7.9.2012

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

C 270 A/1

V
(Anunțuri)

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

OFICIUL EUROPEAN PENTRU SELECȚIA PERSONALULUI
(EPSO)
GHID APLICABIL CONCURSURILOR GENERALE
(2012/C 270 A/01)
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1. INTRODUCERE

1.1. CE ESTE UN CONCURS GENERAL?

Instituțiile europene selectează viitorii funcționari prin intermediul concursurilor generale. Concursurile
generale cuprind o serie de examene care îi situează pe candidați în condiții de concurență. Aceste concur
suri sunt deschise tuturor cetățenilor Uniunii Europene (1) care îndeplinesc criteriile cerute. Procedura oferă
tuturor candidaților o șansă echitabilă de a-și demonstra capacitățile și garantează o selecție bazată pe merit,
cu respectarea principiului tratamentului egal.
Candidații care reușesc la un concurs sunt înscriși pe o listă de rezervă, iar instituțiile vor apela la aceste liste
în funcție de necesitățile lor. Așadar, în acest caz nu este vorba de ocuparea unui post specific, ci de consti
tuirea unei rezerve de recrutare.
Pentru a selecta cei mai buni candidați pe baza condițiilor definite în anunțul de concurs, este numită o
comisie de evaluare (2). Aceasta compară prestațiile candidaților pentru a evalua aptitudinea lor de a îndeplini
atribuțiile descrise în anunț. Așadar, comisia de evaluare trebuie nu numai să evalueze nivelul cunoștințelor,
ci și să permită identificarea, pe baza meritelor, a persoanelor cel mai bine calificate.
Concursurile pot fi organizate:
— fie în cadrul unor cicluri anuale;
— fie în funcție de nevoile punctuale ale instituțiilor.

1.2. CARE ESTE PROFILUL GENERAL CĂUTAT?

Instituțiile caută candidați talentați, motivați și cu înaltă calificare în domeniul lor și care posedă în special
următoarele competențe:

Analizarea și rezolvarea problemelor

Identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și
elaborarea de soluții creative și realizabile

Comunicare

Comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris

Oferirea unor servicii de calitate și
obținerea de rezultate

Asumarea propriei responsabilități și luarea inițiativei pentru realizarea
unei activități de înaltă calitate în conformitate cu procedurile stabilite

Învățare și dezvoltare

Dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoș
tințelor privind organizația și mediul de lucru

Stabilirea priorităților și organizare

Acordarea priorității celor mai importante sarcini, mod de lucru flexibil
și organizarea eficace a volumului de muncă

Rezistență

Menținerea eficacității în condițiile unui volum mare de lucru, gestionarea
în mod pozitiv a frustrărilor organizaționale și adaptarea la un mediu de
lucru în schimbare

Lucrul în echipă

Desfășurarea activității în cooperare cu ceilalți în cadrul echipelor și în
afara organizației, precum și respectarea diferențelor dintre persoane

(1) Sub rezerva eventualelor derogări acordate în temeiul articolului 28 litera (a) din Statutul funcționarilor și a măsurilor
speciale adoptate în vederea recrutării de resortisanți ai țărilor care aderă la Uniune.
(2) Numele membrilor comisiei de evaluare se publică pe site-ul internet al EPSO (www.eu-careers.eu).
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Pentru posturile de tip AD (administratori) este necesară o competență suplimentară, și anume:
Conducere

Gestionarea, dezvoltarea și motivarea persoanelor pentru a obține rezul
tate

2. CARE SUNT MODALITĂȚILE DE DEPUNERE A CANDIDATURII?

Candidatura la un concurs implică două faze:
1. mai întâi, înscrierea pe cale electronică;
2. apoi, transmiterea unui dosar de candidatură complet. Sub rezerva unei indicații contrare în anunțul de
concurs, acest dosar nu trebuie depus decât într-o etapă ulterioară și numai dacă primiți invitația în acest
sens prin intermediul contului dumneavoastră EPSO (a se vedea punctul 6.1 de mai jos).

2.1. ÎNSCRIEREA PE CALE ELECTRONICĂ

1.
2.
3.
4.
5.

Creați-vă contul EPSO, dacă nu l-ați creat deja.
Verificați cu atenție dacă îndepliniți condițiile de înscriere și de admitere la concurs.
Efectuați testele interactive care vă sunt propuse.
Completați actul de candidatură electronică.
Confirmați și validați înscrierea, pe cale electronică, în termenul prevăzut.

2.1.1. Creați-vă contul EPSO (3)
În momentul înscrierii, veți fi invitat să vă conectați la contul dumneavoastră EPSO sau să vă creați un cont,
în cazul în care nu aveți încă un astfel de cont, urmând instrucțiunile online. Pentru aceasta, aveți nevoie
de o adresă de e-mail validă și activă.
Contul EPSO îndeplinește funcția de interfață electronică între EPSO și candidați. Prin intermediul acestui
cont se realizează comunicarea cu candidații, se păstrează și se actualizează datele personale ale acestora și
se creează un istoric al candidaturilor acestora, cu respectarea protecției datelor.
Nu sunteți autorizat să vă creați mai multe conturi EPSO (a se vedea, de asemenea, punctul 2.1.4 din
prezentul ghid). Acest cont unic va fi valabil pentru toate candidaturile viitoare.

2.1.2. Verificați dacă îndepliniți condițiile de înscriere și de admitere
Înainte de a vă înscrie, trebuie să verificați cu atenție dacă:
1. profilul la care doriți să vă înscrieți nu este incompatibil cu alte profile. De fapt, atunci când se publică
simultan concursuri pentru profile diferite, este posibil să nu puteți alege decât un singur profil. Incompa
tibilitățile sunt menționate în anunțul de concurs;
2. îndepliniți toate condițiile de admitere, atât generale, cât și specifice, ceea ce presupune că trebuie să luați
cunoștință de anunțul de concurs și de prezentul ghid și să acceptați condițiile prevăzute de acestea.
Deși în anunțurile de concurs nu se indică nicio limită de vârstă, dorim să vă atragem atenția asupra vârstei
de pensionare stabilite în Statutul funcționarilor Uniunii Europene, denumit în continuare Statutul funcționa
rilor (disponibil pe site-ul internet al EPSO).
(3) Termen preluat în trei limbi pe site-ul EPSO:
DE (germană): EPSO-Konto,
EN (engleză): EPSO account,
FR (franceză): compte EPSO.

