinde două etape separate și succesive:  
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5.1. Preselecția 

Comitetul de selecție, compus în conformitate cu articolul 2 litera (c) din Decizia 
Comisiei din 16 decembrie 2013 privind politicile de angajare și ocupare a 
personalului temporar, va realiza o preselecție pe baza calificărilor și a experienței 
profesionale (a se vedea secțiunile 3.2.1., 3.2.2 și 4), precum și pe baza 
cunoștințelor lingvistice ale candidaților (a se vedea secțiunea 3.2.3). În acest scop, 
Comitetul de selecție va utiliza următoarea grilă de evaluare: 

 

Criterii de preselecție: 

 

1. Calificări 15 % 

2. Experiență 80 % 

3. Cunoștințe lingvistice 5 % 

 

 Candidații trebuie să prezinte următoarele documente: 

- formularul de candidatură completat corespunzător; 

- o scrisoare de motivație; 

- o copie a unui document prin care se atestă cetățenia (carte de identitate sau 
pașaport); 

- o copie a diplomei (diplomelor) sau a certificatului (certificatelor) prin care se 
atestă nivelul de studii cerut; 

- adeverințe de muncă prin care se atestă durata experienței profesionale. Din 
aceste documente trebuie să reiasă clar funcția, domeniul de activitate, natura 
sarcinilor, data de început și data de sfârșit și continuitatea fiecărei perioade de 
experiență profesională care urmează să fie luată în considerare în această 
procedură de selecție. În acest scop, candidații trebuie să prezinte adeverințe de 
muncă de la foștii angajatori și de la angajatorul actual. În lipsa unor astfel de 
documente, se acceptă, de exemplu, copii ale următoarelor documente: contracte 
de muncă, însoțite de prima și ultima fișă de salariu și ultima fișă lunară de salariu 
pentru fiecare an intermediar în cazul unui contract de mai mult de un an, scrisori 
oficiale sau acte de numire în funcție, însoțite de fișa finală de salariu, evidențe 
privind încadrarea în muncă, declarații fiscale. 

 
 Acceptarea finală a candidaturii este condiționată de prezentarea documentelor 

justificative necesare. Dacă aceste documente nu sunt primite până la 
datalimită prevăzută, candidatura va fi considerată nulă.  

 
 În cazul în care candidații au îndoieli cu privire la natura sau valabilitatea 

documentelor care trebuie prezentate, aceștia trebuie să contacteze secretarul 
Comitetului de selecție cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de expirarea datei-
limită, la următoarea adresă de e-mail:  

 
COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 

  
   Candidații au astfel posibilitatea să prezinte, până la data-limită prevăzută, un 

dosar complet care să poată fi acceptat. 
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 Candidații selectați cărora urmează să le fie oferit un loc de muncă vor trebui să 

prezinte, ulterior, originalele tuturor documentelor cerute în vederea recrutării. 
 
5.2. Selecția 

Candidații admiși în urma etapei de preselecție vor fi invitați să susțină un interviu 
în cadrul căruia vor fi evaluați și comparați, cu obiectivitate și imparțialitate, pe baza 
calificărilor, a experienței profesionale, a competențelor și a cunoștințelor 
lingvistice, astfel cum se prevede în prezentul anunț. În scopul verificării 
cunoștințelor de limbă engleză ale candidaților, interviul se va desfășura în principal 
în această limbă.  
 
5.3. Lista candidaților selectați 
 
Lista candidaților selectați va fi valabilă timp de doi ani. Perioada de valabilitate a 
listei poate fi prelungită.  
 
 
6. CANDIDATURILE 

Dosarele complete de candidatură, în limba engleză, însoțite de o scrisoare de 
motivație și de toate documentele necesare (astfel cum se prevede la punctul 5.1), 
trebuie trimise la următoarea adresă: 
 

COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU. 
 
 

Candidații sunt rugați să trimită candidaturile într-un singur e-mail în format .zip sau 
.pdf, pentru a nu supraîncărca căsuța poștală electronică. Comisia își rezervă 
dreptul de a șterge automat toate mesajele care depășesc 1 MB. 
 
Data-limită pentru depunerea candidaturilor este 13.10.2017, ora 12.00 
(ora Bruxelles-ului). 
 
