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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ
ANUNȚ DE CONCURS DESCHIS: ANALIST-PROGRAMATOR
REFERINȚĂ: EF/TA/09/01
(2009/C 105 A/01)
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), cu sediul la Dublin,
în Irlanda, angajează un analist-programator.
Candidatul selectat va fi subordonat șefului Unității TIC și va răspunde de îndeplinirea unora sau a tuturor
sarcinilor enumerate mai jos:
— implementarea Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS), inclusiv configurarea, integrarea în
sistemele existente, personalizarea și programarea acestuia;
— reproiectarea și dezvoltarea intranetului: proiectarea și implementarea unei soluții adecvate pentru a
îmbunătăți intranetul existent al Europol și aplicațiile conexe;
— analiza cerințelor, specificarea și implementarea aplicațiilor de lucru, în strânsă colaborare cu personalul
Eurofound din unitățile operaționale corespunzătoare;
— implementarea, documentarea și susținerea aplicațiilor bazate pe internet, în strânsă colaborare cu
contractanții externi ai Eurofound în domeniul programării;
— colaborarea strânsă cu alți membri ai echipei TIC pentru a oferi sprijin TIC și soluții de rezolvare a
problemelor prin helpdeskul TIC;
— alte îndatoriri și responsabilități care îi pot fi atribuite.
Concursul este deschis candidaților care:
— sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
— beneficiază de toate drepturile cetățenești;
— și-au îndeplinit toate obligațiile impuse de lege privind serviciul militar;
— pot prezenta referințe personale privind capacitatea de a îndeplini sarcinile specificate;
— cunosc temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și satisfăcător o altă limbă a Uniunii și
au cunoștințe excelente de limba engleză, care este limba principală a Eurofound;
— au studii încheiate de nivel secundar superior atestate de o diplomă care dă acces la studii superioare;
— au cel puțin trei ani de experiență după obținerea diplomei, dintre care doi ani de experiență într-un post
similar.
Candidatul selectat va fi angajat în grupa de funcții AST gradul 3 ca agent temporar cu contract pe perioadă
nedeterminată.
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Informațiile detaliate privind postul, precum și cererea de candidatură și informațiile privind procedurile de
selecție pot fi descărcate de pe pagina de posturi vacante a site-ului web al Eurofound: www.eurofound.
europa.eu/about/vacancies/. Candidaților li se recomandă să citească atent anunțul de post vacant, deoarece
cererile incomplete vor fi eliminate.
Toate cererile de candidatură trebuie depuse prin intermediul formularului de cerere oficial care poate fi
descărcat, de asemenea, de pe site-ul web.
Termenul pentru depunerea candidaturilor: 7 iunie 2009.

ANUNȚ DE CONCURS DESCHIS: DIRECTOR DE CERCETARE (MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE)
REFERINȚĂ: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), cu sediul la Dublin,
în Irlanda, angajează un director de cercetare (B/F) — managementul resurselor umane.
Postul de director de cercetare — managementul resurselor umane este încadrat în unitatea Relații industriale
și dezvoltarea la locul de muncă, care se ocupă de mobilurile schimbării — globalizarea, schimbările tehno
logice și îmbătrânirea demografică — și examinează impactul acestor mobiluri asupra mediului de lucru.
Unitatea își propune să își îmbunătățească capacitatea de a examina aspecte legate de organizarea muncii, de
echilibrul viață profesională-viață personală, de productivitate, de capacitatea de inovare, de motivație și de
dezvoltarea capitalului uman din perspectiva întreprinderii.
Candidatul selectat trebuie să aibă competențe și realizări în managementul internațional al resurselor umane
și să-și pună în aplicare experiența practică pentru conceperea și punerea în aplicare a proiectelor de cerce
tare în domeniile descrise mai sus. Subordonat șefului unității Relații industriale și dezvoltarea la locul de
muncă, candidatul selectat va juca un rol esențial în dezvoltarea acestei noi orientări, din perspectiva între
prinderii.
Concursul este deschis candidaților care:
— sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
— beneficiază de toate drepturile cetățenești;
— și-au îndeplinit toate obligațiile impuse de lege privind serviciul militar;
— pot prezenta referințe personale privind capacitatea de a îndeplini sarcinile specificate;
— cunosc temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și satisfăcător o altă limbă a Uniunii și
au cunoștințe excelente de limba engleză, care este limba principală a Eurofound;
— au studii universitare de cel puțin 4 ani, atestate de o diplomă în managementul resurselor umane sau
gestiunea afacerilor;
— au cel puțin șase ani de experiență relevantă de lucru după obținerea diplomei universitare.
Candidatul selectat va fi angajat în grupa de funcții AD gradul 7 ca agent temporar cu contract pe perioadă
nedeterminată.
Detaliile complete ale postului, precum și cererea și procedurile de selecție pot fi descărcate de pe pagina de
posturi vacante a site-ului web al Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Candidaților li se
recomandă să citească atent anunțul de post vacant, deoarece cererile incomplete vor fi eliminate.
Toate cererile trebuie depuse prin intermediul formularului de cerere oficial care poate fi, de asemenea,
descărcat de pe site-ul web.
Termenul pentru depunerea candidaturilor: 7 iunie 2009.
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Informațiile detaliate privind postul, precum și cererea de candidatură și informațiile privind procedurile de
selecție pot fi descărcate de pe pagina de posturi vacante a site-ului web al Eurofound: www.eurofound.
europa.eu/about/vacancies/. Candidaților li se recomandă să citească atent anunțul de post vacant, deoarece
cererile incomplete vor fi eliminate.
Toate cererile de candidatură trebuie depuse prin intermediul formularului de cerere oficial care poate fi
descărcat, de asemenea, de pe site-ul web.
Termenul pentru depunerea candidaturilor: 7 iunie 2009.