7.9.2012

7.9.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2.1.3. Înscrieți-vă pe cale electronică
2.1.3.1. Procedura de înscriere
Pentru a vă înscrie, vă invităm să urmați instrucțiunile privind diferitele etape, disponibile pe site-ul internet
al EPSO.
Vi se va cere să susțineți, cu titlu de încercare, un ansamblu de teste interactive. Aceste teste vă vor oferi un
indiciu asupra nivelului cerut pentru testele de acces la acest concurs.
Trebuie să luați toate măsurile necesare pentru ca înscrierea electronică să se finalizeze în termenul prevăzut.
Vă sfătuim să nu așteptați până la finele perioadei de înscriere pentru a vă înscrie, deoarece o aglomerare
excepțională a liniilor sau o disfuncționalitate a conexiunii internet poate avea ca rezultat necesitatea repetării
operațiunii de înscriere electronică, operațiune ce va fi imposibilă după expirarea termenului.
Mai mult, vă rugăm să aveți în vedere faptul că procedura în sine necesită un anumit timp, dat fiind numărul
datelor de completat. Informațiile solicitate se referă, în principal, la:
— diplome/pregătire profesională: domeniul, perioadele de studii, nivelul și data obținerii diplomei sau
diplomelor.
În anexă figurează un exemplu de corespondență a nivelurilor diplomelor pe stat membru.
— experiența profesională (dacă se cere): denumirea și adresa angajatorului, natura sarcinilor efectuate, data
de început și data de sfârșit a acestora.
În general, pentru a putea fi luată în considerare, experiența dumneavoastră profesională trebuie să fie
echivalentă cu un raport de muncă real și trebuie să aibă, așadar, următoarele trăsături:
— o activitate reală și efectivă;
— o remunerație;
— un raport de subordonare sau prestarea unui serviciu.
Experiența dumneavoastră profesională nu va fi luată în considerare decât în condițiile în care conținutul
său are legătură cu natura funcțiilor descrise în anunțul de concurs la care vă înscrieți.
În special, elementele experienței dumneavoastră profesionale enumerate mai jos vor fi luate în conside
rare după cum urmează:
— munca voluntară: pentru a fi luată în considerare, munca voluntară trebuie să fie remunerată. Munca
voluntară trebuie să fie echivalentă, ca intensitate (program săptămânal) și durată, cu o activitate
profesională clasică;
— stagiile: stagiile vor fi luate în considerare ca experiență profesională dacă sunt remunerate;
— serviciul militar obligatoriu: serviciul militar obligatoriu va fi luat în considerare pentru o perioadă care
nu poate depăși durata legală a serviciului militar obligatoriu în statul membru al cărui resortisant
sunteți (Serviciul militar poate să fi fost efectuat înainte sau după obținerea diplomei care permite
accesul candidatului la concurs.);
— concediul de maternitate/paternitate/adopție: concediul de maternitate/paternitate/adopție va fi luat în
considerare dacă se înscrie în cadrul unui contract de muncă. În cazul în care evenimentul (nașterea
sau adopția) are loc atunci când sunteți în căutarea unui loc de muncă, concediul nu va fi luat în
considerare ca experiență profesională;
— doctoratul: toate tipurile de doctorat, inclusiv cel neremunerat, vor fi luate în considerare ca experiență
profesională pentru o perioadă de cel mult 3 ani, cu condiția ca doctoratul să fi fost efectiv obținut;
— activitatea cu jumătate de normă: activitatea cu jumătate de normă va fi calculată proporțional cu
perioada de timp în care ați desfășurat efectiv activitatea. De exemplu, dacă ați lucrat 6 luni cu jumă
tate de normă, experiența dumneavoastră va fi calculată ca fiind de 3 luni;
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— motivația (de detaliat);
— cunoștințele lingvistice: în funcție de concurs, vi se cere să menționați ce limbi stăpâniți, din limbile
oficiale ale Uniunii Europene:
BG (bulgară)
CS (cehă)
DA (daneză)
DE (germană)
EL (greacă)
EN (engleză)
ES (spaniolă)
ET (estonă)

FI (finlandeză)
FR (franceză)
GA (irlandeză)
HU (maghiară)
IT (italiană)
LT (lituaniană)
LV (letonă)
MT (malteză)

NL (neerlandeză)
PL (polonă)
PT (portugheză)
RO (română)
SK (slovacă)
SL (slovenă)
SV (suedeză)

În cadrul concursurilor specializate (concursuri pe bază de dosare și probe), trebuie completată o rubrică
suplimentară: „Evaluare a talentului” (FR — évaluateur de talent, EN — talent screener, DE — Talent Filter). Este
vorba de o serie de întrebări precise referitoare la experiența și calificările dumneavoastră în raport cu dome
niul concursului (a se vedea punctul 5.2 „Selecție pe bază de dosare”).
Vă sugerăm cu tărie să strângeți toate aceste informații înainte de a iniția procedura.
În egală măsură, vă atragem atenția asupra faptului că este important să completați aceste informații cu
precizie și să vă asigurați de corectitudinea lor, informațiile fiind verificate ulterior pe baza documentelor
justificative, în conformitate cu modalitățile descrise în anunțul de concurs. În cazul în care, în orice etapă
a procedurii, se constată că informațiile furnizate în actul de candidatură sunt false sau nu sunt susți
nute prin documente justificative pertinente (a se vedea punctul 6.1.4 din prezentul ghid), candida
tura dumneavoastră la concurs va fi declarată nulă.
Atât timp cât nu ați validat online înscrierea dumneavoastră, puteți modifica informațiile.
Odată ce ați validat înscrierea, ea nu va mai putea fi modificată, datele aferente acesteia fiind imediat prelu
crate de EPSO în vederea organizării concursurilor. Pentru actualizarea datelor personale, a se vedea punctul
2.1.1.
Orice probleme de ordin tehnic trebuie semnalate de îndată, prin intermediul formularului de contact
publicat pe site-ul internet al EPSO.
2.1.3.2. Măsuri speciale pentru teste și probe
(a) În momentul înscrierii
În cazul în care aveți un handicap sau în cazul în care vă aflați într-o situație specială care ar putea pune
probleme în momentul derulării probelor, trebuie să bifați căsuța corespunzătoare din actul de candidatură
electronică și trebuie să indicați măsurile pe care le considerați necesare pentru a facilita participarea
dumneavoastră la diferitele teste și probe.
Vă rugăm să trimiteți, cât mai repede posibil, după înscrierea electronică, certificatul medical sau o adeve
rință emisă de un organism competent prin care se atestă calitatea dumneavoastră de persoană handicapată,
după caz:
— fie prin e-mail, la adresa: EPSO-accessibility@ec.europa.eu;
— fie prin fax: +32 22998081, cu mențiunea „EPSO accessibility”;
— fie prin poștă la adresa următoare:
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
„EPSO accessibility”
C-25
1049 Bruxelles
BELGIQUE
menționând în mod obligatoriu numărul concursului, precum și numărul dumneavoastră de
candidat.
După examinarea documentelor justificative, vor putea fi adoptate măsuri specifice și adaptate fiecărui caz,
pentru a răspunde, în măsura posibilului, la cererile considerate întemeiate.
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(b) După înscriere
În cazul în care împrejurările descrise la punctul 2.1.3.2 litera (a) survin după data-limită stabilită pentru
înscrierea electronică, trebuie să semnalați acest lucru Oficiului European pentru Selecția Personalului, în cel
mai scurt timp. Vă rugăm să indicați, în scris, măsurile pe care le considerați necesare și să trimiteți docu
mentele justificative pertinente prin e-mail, fax sau poștă [datele de contact sunt indicate la punctul 2.1.3.2
litera (a)].

2.1.4. Cazuri de excludere legate de înscriere
EPSO veghează la respectarea principiului tratamentului egal. De aceea, dacă EPSO constată, în orice etapă a
procedurii, că:
— ați creat mai mult de un cont EPSO;
— v-ați înscris la concursuri pentru profile incompatibile;
— ați prezentat declarații false,
veți fi exclus din concursurile în cauză.
Frauda sau tentativa de fraudă va fi pasibilă de eventuale sancțiuni. În acest sens, dorim să vă atragem atenția
asupra faptului că numai persoanele care fac dovada celei mai mari integrități vor fi recrutate de către insti
tuții.

3. COMUNICARE

Pentru a garanta claritatea și înțelegerea textelor cu caracter general și a comunicărilor adresate candidaților
sau primite de la candidați, convocările la diferitele teste și probe, precum și întreaga corespondență între
EPSO și candidați se realizează exclusiv în limbile engleză, franceză sau germană.