 
7. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Prezentul anunț de selecție este publicat în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii 
Europene pe site-ul Direcției Generale Concurență și pe site-ul EPSO. 
După cum se menționează în secțiunea 6 a prezentului anunț, candidații sunt 
invitați să își completeze formularul de candidatură în limba engleză. 

Orice comunicare directă între candidați și serviciile Comisiei se va efectua 
exclusiv prin e-mail. Prin urmare, pentru a putea fi contactați de Comisie, toți 
candidații trebuie să indice o adresă de e-mail valabilă care să poată fi utilizată 
pe parcursul întregului proces de selecție. 
 
 
8. CERERE DE REEXAMINARE – PROCEDURĂ DE CONTESTAȚIE – 
PLÂNGERE LA OMBUDSMANUL EUROPEAN 

 

Întrucât Statutul funcționarilor se aplică în fiecare etapă a procedurii de selecție, vă 
atragem atenția asupra faptului că toate lucrările Comitetului de selecție intră sub 
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incidența dispozițiilor în materie de confidențialitate prevăzute în anexa III la statut. 
În cazul în care, în orice moment al procesului de selecție, considerați că o anumită 
decizie v-a adus prejudicii, puteți recurge la următoarele mijloace: 
 

 Cerere de reexaminare 
În termen de 10 zile calendaristice de la data notificării deciziei, puteți trimite un 
email la adresa:  
COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU. 

 
DG COMP va transmite cererea dumneavoastră președintelui Comitetului de 
selecție. Veți primi un răspuns în cel mai scurt timp. 
 
 

 Contestație 
 
Puteți depune o reclamație în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul 
funcționarilor Uniunii Europene. Trebuie să trimiteți reclamația într-un singur 
exemplar printr-una dintre următoarele modalități: 
 

 prin e-mail, de preferință în format .pdf, la căsuța poștală electronică 

HR MAIL E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu),  

 prin poștă, la adresa  

European Commission 

Office SC11 4/001 

B-1049 Brussels sau  

 prin plic depus personal la adresa SC11 4/001 (rue de la Science 11, 

biroul 4/001) în intervalul 09.00-12.00 și 14.00-17.00. 
 
Termenul de trei luni pentru inițierea acestui tip de procedură (a se vedea Statutul 
funcționarilor http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-
20170101&qid=1484749082235&from=EN) începe să curgă din momentul în care 
vi s-a notificat actul care se presupune că v-a adus prejudicii. 
 
Candidaților li se atrage atenția asupra faptului că autoritatea împuternicită să facă 
numiri nu este abilitată să modifice deciziile unui Comitet de selecție. Potrivit 
jurisprudenței constante a Curții, larga marjă de apreciere a comitetelor de selecție 
nu este supusă controlului Curții, cu excepția cazului în care normele care 
reglementează lucrările comitetelor de selecție au fost încălcate în mod clar.  
 
 

 Plângere la Ombudsmanul European 
 
La fel ca toți cetățenii Uniunii Europene, puteți depune o plângere la: 
Ombudsmanul European  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/ro/default.htm# 
 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&qid=1484749082235&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&qid=1484749082235&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&qid=1484749082235&from=EN
http://www.ombudsman.europa.eu/media/ro/default.htm
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Vă atragem atenția asupra faptului că depunerea unei plângeri la Ombudsmanul 
European nu suspendă termenul prevăzut la articolul 90 alineatul (2) și la 
articolul 91 din Statutul funcționarilor pentru depunerea unei reclamații 
administrative sau introducerea unei acțiuni în instanță.  
 
De asemenea, vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu articolul 2 
alineatul (4) din Condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului, 
orice plângere adresată acestuia trebuie să fie precedată de demersurile 
administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organele în cauză 
(pentru procedură, a se vedea 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/ro/default.htm). 
 
 
9. INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN 
CADRUL UNEI PROCEDURI DE SELECȚIE DE AGENȚI TEMPORARI 
 
Datele cu caracter personal furnizate de candidați în cadrul prezentei proceduri de 
selecție sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 (http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1484758671583&from=EN). 
La articolele 11 și 12 din regulament se prevede că Unitatea „Selecție, recrutare și 
încheierea serviciului” din cadrul Direcției Generale RESURSE UMANE ȘI 
SECURITATE (denumită în continuare „DG HR”) trebuie să pună la dispoziția 
candidaților informațiile enumerate mai jos. 
 