ANUNȚ DE CONCURS DESCHIS: DIRECTOR DE CERCETARE (MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE)
REFERINȚĂ: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), cu sediul la Dublin,
în Irlanda, angajează un director de cercetare (B/F) — managementul resurselor umane.
Postul de director de cercetare — managementul resurselor umane este încadrat în unitatea Relații industriale
și dezvoltarea la locul de muncă, care se ocupă de mobilurile schimbării — globalizarea, schimbările tehno
logice și îmbătrânirea demografică — și examinează impactul acestor mobiluri asupra mediului de lucru.
Unitatea își propune să își îmbunătățească capacitatea de a examina aspecte legate de organizarea muncii, de
echilibrul viață profesională-viață personală, de productivitate, de capacitatea de inovare, de motivație și de
dezvoltarea capitalului uman din perspectiva întreprinderii.
Candidatul selectat trebuie să aibă competențe și realizări în managementul internațional al resurselor umane
și să-și pună în aplicare experiența practică pentru conceperea și punerea în aplicare a proiectelor de cerce
tare în domeniile descrise mai sus. Subordonat șefului unității Relații industriale și dezvoltarea la locul de
muncă, candidatul selectat va juca un rol esențial în dezvoltarea acestei noi orientări, din perspectiva între
prinderii.
Concursul este deschis candidaților care:
— sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
— beneficiază de toate drepturile cetățenești;
— și-au îndeplinit toate obligațiile impuse de lege privind serviciul militar;
— pot prezenta referințe personale privind capacitatea de a îndeplini sarcinile specificate;
— cunosc temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și satisfăcător o altă limbă a Uniunii și
au cunoștințe excelente de limba engleză, care este limba principală a Eurofound;
— au studii universitare de cel puțin 4 ani, atestate de o diplomă în managementul resurselor umane sau
gestiunea afacerilor;
— au cel puțin șase ani de experiență relevantă de lucru după obținerea diplomei universitare.
Candidatul selectat va fi angajat în grupa de funcții AD gradul 7 ca agent temporar cu contract pe perioadă
nedeterminată.
Detaliile complete ale postului, precum și cererea și procedurile de selecție pot fi descărcate de pe pagina de
posturi vacante a site-ului web al Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Candidaților li se
recomandă să citească atent anunțul de post vacant, deoarece cererile incomplete vor fi eliminate.
Toate cererile trebuie depuse prin intermediul formularului de cerere oficial care poate fi, de asemenea,
descărcat de pe site-ul web.
Termenul pentru depunerea candidaturilor: 7 iunie 2009.
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Dacă nu există mențiuni speciale, Jurnalele Oficiale s-au publicat în toate versiunile lingvistice.
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P re țul a b ona me ntului în 2009
( fă ră TVA, inc lus iv c he ltuie li d e tra ns port pe ntru e xpe d ie re s implă )
J urna lul Oficia l a l UE , s e riile L+C , numa i ve rs iune a tipă rită

22 de limbi oficia le a le UE

1 000 E UR pe a n (*)