3.1. COMUNICAREA EPSO CU CANDIDAȚII

Comunicarea rezultatelor și toate convocările vă vor fi adresate numai prin intermediul contului dumnea
voastră EPSO.
Dumneavoastră trebuie să urmăriți evoluția concursului și să verificați informațiile care vă privesc, consul
tând contul dumneavoastră EPSO la intervale regulate, cel puțin de 2 ori pe săptămână.
Dacă, în urma unei probleme tehnice care ține de EPSO, nu sunteți în măsură să verificați aceste informații,
este responsabilitatea dumneavoastră să semnalați imediat acest fapt EPSO (a se vedea punctul 3.2).
Informațiile generale cu privire la etapele concursului pot fi consultate pe site-ul internet al EPSO (www.eu
careers.eu).

3.2. COMUNICAREA CANDIDAȚILOR CU EPSO

Trebuie să vă adresați EPSO prin intermediul formularului de contact publicat pe site-ul internet, după ce
v-ați asigurat că informația solicitată nu se găsește nici în anunțul de concurs, nici în prezentul document,
nici pe site-ul internet al EPSO, în special în secțiunea „Întrebări frecvente” (4).
Pentru a garanta independența comisiei de evaluare, se interzice în mod oficial oricărei persoane din afara
comisiei de evaluare să intre în contact cu unul dintre membrii acesteia. Numai candidații care urmează
procedurile stabilite în anunțul de concurs pot să se adreseze, în scris, președintelui comisiei de evaluare,
prin intermediul Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a-și exprima punctele de vedere sau
drepturile. Toate intervențiile, directe sau indirecte, ale candidaților în afara procedurilor sus-menționate sunt
interzise și pot atrage excluderea din concurs. Întreaga corespondență în atenția comisiei de evaluare va
trebui adresată exclusiv EPSO, care o va transmite comisiei de evaluare.
(4) Pe site-ul EPSO se regăsește sub denumirea „FAQ”.
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EPSO veghează la aplicarea principiilor Codului de bună conduită administrativă (5), în special în corespon
dența sa cu candidații. Cu toate acestea, în temeiul acelorași principii, EPSO își rezervă dreptul de a înceta
orice schimb de corespondență dacă cea pe care o primește de la candidați este abuzivă, deoarece este repeti
tivă, ofensatoare și/sau fără obiect.
Întreaga corespondență cu privire la o candidatură depusă sub un anumit nume trebuie să mențio
neze acest nume, numărul concursului și numărul atribuit în momentul înscrierii electronice.

4. TESTE DE ACCES
4.1. CE ESTE UN TEST DE ACCES?

Pentru concursurile care prevăd această etapă, EPSO organizează teste de acces conform condițiilor enunțate
în anunțul de concurs. Testele constau în chestionare cu variante de răspuns multiple și se desfășoară pe
calculator, în centre specializate în acest tip de teste.

4.2. CUM SE DESFĂȘOARĂ PROCEDURA?

În cazul în care se organizează teste de acces, veți fi invitat, prin intermediul contului dumneavoastră EPSO,
să rezervați o dată într-o perioadă determinată care vă va fi comunicată în invitație. În principiu, vi se vor
oferi mai multe posibilități cu privire la date și centre.
Lista acestor centre, repartizate pe teritoriul Uniunii Europene (și eventual în unele țări terțe), vă va fi comu
nicată prin intermediul contului dumneavoastră EPSO. Disponibilitatea anumitor date în anumite centre ar
putea fi limitată dacă numărul de candidați prevăzut pentru aceste centre este redus.
În funcție de concursul la care v-ați înscris, aceste teste pot presupune următoarele elemente:
— test de raționament verbal: test care permite evaluarea obiectivă a capacităților dumneavoastră de a raționa
și de a înțelege informații de natură verbală;
— test de raționament numeric: test care permite evaluarea obiectivă a capacităților dumneavoastră de a
raționa și de a înțelege informații de natură numerică;
— test de raționament abstract: test care permite evaluarea obiectivă a capacităților dumneavoastră de a identi
fica și de a înțelege relațiile dintre concepte care nu presupun elemente lingvistice, spațiale sau numerice;
— test(e) în domeniul ales;
— test(e) privind capacitatea lingvistică;
— test(e) de competențe profesionale specifice.
În faza testelor de acces, poate fi organizat, de asemenea, următorul test:
— test de raționament situațional: test menit să evalueze comportamentul în situații profesionale. Fiecare între
bare prezintă o situație în raport cu activitatea profesională și o serie de răspunsuri cu patru acțiuni posi
bile (în format „variante multiple de răspuns”). Dintre acestea, trebuie să alegeți acțiunea cea mai eficace
ȘI acțiunea cea mai puțin eficace, în raport cu situația dată.
Pentru a vă familiariza cu procedura de testare pe calculator, în scrisoarea de invitație va fi inclus un hyper
link spre un curs de prezentare și un model de test.
Corectarea testelor de acces se face de către calculator.

5. ETAPELE CONCURSULUI
5.1. EXAMINAREA CANDIDATURILOR

Examinarea:
1. admiterii candidaturii;
2. condițiilor generale;
3. condițiilor specifice.
(5) JO L 267, 20.10.2000, p. 63.
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EPSO verifică admisibilitatea candidaturii dumneavoastră, și anume dacă a fost depusă la termen și conform
modalităților definite în anunțul de concurs. Numai candidaturile care îndeplinesc aceste condiții vor fi luate
în considerare.
În cazul în care candidatura dumneavoastră este admisibilă, se va efectua o examinare a condițiilor generale
și specifice, în conformitate cu modalitățile din anunțul de concurs, pe baza informațiilor furnizate în actul
de candidatură depus pe cale electronică, aceste informații fiind verificate într-o etapă ulterioară pe baza
documentelor justificative.
Toate condițiile de admitere, atât generale, cât și specifice, trebuie să fie întrunite la data (datele)
stabilită (stabilite) în anunțul de concurs.
Vor fi luate în considerare numai candidaturile care întrunesc toate condițiile din anunțul de concurs.

5.2. SELECȚIE PE BAZĂ DE DOSARE

În cadrul concursurilor pe bază de dosare și probe (concursuri pentru profile specializate), în cazul candida
ților care întrunesc condițiile de admitere la concurs, comisia de evaluare efectuează o selecție pe bază de
dosare, pentru a identifica acei candidați care posedă calificările cele mai pertinente (în special diplome,
experiență profesională) în raport cu natura atribuțiilor și criteriile de selecție descrise în anunțul de concurs.
Această selecție se efectuează numai pe baza declarațiilor furnizate de candidați la rubrica „evaluare a talen
tului” din actul de candidatură electronică, ca răspuns la întrebările din această secțiune, selecția derulându-se
în două etape:
— prima selecție, pe bază de dosare, se efectuează numai pe baza răspunsurilor bifate la rubrica „evaluare a
talentului” din actul de candidatură și a ponderii fiecărei întrebări, stabilite în prealabil de către comisia
de evaluare în funcție de importanța pe care o acordă fiecărei întrebări. Apoi, actele de candidatură elec
tronică ale candidaților care au obținut cel mai mare număr de puncte vor face obiectul unei a doua
selecții. Numărul de dosare examinate în cadrul celei de a doua selecții este definit în anunțul de concurs;
— în a doua etapă, comisia de evaluare examinează răspunsurile candidaților și acordă un punctaj de la 0 la
4 puncte pentru fiecare răspuns. Acest punctaj este apoi înmulțit cu ponderea pentru fiecare întrebare.
În fine, comisia de evaluare întocmește o clasificare a candidaților în funcție de punctajele obținute la
încheierea celei de a doua selecții. Sunt admiși în etapa următoare a concursului candidații care au obținut
cele mai bune punctaje, fiind selectat un număr de candidați care corespunde numărului definit în anunțul
de concurs.