Identitatea operatorului: șeful unității HR.DDG.B.1 „Selecție, recrutare și încheierea 
serviciului”. 
 
Scopurile prelucrării: să ajute direcțiile generale (denumite în continuare „DG”) să 
organizeze o procedură de selecție de agenți temporari în vederea constituirii unei 
liste cu candidații (candidatul) care corespund(e) cel mai bine profilului stabilit în 
anunțul de selecție. Fiecărui candidat i se transmit informații individuale referitoare 
la diversele etape ale procesului de selecție.  
 
Destinatarii datelor: Comitetul de selecție prelucrează dosarele candidaților (care 
includ date de identificare și date privind admisibilitatea), raportul motivat și lista de 
rezervă, fără însă a le stoca. Serviciul de HR din cadrul direcției generale în cauză 
prelucrează și stochează dosarele candidaților (inclusiv dosarele candidaților care 
nu au fost selectați), raportul motivat și lista candidaților selectați. Serviciile DG HR 
stochează dosarele candidaților selectați, raportul motivat și lista candidaților 
selectați. 
 
Dreptul de acces și dreptul de rectificare a datelor: pentru a indica eventuale 
modificări ale datelor lor cu caracter personal, candidații pot trimite un e-mail cu o 
copie a unui document de identitate la unitatea HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-
RESERVE-LISTS@ec.europa.eu). Dacă doresc, candidații pot obține o copie a 
datelor lor cu caracter personal, astfel cum au fost înregistrate de către unitatea 
HR.DDG.B1, trimițând un e-mail cu o copie a unui document de identitate la căsuța 
poștală electronică menționată mai sus. La cerere, candidatului i se pot comunica 
rezultatele agregate ale selecției. 
 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/ro/default.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1484758671583&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1484758671583&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1484758671583&from=EN
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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Datele avute în vedere: 

 

 datele cu caracter personal (de exemplu date care permit identificarea și 

contactarea candidaților): numele, prenumele, data nașterii, sexul, cetățenia, 

adresa, adresa de e-mail, numele și numărul de telefon ale unei persoane de 

contact care trebuie utilizate în cazul în care candidatul nu este disponibil;  

 informațiile furnizate de candidați în cadrul procedurii de selecție pentru a se 

evalua dacă aceștia corespund profilului cerut în anunțul de concurs 

(candidatura, curriculum vitae și documentele justificative, în special diplome și 

experiență profesională). Datele privind criteriile de admisibilitate nu pot fi 

modificate după data-limită de depunere a candidaturilor. Dreptul de rectificare 

nu poate fi exercitat după data-limită de depunere a candidaturilor; 

 informațiile individuale transmise fiecărui candidat, referitoare la diversele etape 

ale procesului de selecție;  

 unele date legate de sex și cetățenie, în afara scopurilor de identificare, ar putea 

fi prelucrate pe baza politicilor și a deciziilor interne ale CE. 

Temeiul juridic:  

 Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, prevăzut în Regulamentul 

(CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului, astfel cum a fost modificat 

ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 22 octombrie 2013. 

 Decizia C(2013) 9049 a Comisiei din 16 decembrie 2013 privind politicile de 

angajare și ocupare a personalului temporar. 

Data lansării operațiunii de prelucrare: data la care este depusă candidatura. 
 
Durata de păstrare a datelor: dosarele candidaților selectați sunt păstrate de 
unitatea HR.DDG.B1 până în momentul în care aceștia sunt recrutați de Comisie. 
Imediat ce aceștia sunt recrutați, dosarele de selecție sunt distruse și înlocuite cu 
dosare personale. În cazul în care candidații selectați nu sunt recrutați, dosarele lor 
de selecție sunt păstrate de unitatea HR.DDG.B1 timp de cinci ani de la încheierea 
procedurii de selecție. Toate celelalte dosare de selecție sunt păstrate de DG 
respectivă până la expirarea termenului de exercitare a căilor de atac în urma 
publicării listei candidaților selectați.  
 
Candidații pot sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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