J urna lul Oficia l a l UE , s e riile L+C , numa i ve rs iune a tipă rită

22 de limbi oficia le a le UE

100 E UR pe lună (*)

J urna lul Oficia l a l UE , s e riile L+C , ve rs iune a tipă rită + C D-R OM,
e diţie a nua lă (cumula t)

22 de limbi oficia le a le UE

1 200 E UR pe a n

J urna lul Oficia l a l UE , s e ria L, numa i ve rs iune a tipă rită

22 de limbi oficia le a le UE

700 E UR pe a n

J urna lul Oficia l a l UE , s e ria L, numa i ve rs iune a tipă rită

22 de limbi oficia le a le UE

70 E UR pe lună

J urna lul Oficia l a l UE , s e ria C , numa i ve rs iune a tipă rită

22 de limbi oficia le a le UE

400 E UR pe a n

J urna lul Oficia l a l UE , s e ria C , numa i ve rs iune a tipă rită

22 de limbi oficia le a le UE

40 E UR pe lună

J urna lul Oficia l a l UE , s e riile L+C , C D-R OM, e diţie luna ră (cumula t)

22 de limbi oficia le a le UE

500 E UR pe a n

S uplime nt la J urna lul Oficia l (s e ria S – Anunţuri de a chiziţii publice ),
C D-R OM, e diție bis ă ptă mâ na lă

Multilingv: 23 de limbi
oficia le a le UE

360 E UR pe a n
(= 30 E UR pe lună )

J urna lul Oficia l a l UE , s e ria C – Anunţuri de concurs

Limbă (limbi) în func ție de
concurs

50 E UR pe a n

(*) P re ț cu a mă nuntul:

– pâ nă la 32 de pa gini:
– de la 33 la 64 de pa gini:
– pe s te 64 de pa gini:

6 E UR
12 E UR
pre ț fixa t după ca z

Abona me ntul la J urna lul Oficia l a l Uniunii E urope ne , ca re a pa re în limbile oficia le a le Uniunii E urope ne , e s te
dis ponibil în 22 de ve rs iuni lingvis tice . C uprinde s e riile L (Le gis la ție ) ș i C (C omunic ă ri ș i informă ri).
P e ntru fie ca re ve rs iune lingvis tic ă s e înche ie un a bona me nt s e pa ra t.
În conformita te cu R e gula me ntul (C E ) nr. 920/2005 a l C ons iliului, publica t în J urna lul Oficia l L 156
din 18 iunie 2005, ca re pre ve de c ă , te mpora r, ins tituțiile Uniunii E urope ne nu a u obliga ţia de a re da cta toa te
a cte le în irla nde ză ș i nici de a le publica în a ce a s tă limbă , J urna le le Oficia le publica te în limba irla nde ză s e
come rcia lize a ză s e pa ra t.
Abona me ntul la S uplime ntul J urna lului Oficia l (s e ria S – Anunţuri de a chiziții publice ) cuprinde toa te ce le 23 de
ve rs iuni lingvis tice oficia le într-un s ingur C D-R OM multilingv.
La ce re re , a bona me ntul la J urna lul Oficia l a l Uniunii E urope ne confe ră dre ptul de a primi dive rs e a ne xe a le
J urna lului Oficia l. Abona ților li s e s e mna le a ză a pa riția a ne xe lor printr-un „Anunț pe ntru cititori” inclus în J urna lul
Oficia l a l Uniunii E urope ne .

Dis trib uire ş i a b ona me nte
P ublica țiile de s tina te vâ nză rii, e dita te de Oficiul pe ntru P ublica ţii Oficia le a le C omunită ților E urope ne , pot fi procu
ra te prin a ge nțiile noa s tre de vâ nză ri.
Lis ta a ge nţiilor de vâ nză ri e s te dis ponibilă la a dre s a :
http://publica tions .e uropa .e u/othe rs /a ge nts /inde x_ro.htm

E UR -L e x ( http://e ur-le x.e uropa .e u) ofe ră un a c c e s d ire c t ș i g ra tuit la d re ptul Uniunii E urope ne . Ac e s t
s ite pe rmite c ons ulta re a J urna lului Ofic ia l a l Uniunii E urope ne , inc lus iv a tra ta te lor, a le g is la ție i, a
juris prud e nțe i ș i a a c te lor pre g ă titoa re a le le g is la ție i.
P e ntru ma i multe informa ţii d e s pre Uniune a E urope a nă , c ons ulta ți: http://e uropa .e u
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