5.3. CENTRUL DE EVALUARE: METODOLOGIE

În cadrul noilor proceduri de concurs, EPSO folosește un model de tip „centru de evaluare”, bazat pe compe
tențe. Acest model a fost ales de către instituții pentru a identifica acei candidați care sunt cei mai apți și cei
mai competenți pentru profilul cerut. După faza testelor de acces și/sau a selecției pe bază de dosare (după
caz), candidații sunt invitați la etapa „centru de evaluare” care se desfășoară în general la Bruxelles. Unele
exerciții, deși fac parte din metodologia aferentă etapei „centru de evaluare”, pot fi organizate pe calculator
în alte orașe. În acest caz, modalitățile practice (rezervarea unei date și a unui centru) vor fi similare proce
durii descrise la punctul 4.2 de mai sus.
În etapa „centru de evaluare”, vor fi testate competențele generale (a se vedea punctul 1.2) ale candidaților,
precum și competențele specifice (legate de natura atribuțiilor), prin intermediul unor instrumente adecvate,
care, în funcție de natura concursului, pot include următoarele elemente:
— studiu de caz: probă scrisă pe baza unei situații legate de UE, în care sunt expuse diferite probleme care
trebuie rezolvate sau la care trebuie să reacționați, bazându-vă exclusiv pe materialul disponibil;
— exerciții care se referă la competențe specifice;
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— prezentare orală: probă individuală de analiză și de prezentare, în cadrul căreia vi se cere să elaborați o
propunere cu privire la o problemă fictivă legată de o situație profesională. După analizarea documenta
ției care vă este furnizată, trebuie să vă prezentați ideile unui public restrâns;
— interviu (interviuri) structurat (structurate): exercițiu individual menit să culeagă, în mod structurat, infor
mații pertinente cu privire la competențele dumneavoastră generale (și/sau specifice în cadrul concursu
rilor specializate), punând accentul pe experiența dumneavoastră în situații cu care v-ați confruntat în
trecut;
— exercițiu de grup: după ce ați tratat în mod individual un anumit număr de informații, vă veți alătura
altor participanți pentru a discuta împreună rezultatele dumneavoastră și a ajunge la o decizie comună;
— exercițiu in-tray: probă pe calculator. Trebuie să răspundeți la o serie de întrebări. Documentația de care
aveți nevoie se găsește într-o căsuță de e-mail, în care veți găsi toate informațiile necesare;
— probe lingvistice practice;
— test de raționament verbal (6) (a se vedea punctul 4.2);
— test de raționament numeric (6) (a se vedea punctul 4.2);
— test de raționament abstract (6) (a se vedea punctul 4.2);
— test de raționament situațional (6) (a se vedea punctul 4.2).
O explicație detaliată a acestor elemente va fi oferită în broșura „Centru de evaluare” care va fi furnizată
candidaților invitați să participe la această etapă. Vă rugăm să consultați anunțul de concurs pentru a
cunoaște elementele care vor fi utilizate în cadrul concursului la care participați.

5.4. LISTA DE REZERVĂ

La finalul procedurii de concurs, comisia de evaluare stabilește lista de rezervă, care cuprinde numele candi
daților care au reușit la concurs. Această listă este apoi transmisă instituțiilor, singurele responsabile de recru
tare. Vă atragem atenția asupra faptului că un document intitulat „pașaportul de competențe”, în care sunt
menționate performanțele realizate la „centrul de evaluare”, va fi transmis instituțiilor și va putea fi utilizat
de acestea în cadrul procedurii de recrutare, precum și în perspectiva dezvoltării carierei.
Lista de rezervă, precum și data de expirare a acesteia se publică (7) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
precum și pe site-ul internet al EPSO. În anumite cazuri, perioada de valabilitate a listei poate fi prelungită.
Decizia de prelungire a valabilității listelor va fi publicată numai pe site-ul internet al EPSO.

6. INFORMAȚII GENERALE
6.1. TRANSMITEREA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ COMPLET

6.1.1. Ce se înțelege prin dosar complet?
Dosarul complet este dosarul care conține o copie a actului dumneavoastră de candidatură semnat, precum
și toate documentele justificative cerute.

6.1.2. Când se depune dosarul?
În cazul în care în anunțul de concurs nu se menționează că dosarul trebuie trimis în paralel cu înscrierea
electronică, candidaților invitați la etapa „centru de evaluare” li se va cere în mod expres să aducă cu ei
dosarul lor complet în ziua probelor. EPSO nu va lua în considerare și nici nu va restitui dosarele depuse în
lipsa unei invitații exprese în acest sens. În conformitate cu normele în materie de protecție a datelor, aceste
dosare vor fi distruse.
(6) Dacă nu s-au efectuat în etapa testelor de acces, după caz.
(7) La cererea expresă a unui candidat care a reușit la concurs, numele său nu va fi publicat. Cererea în acest sens trebuie primită
de EPSO în termen de cel mult două săptămâni de la data la care rezultatele au fost încărcate în contul EPSO al acelui
candidat care a reușit la concurs.
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6.1.3. Cum se depune dosarul?
1.
2.
3.
4.
5.

Tipăriți, din contul EPSO, actul de candidatură pe care l-ați validat pe cale electronică.
Semnați-l, prin semnătură olografă, în căsuța prevăzută în acest sens.
Atașați toate documentele justificative cerute (a se vedea punctul 6.1.4), numerotate în prealabil.
Atașați un index al tuturor documentelor justificative anexate la dosarul dumneavoastră.
Depuneți dosarul dumneavoastră conform modalităților indicate în invitație sau în anunțul de concurs.

6.1.4. Ce documente justificative trebuie anexate la dosarul complet?
6.1.4.1. Generalități
Nu depuneți documente originale, trebuie anexate numai fotocopii nelegalizate ale documentelor solicitate.
Trimiterile la site-uri internet nu pot constitui documente. Paginile web tipărite nu sunt considerate atestări,
acestea putând fi atașate numai ca supliment de informații la atestate.
Pentru a vă completa candidatura, nu puteți să faceți trimitere la acte de candidatură sau la alte documente
anexate la o candidatură anterioară. Nu vi se va restitui niciunul dintre documentele aferente diferitelor
candidaturi.
Vă atragem atenția asupra faptului că, înainte de a putea fi recrutați, candidații înscriși pe lista de rezervă
cărora li se va oferi un loc de muncă vor trebui să prezinte, în vederea certificării, originalele tuturor docu
mentelor solicitate.
6.1.4.2. Documente justificative pentru condițiile generale
Pentru a justifica faptul că:
— aveți cetățenia cerută:
vă rugăm să anexați o copie după un document care să ateste cetățenia (pașaport, carte de identitate sau
un alt document oficial în care să se menționeze în mod explicit cetățenia și care trebuie să fie valabil
la data-limită stabilită pentru înscrierea electronică).
În această etapă, nu este necesar niciun document pentru a justifica că:
— beneficiați de drepturile cetățenești;
— ați îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;
— prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.
Prin semnătura aplicată pe actul de candidatură declarați, pe propria răspundere, că îndepliniți aceste
condiții. Din acest motiv, este obligatoriu să semnați actul de candidatură.
6.1.4.3. Documente justificative pentru condițiile specifice
Vă revine obligația de a prezenta comisiei de evaluare toate informațiile și documentele care să îi permită să
verifice dacă îndepliniți, la data stabilită în anunț, condițiile menționate în anunțul de concurs.
1. Diploma și/sau adeverințele din care să rezulte finalizarea studiilor. În ceea ce privește diplomele de studii
postliceale, atașați informații cât mai detaliate posibil, în special cu privire la materiile studiate și la durata
acestora, astfel încât să se poată evalua de către comisia de evaluare relevanța diplomei dumneavoastră în
raport cu natura atribuțiilor. În cazul în care ați urmat o formă de învățământ tehnic sau profesional ori
un curs de perfecționare sau de specializare, trebuie să indicați dacă este un curs de zi, cu frecvență redusă
sau un curs seral, precum și materiile studiate și durata oficială a studiilor.
În acest sens, comisia de evaluare va ține cont de diferitele structuri de învățământ. Site-ul internet al
EPSO prezintă exemple ale diplomelor minim necesare în funcție de categorie. Cu toate acestea, în anun
țurile de concurs pot fi impuse condiții mai stricte.
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2. Experiența profesională (atunci când se cere în anunțul de concurs)
Este important ca natura sarcinilor exercitate să fie descrisă cât mai detaliat posibil, astfel încât comisia de
evaluare să fie în măsură să evalueze relevanța experienței dumneavoastră în raport cu natura atribuțiilor.
Toate perioadele de activitate profesională în cauză trebuie să fie dovedite prin următoarele documente
justificative:
— adeverințe din partea foștilor angajatori și a angajatorului actual prin care se justifică experiența profe
sională cerută pentru a avea acces la concurs; în aceste adeverințe trebuie să se menționeze natura
sarcinilor exercitate, data de început, data de sfârșit, precum și nivelul acestora;
— în cazul în care nu puteți atașa adeverințe de muncă din partea angajatorilor, fotocopiile după
contractul (contractele) de muncă, precum și după primul și ultimul fluturaș de salariu pot înlocui
aceste adeverințe, însă trebuie să fie însoțite de o descriere detaliată a sarcinilor exercitate;
— pentru activitățile profesionale nesalariale (profesii independente, profesii liberale…) pot fi admise ca
dovadă facturile sau bonurile de comandă în care sunt descrise în detaliu sarcinile exercitate sau orice
alt document justificativ oficial relevant;
— pentru concursurile de interpreți de conferință pentru care se cere experiență profesională, se vor lua
în considerare numai documentele care atestă că experiența se referă în mod specific la interpreta
riatul de conferință și în care se indică în mod clar numărul de zile, precum și limbile de lucru.
6.1.4.4. Documente justificative pentru cunoștințele lingvistice (atunci când în anunțul de concurs se solicită astfel de
cunoștințe)
În general, pentru această condiție nu se cere niciun document justificativ, cu excepția anumitor concursuri
lingvistice (vă rugăm să consultați anunțul de concurs). În cazul acestor concursuri și în conformitate cu
anunțul de concurs, cunoașterea limbilor cerute trebuie să fie certificată printr-o diplomă sau printr-o notă,
înscrisă pe hârtie simplă, în care se explică modul în care ați dobândit cunoștințele de limbă.

6.2. ACCESUL LA INFORMAȚII

În contextul procedurilor de concurs, se recunoaște dreptul specific al candidaților de a avea acces, în condi
țiile descrise în continuare, la anumite informații care îi privesc direct și personal.
În acest cadru, următoarele informații vă vor fi comunicate din oficiu:
1. Etapa testelor de acces, desfășurate pe calculator
Rezultatele dumneavoastră la teste. În comunicarea rezultatelor nu vor apărea nici enunțurile întrebărilor,
nici ale răspunsurilor, ci numai referința răspunsurilor pe care le-ați bifat, precum și referința răspunsurilor
corecte.
2. Etapa „centru de evaluare”
Punctajele totale pentru fiecare competență evaluată (competențe specifice în domeniu și competențe gene
rale), precum și pașaportul de competențe, cu excepția cazului în care ați abandonat în cursul probelor.

6.3. CERERI DE NEUTRALIZARE A ÎNTREBĂRILOR DIN CADRUL TESTELOR DE ACCES

Ce este neutralizarea?
Neutralizarea este o măsură corectivă, confirmată de jurisprudență (8), al cărei scop este asigurarea obiectivi
tății evaluărilor și a egalității de tratament al candidaților în cazurile în care probele unui concurs prezintă
nereguli sub forma unor întrebări incorecte.
În ciuda unor controale de calitate aprofundate ale bazei de întrebări utilizate pentru testele de acces, inclusiv
a unor controale efectuate de comisiile de evaluare a concursurilor, este posibil ca unele întrebări să fie afec
tate de erori materiale.
(8) Hotărârea din 21 octombrie 2004, Schumann/Comisia (T-49/03, RecFP_p._II-1371) (cf. punctele 53-55); hotărârea din 15
aprilie 2010, Matos Martins/Comisia (F-2/07, cf. punctul 191).
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Atunci când o astfel de eroare este depistată după desfășurarea testelor, comisia de evaluare a concursului
poate să decidă anularea întrebării incorecte și reatribuirea punctelor inițial acordate notării acestei întrebări
restului de întrebări din testul afectat de eroare. Acest sistem implică faptul că noul calcul al notelor rezultate
în urma neutralizării unei întrebări nu afectează decât candidații cărora li s-a pus întrebarea respectivă.
Notarea testelor descrisă în anunțul de concurs rămâne neschimbată.
Trebuie subliniat faptul că sistemul neutralizării a fost conceput astfel încât niciun candidat să nu fie afectat
în mod negativ. Pentru a se asigura acest lucru, se efectuează o simulare în vederea comparării rezultatelor
anterioare și ulterioare neutralizării. EPSO și comisiile de evaluare aplică mai degrabă politica includerii decât
politica excluderii, comisiilor de evaluare atrăgându-li-se atenția să stabilească pragul de reușită la teste după
neutralizare, pentru a lua în considerare situația unor posibili candidați afectați de neutralizare.
De asemenea, trebuie reamintit că, potrivit jurisprudenței din domeniu, diferența de timp acordat de candi
dați pentru a răspunde la întrebările care au fost neutralizate nu constituie o inegalitate de tratament între
candidați (9).

Cereri
În cazul în care considerați că una sau mai multe din întrebările la care a trebuit să răspundeți în cadrul
testelor de acces sunt afectate de o eroare care ar fi susceptibilă să facă întrebarea (întrebările) nerezolvabilă
(nerezolvabile) sau să afecteze în mod negativ capacitatea candidatului de a răspunde corect, aveți posibili
tatea de a solicita neutralizarea întrebărilor respective.
Cererile de neutralizare trebuie transmise în mod obligatoriu în termen de 10 zile calendaristice de la
data la care ați participat la testele de acces:
— fie direct la centrul de examinare, după derularea testelor dumneavoastră;
— fie prin formularul de contact publicat pe site-ul internet al EPSO.
Vă rugăm să indicați la rubrica „Obiect” a cererii dumneavoastră:
— numărul concursului;
— numărul dumneavoastră de candidat;
— mențiunea „demande de neutralisation”, „request for neutralisation”, „Antrag auf Neutralisierung” (la
alegere).
În cererea dumneavoastră, trebuie să furnizați în mod obligatoriu informații care să permită identificarea
întrebării (întrebărilor) pe care o (le) considerați incorectă (incorecte) (de exemplu, menționând obiectul aces
tora), precum și să explicați, în măsura posibilului, în ce constă eroarea presupusă.
Cererile de neutralizare transmise după termenul prevăzut sau care nu permit identificarea între
bării (întrebărilor) contestate nu vor fi luate în considerare.

6.4. CERERI DE REEXAMINARE

Aveți posibilitatea de a introduce o cerere de reexaminare în următoarele cazuri ( 10):
— în cazul în care EPSO nu a respectat dispozițiile care reglementează procedura de concurs;
— în cazul în care comisia de evaluare nu a respectat dispozițiile care îi reglementează activitatea.
Vă atragem atenția asupra faptului că, pentru a stabili caracterul corect sau incorect al răspunsurilor dumnea
voastră, comisia de evaluare beneficiază de o largă putere de apreciere. În lipsa unei greșeli manifeste de
drept sau de fapt este, așadar, inutil să contestați punctele pe care le-ați obținut.
În cazul în care cererea dumneavoastră ține de competența comisiei de evaluare, EPSO va transmite scri
soarea dumneavoastră președintelui comisiei de evaluare și vă va fi comunicat un răspuns în cel mai scurt
timp.
(9) Hotărârea din 2 mai 2001, Giulietti e.a./Comisia (T-167/99 și T-174/99, RecFP_p._II-441) (cf. punctul 59); hotărârea din
15 aprilie 2010, Matos Martins/Comisia (F-2/07, cf. punctul 183).
(10) Cu excepția erorilor din întrebările puse la testele de acces, care vor fi examinate în cadrul procedurii de neutralizare
menționată la punctul 6.3.

C 270 A/13

C 270 A/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Modalități
Trebuie să înaintați cererea dumneavoastră, motivată corespunzător, în termen de 10 zile calendaristice de la
data trimiterii online a scrisorii care vă este adresată de către EPSO:
— fie prin formularul de contact publicat pe site-ul internet al EPSO;
— fie prin fax la următorul număr: +32 22957488.

Vă rugăm să indicați la rubrica „Obiect” a scrisorii dumneavoastră:
— numărul concursului;
— numărul dumneavoastră de candidat;
— mențiunea „demande de réexamen”, „request for review”, „Antrag auf Überprüfung” (la alegere);
— etapa (11) concursului în cauză (de exemplu: teste de acces, neadmitere, centru de evaluare).

6.5. CĂI DE ATAC

În toate etapele procedurii de concurs, în cazul în care considerați că EPSO sau comisia de evaluare nu a
acționat în mod echitabil sau nu a respectat:
— dispozițiile care reglementează procedura de concurs; sau
— dispozițiile anunțului de concurs,
și aceasta vă aduce atingere, puteți recurge la următoarele mijloace:
— depunerea unei reclamații administrative în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționa
rilor Uniunii Europene:
fie prin poștă, la adresa următoare:
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
Concours général EPSO/(se indică numărul concursului)
C-25
1049 Bruxelles
Belgique
fie prin pagina de contact a site-ului internet al EPSO.
Vă rugăm să indicați la rubrica „Obiect” a scrisorii dumneavoastră:
— numărul concursului;
— numărul dumneavoastră de candidat;
— mențiunea „réclamation article 90, §2”, „complaint article 90 §2”, „Beschwerde Artikel 90, Absatz 2”
(la alegere);
— etapa (11) concursului în cauză.
Vă atragem atenția asupra faptului că deciziile comisiei de evaluare nu pot fi nici anulate, nici
modificate de către directorul EPSO în urma unei reclamații administrative. Așadar, chiar dacă
normele în vigoare lasă deschisă această posibilitate candidaților, este inutilă introducerea unei recla
mații împotriva unei decizii a comisiei de evaluare (12).
Deciziile comisiilor de evaluare ale concursurilor pot fi atacate direct în fața tribunalelor Uniunii Euro
pene fără introducerea în prealabil a unei reclamații în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul
funcționarilor.
(11) Aceste mențiuni trebuie indicate numai în limbile DE/EN/FR.
(12) Hotărârea din 26 februarie 1981, Authié/Comisia (cauza 34/80, Rec., p. 00665) (cf. punctul 7); hotărârea din 30 noiem
brie 1978, Salerno e.a./Comisia (cauzele conexate 4, 19 și 28/78, Rec., p. 02403).
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— introducerea unui recurs jurisdicțional în baza articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene și a articolului 91 din Statutul funcționarilor la:
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
Boulevard Konrad Adenauer
2925 Luxembourg
Luxembourg
Vă rugăm să aveți în vedere că recursurile care au ca obiect o greșeală de apreciere cu privire la criteriile
generale de admitere și care nu țin de comisia de evaluare a concursului nu pot fi acceptate de Tribunalul
Funcției Publice decât dacă s-a depus în prealabil o reclamație administrativă în temeiul articolului 90
alineatul (2) din Statutul funcționarilor, conform modalităților descrise la acest punct.
În privința modalităților de introducere a recursului, vă rugăm să consultați site-ul Tribunalului Funcției
Publice a Uniunii Europene: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230.
Pentru aceste două tipuri de proceduri, termenele oficiale prevăzute [cf. Statutul funcționarilor modificat
prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului (13) — http://eur-lex.europa.eu] încep să curgă
de la data notificării actului prin care se face reclamație.

6.6. PLÂNGEREA DEPUSĂ LA OMBUDSMANUL EUROPEAN

La fel ca toți cetățenii Uniunii, puteți depune o plângere la:
Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman —
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
France
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm
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 pentru depunerea
unei reclamații sau introducerea unui recurs în fața Tribunalului Funcției Publice în baza articolului 270 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De asemenea, trebuie reamintit faptul că, în conformitate cu
articolul 2 alineatul (4) din Condițiile generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului, orice plângere
depusă la Ombudsman trebuie să fie precedată de demersuri administrative corespunzătoare efec
tuate pe lângă organele competente.

7. RECRUTARE

Faptul că numele dumneavoastră apare pe lista de rezervă înseamnă că veți putea fi convocat de o instituție
la un interviu, însă nu constituie un drept sau o garanție a recrutării de către o instituție.
Recrutarea se va face, în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor, în funcție de nevoile serviciilor
și de disponibilitățile bugetare. Recrutarea se va face prin încadrare în gradul menționat în anunțul de
concurs.
Dată fiind natura locului de muncă, s-ar putea ca inițial să vă fie propus un contract de agent temporar în
cazul în care vă numărați printre candidații care au reușit la concurs; în acest caz, numele dumneavoastră
figurează în continuare pe lista de rezervă.
Statutul funcționarilor prevede posibilitatea ca, în orice moment al carierei sale, funcționarul să poată solicita
transferul la o altă instituție sau agenție. Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că, dat fiind
interesul serviciului, transferul funcționarilor noi recrutați înainte de expirarea unui termen de minimum trei
ani de la data intrării în serviciu nu este posibil decât în cazuri excepționale și din motive justificate cores
punzător, fiecare transfer în parte neputându-se efectua decât cu acordul instituției sau agenției de origine și
al instituției sau agenției la care se dorește efectuarea transferului.
(13) JO L 124, 27.4.2004, p. 1.
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8. DIVERSE

Informații mai ample cu privire la punctele următoare sunt disponibile pe site-ul internet al EPSO:
— rambursarea cheltuielilor de călătorie ale candidaților;
— egalitatea de șanse;
— protecția datelor;
— regimul pecuniar și asigurările sociale.
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ANEXĂ
Exemple de diplome care corespund, în principiu, celor cerute în anunțurile de concurs
(EU 27 + Croația)

ȚARA

AST 1-AST 7

AST 3-AST 11

Învățământ secundar (1) (care oferă
acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu superior
neuniversitar sau ciclu universitar
cu o durată legală de minimum 2
ani)

AD 5-AD 16
Învățământ de nivel universitar (cel
puțin 3 ani) (2)

Învățământ de nivel universitar (4
ani sau mai mult)

Bachelor académique (dit «de
transition») — 180 ECTS
Academisch gerichte Bachelor
— 180 ECTS

Licence/Licentiaat
Diplôme d'études approfondies
(DEA)
Diplôme d'études spécialisées
(DES)
Diplôme d'études supérieures
spécialisées (DESS)
Gediplomeerde in de Voortgez
ette Studies (GVS)
Gediplomeerde in de Gespeciali
seerde Studies (GGS)
Gediplomeerde in de Aanvul
lende Studies (GAS)
Agrégation de l’enseignement
secondaire supérieur (AESS)/
Aggregaat
Ingénieur industriel/Industrïeel
ingenieur
Master — 60/120 ECTS
Master complémentaire — 60
ECTS ou plus
Agrégation de l’enseignement
secondaire supérieur (AESS) —
30 ECTS
Doctorat/Doctoraal Diploma

Belgique —
België —
Belgien

Certificat de l’enseignement
secondaire supérieur (CESS)/
Diploma secundair onderwijs
Diplôme d'aptitude à accéder à
l'enseignement
supérieur
(DAES)/
Getuigschrift van hoger secun
dair onderwijs
Diplôme
d'enseignement
professionnel/
Getuigschrift van het beroeps
secundair onderwijs

Candidature — Kandidaat
Graduat — Gegradueerde
Bachelier (dit «professionnali
sant» ou de «type court»)/
Professioneel gerichte Bachelor
— 180 ECTS

България

Диплома за средно образование
Свидетелство за зрелост
Диплома
Диплома за завършено средно
образование
Диплома за средно специално
образование

Специалист по …

Česká
republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu
(Absolutorium) + diplomovaný
specialista (DiS.)

Diplom o ukončení
bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškol
ského studia
Magistr
Doktor

Danmark

Bevis for:
Studentereksamen
Højere Forberedelseseksamen
(HF)
Højere Handelseksamen (HHX)
Højere Afgangseksamen (HA)
Bevis for Højere Teknisk
Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser
= Bevis for = Eksamensbevis
som
(erhversakademiuddan
nelse AK)

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)
Professionsbachelorgrad
Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus
Master/Magistergrad (Mag.Art)
Licenciatgrad
Ph.d.-grad

Deutschland

Allgemeine
Hochschulreife/
Abitur
Fachgebundene Hochschulreife
Fachhochschulreife
Hochschulzugang für beruflich
Qualifizierte

Bachelor
Fachhochschulabschluss (FH)
Staatsexamen (Regelstudienzeit
3 Jahre)

Master (alle Hochschulen)
Diplom (Univ.)
Magister
Staatsexamen
Doktorgrad

Диплома за висше образование
Бакалавър — 240 ECTS
Магистър — 300 ECTS
Доктор
Магистър след Бакалавър — 60
ECTS
Магистър след Професионален
бакалавър по … — 120 ECTS
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AST 1-AST 7

AST 3-AST 11

Învățământ secundar (1) (care oferă
acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu superior
neuniversitar sau ciclu universitar
cu o durată legală de minimum 2
ani)

7.9.2012
AD 5-AD 16

Învățământ de nivel universitar (cel
puțin 3 ani) (2)

Învățământ de nivel universitar (4
ani sau mai mult)

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus +
riigieksamitunnistus
Lõputunnistus kutsekeskhari
duse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil
kutsekeskhariduse omandamise
kohta

Bakalaureusekraad (min 120
ainepunkti)
Bakalaureusekraad (< 160 aine
punkti)

Rakenduskõrghariduse diplom
Bakalaureusekraad (160 aine
punkti)
Magistrikraad
Arstikraad
Hambaarstikraad
Loomaarstikraad
Filosoofiadoktor
Doktorikraad (120–160 aine
punkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht Grád D3 i 5
ábhar
Leaving Certificate Grade D3 in 5
subjects
Gairmchlár na hArdteistiméir
eachta (GCAT)
Leaving Certificate Vocational
Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta
National Certificate
Céim Bhaitsiléara
Ordinary Bachelor Degree
Dioplóma Náisiúnta (ND, Dip.)
National Diploma (ND, Dip.)
Dámhachtain Ardteastas Ardoi
deachais (120 ECTS)
Higher Certificate (120 ECTS)

Céim Onórach Bhaitsiléara (3
bliana/180 ECTS)
(BA, B.Sc, B. Eng)
Honours Bachelor Degree (3
years/180 ECTS)
(BA, B.Sc, B. Eng)

Céim Onórach Bhaitsiléara (4
bliana/240 ECTS)
Honours Bachelor Degree (4 years/
240 ECTS)
Céim Ollscoile
University Degree
Céim Mháistir (60-120 ECTS)
Master’s Degree (60-120 ECTS)
Céim Dochtúra
Doctorate

Ελλάδα

α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
β) Απολυτήριο
Κλασικού
Λυκείου
γ) Απολυτήριο Τεχνικού —
Επαγγελματικού Λυκείου
δ) Απολυτήριο Ενιαίου Πολυ
κλαδικού Λυκείου
Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου
Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγ
γελματικού Εκπαιδευτηρίου
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
Απολυτήριο
Επαγγελματικού
Λυκείου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρ
τισης (IΕΚ)

España

Bachillerato Unificado y Poliva
lente (BUP) + Curso de Orienta
ción Universitaria (COU)
Bachillerato

Técnico superior
Técnico especialista

Diplomado/
Ingeniero técnico
Arquitecto técnico/Maestro

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/
Graduado/Máster Universitario/
Doctor

France

Baccalauréat
Diplôme d'accès aux études
universitaires (DAEU)
Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires
générales (DEUG)
Brevet de technicien supérieur
(BTS)
Diplôme universitaire de tech
nologie (DUT)
Diplôme d'études universitaires
scientifiques et techniques
(DEUST)

Licence

Maîtrise
MST (maîtrise des sciences et
techniques), MSG (maîtrise des
sciences de gestion), DEST
(diplôme d'études supérieures
techniques), DRT (diplôme de
recherche technologique), DESS
(diplôme d'études supérieures
spécialisées), DEA (diplôme
d'études approfondies)
Master 1, Master 2 professionnel,
Master 2 recherche
Diplôme des grandes écoles
Diplôme d'ingénieur
Doctorat

Πτυχίο
(ΑΕI
πανεπιστημίου,
πολυτεχνείου, ΤΕI υποχρεωτικής
τετραετούς φοίτησης) 4 χρόνια /
(1ος κύκλος)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(2ος κύκλος)
Διδακτορικό
Δίπλωμα
(3ος
κύκλος)
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AST 1-AST 7

AST 3-AST 11

Învățământ secundar (1) (care oferă
acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu superior
neuniversitar sau ciclu universitar
cu o durată legală de minimum 2
ani)

C 270 A/19
AD 5-AD 16

Învățământ de nivel universitar (cel
puțin 3 ani) (2)

Învățământ de nivel universitar (4
ani sau mai mult)

Diploma universitario (3 anni)
Diploma di Scuola diretta a fini
speciali (3 anni)
Laurea — L180 crediti

Diploma di Laurea (DL) — da 4
a 6 anni
Laurea specialistica (LS)
Laurea magistrale (LM)
Master universitario di primo
livello
Master universitario di secondo
livello
Diploma di Specializzazione
(DS)
Dottorato di ricerca (DR)

Italia

Diploma di scuola secondaria
superiore (diploma di maturità
o esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione
secondaria superiore)

Certificato di specializzazione
tecnica superiore/attestato di
competenza (4 semestri)
Diploma di istruzione e forma
zione tecnica superiore (IFTS)
Diploma di istruzione tecnica
superiore (ITS)
Diploma universitario (2 anni)
Diploma di Scuola diretta a fini
speciali (2 anni)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered
by Public/Private Schools of
Higher Education (for the later
accreditation is compulsory)
Higher Diploma

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo
izglītību
Diploms
par
profesionālo
vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120
kredīti)

Bakalaura diploms (160 kredīti)
Profesionālā bakalaura diploms
Maģistra diploms
Profesionālā maģistra diploms
Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas
Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas
Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas
Bakalauro diplomas
Magistro diplomas
Daktaro diplomas
Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secon
daires et techniques

Brevet de technicien supérieur
(BTS)
Brevet de maîtrise
Diplôme de premier cycle
universitaire (DPCU)
Diplôme universitaire de tech
nologie (DUT)

Bachelor
Diplôme d'ingénieur technicien

Master
Diplôme d'ingénieur industriel
DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyít
vány
Szakközép-iskolai
érettségi
képesítő bizonyítvány
Érettségi bizonyítvány

Bizonyítvány felsőfokú szakké
pesítésről

Főiskolai oklevél
Alapfokozat – 18 kredit vagy
annál több

Egyetemi oklevél
Alapfokozat – 240 kredit
Mesterfokozat
Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or
GCE Advanced level in 3
subjects (2 of them grade C or
higher)
Matriculation certificate (2
subjects at Advanced level and
4
at
Intermediate
level
including systems of knowledge
with overall grade A-C) +
Passes in the Secondary Educa
tion Certificate examination at
Grade 5
2 A Levels (passes A-E) + a
number of subjects at Ordinary
level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates
Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor's degree
Master of Arts
Doctorate

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor
Master
Doctorat
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Învățământ secundar (1) (care oferă
acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu superior
neuniversitar sau ciclu universitar
cu o durată legală de minimum 2
ani)

7.9.2012
AD 5-AD 16

Învățământ de nivel universitar (cel
puțin 3 ani) (2)

Învățământ de nivel universitar (4
ani sau mai mult)

Nederland

Diploma VWO
Diploma
staatsexamen
(2
diploma’s)
Diploma staatsexamen voorbe
reidend
wetenschappelijk
onderwijs
(Diploma staatsexamen VWO)
Diploma staatsexamen hoger
algemeen voortgezet onderwijs
(Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen
Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree
HBO/WO Master's degree
Doctoraal examen /Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung
Reife- und Diplomprüfung
Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom
Akademiediplom

Bachelor
Bakkalaureus/Bakkalaurea
Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Master
Magister/Magistra
Magister/Magistra (FH)
Diplom-Ingenieur/in
Diplom-Ingenieur/in (FH)
Doktor/in
PhD

Polska

Świadectwo dojrzałości
Świadectwo ukończenia liceum
ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego
Świadectwo ukończenia szkoły
policealnej

Licencjat / Inżynier

Magister / Magister inżynier
Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/
Certificado de Habilitações do
Ensino Secundário

Bacharel
Licenciado

Licenciado
Mestre
Doutor

Republika
Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi
Svjedodžba o zavrsnom ispitu

Associate degree
Graduate specialist
Stručni Pristupnik / Pristupnica

Baccalaureus / Baccalaurea
(Sveučilišni Prvostupnik /
Prvostupnica)

Baccalaureus / Baccalaurea (Sveu
čilišni Prvostupnik / Prvostup
nica)
Stručni Specijalist
Master degree (magistar struke)
300 kredit min
magistar inženjer/ magistrica
inženjerka (mag. ing).
Doktor struke
Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire
(Colegiu universitar)
învățamânt preuniversitar

Diplomă de Licenţă

Diplomă de Licenţă
Diplomă de inginer
Diplomă de urbanist
Diplomă de Master sau Diplomă
de Studii Aprofundate
Certificat de atestare (studii
academice postuniversitare)
Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo
(Spričevalo o poklicni maturi)
(Spričevalo o zaključnem
izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki
strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/
Magisterij/Specializacija/Doktorat

Slovensko

vysvedčenie o maturitnej
skúške

absolventský diplom

diplom o ukončení bakalár
skeho štúdia (bakalár)

diplom o ukončení vysokoškol
ského štúdia
bakalár (Bc.)
magister
magister/inžinier
ArtD
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Învățământ secundar (1) (care oferă
acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu superior
neuniversitar sau ciclu universitar
cu o durată legală de minimum 2
ani)
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Învățământ de nivel universitar (cel
puțin 3 ani) (2)

Învățământ de nivel universitar (4
ani sau mai mult)

Suomi/
Finland

Ylioppilastutkinto tai perus
koulu + kolmen vuoden amma
tillinen koulutus – Student
examen eller grundskola +
treårig yrkesinriktad utbildning
(Betyg över avlagd yrkesexamen
på andra stadiet)
Todistus yhdistelmäopinnoista
(Betyg över kombinationsstu
dier)

Ammatillinen opistoasteen
tutkinto — Yrkesexamen på
institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandi
datexamen/
Ammattikorkeakoulututkinto
—
Yrkeshögskoleexamen
(min 120 opintoviikkoa —
studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magister
examen /
Ammattikorkeakoulututkinto —
Yrkeshögskoleexamen
(min 160 opintoviikkoa —
studieveckor)
Tohtorin tutkinto (Doktors
examen) joko 4 vuotta tai 2
vuotta lisensiaatin tutkinnon
jälkeen — antingen 4 år eller 2
år efter licentiatexamen
Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan
(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)
Högskoleexamen, 2 år, 120
högskolepoäng
Yrkeshögskoleexamen/Kvalifi
cerad yrkeshögskoleexamen, 1–
3 år

Kandidatexamen
(akademisk examen omfattande
minst 120 poäng varav 60
poäng fördjupade studier i ett
ämne + uppsats motsvarande
10 poäng)
Meriter på grundnivå:
Kandidatexamen, 3 år, 180
högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen
(akademisk
examen omfattande minst 160
poäng varav 80 poäng fördju
pade studier i ett ämne +
uppsats motsvarande 20 poäng
eller två uppsatser motsvarande
10 poäng vardera)
— Licentiatexamen
— Doktorsexamen
Meriter på avancerad nivå:
— Magisterexamen, 1 år, 60
högskolepoäng
— Masterexamen, 2 år, 120
högskolepoäng
Meriter på forskarnivå:
— Licentiatexamen, 2 år, 120
högskolepoäng
— Doktorsexamen, 4 år, 240
högskolepoäng

United
Kingdom

General Certificate of Education
Advanced level — 2 passes or
equivalent (grades A to E)
BTEC National Diploma
General National Vocational
Qualification (GNVQ),
advanced level
Advanced Vocational Certificate
of Education, A level (VCE A
level)

Higher National Diploma/Certi
ficate (BTEC)/SCOTVEC
Diploma of Higher Education
(DipHE)
National Vocational Qualifica
tions (NVQ) and
Scottish Vocational Qualifica
tions (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree
NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree
Master’s degree (MA, MB, MEng,
MPhil, MSc)
Doctorate

(1) Accesul la grupul de funcții AST este supus condiției suplimentare de a fi dobândit o experiență profesională adecvată de cel puțin 3 ani.
(2) Accesul la gradele AD 7-AD 16 este supus condiției suplimentare de a fi dobândit o experiență profesională adecvată de cel puțin 1 an.

