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1. Cadrul de reglementare
Conform articolului 16 din Statutul funcționarilor, după încetarea raporturilor de muncă, funcționarii au
îndatorirea să respecte obligația de a avea un comportament integru și discret în ceea ce privește acceptarea
anumitor funcții sau avantaje. Orice fost funcționar care dorește să exercite o activitate profesională în termen
de doi ani de la data încetării raporturilor de muncă trebuie să notifice instituția în care a lucrat anterior, astfel
încât aceasta să poată decide dacă va interzice exercitarea activității respective sau dacă o va aproba (sub
rezerva anumitor restricții, dacă este cazul).
Articolul 16 al treilea paragraf din Statutul funcționarilor prevede că, în principiu, autoritatea împuternicită să
facă numiri va interzice foștilor funcționari din gradele superioare, pentru o perioadă de 12 luni de la părăsirea
funcției, să se implice în activități de lobby sau de reprezentare față de personalul instituției în care au lucrat
anterior, în contul afacerii, al clienților sau al angajatorilor lor, în probleme pentru care au fost responsabili în
ultimii trei ani de serviciu.
Articolul 16 al patrulea paragraf din Statutul funcționarilor prevede că, în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului1, toate instituțiile trebuie să publice anual informații
referitoare la aplicarea celui de al treilea paragraf, inclusiv o listă a cazurilor evaluate.
În continuare, Curtea de Conturi Europeană explică criteriile pe care le aplică pentru a asigura îndeplinirea
acestei obligații care îi revine și prezintă analiza pe care a efectuat-o. Prezenta comunicare conține o sinteză
a deciziilor luate de Curte în acest context.
Publicarea informațiilor prezentate de Curte se întemeiază pe dispozițiile articolului 16 al patrulea paragraf din
Statutul funcționarilor, coroborat cu Regulamentul (UE) 2018/1725.
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Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile,
organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 45/2001.

2. Criteriile utilizate pentru punerea în aplicare a articolului 16 al treilea paragraf din Statutul
funcționarilor
Definiția funcționarilor din gradele superioare
Articolul 16 al treilea paragraf din Statutul funcționarilor vizează următoarele categorii de personal:
- secretarul general;
- directorii;
- consilierii speciali;
- șefii cabinetelor membrilor Curții2.
Perioada vizată
Articolul 16 al treilea paragraf din Statutul funcționarilor face referire la exercitarea unei activități exterioare de
către foști funcționari din gradele superioare „[în cursul unei perioade] de 12 luni de la părăsirea funcției”.
Prin urmare, aceasta este perioada care trebuie luată în considerare în vederea publicării informațiilor
prevăzute la articolul 16 al patrulea paragraf.
Activitățile profesionale vizate
Articolul 16 al treilea paragraf din Statutul funcționarilor se referă la activități de lobby sau de reprezentare față
de personalul instituției în care foștii funcționari din gradele superioare au lucrat anterior, în contul afacerii, al
clienților sau al angajatorilor lor, în probleme pentru care au fost responsabili în ultimii trei ani de serviciu. În
principiu, autoritatea împuternicită să facă numiri trebuie să interzică astfel de activități pentru o perioadă de
12 luni de la părăsirea funcției.
Curtea nu se limitează la analiza acelor funcții care au ca obiect principal activități de lobby sau de reprezentare.
Astfel, Curtea consideră că în sfera de aplicare a articolului 16 al treilea paragraf din Statutul funcționarilor intră
și activități care, deși nu presupuneau lobby sau reprezentare la data prezentării declarației, ar putea, în teorie,
să implice astfel de acțiuni în viitor.
Informațiile prezentate mai jos nu acoperă declarațiile primite în legătură cu activități care, prin natura lor, nu ar
putea să implice activități de lobby sau de reprezentare.
Curtea publică pe site-ul său (pagina web consacrată transparenței și eticii) informații privind aplicarea
articolului 16 al treilea paragraf din Statutul funcționarilor, inclusiv o listă a activităților profesionale evaluate de
autoritatea împuternicită să facă numiri și numele foștilor funcționari din grade superioare vizați.
Un raport anual privind punerea în aplicare a articolului 16 al treilea paragraf din Statutul funcționarilor se
publică pentru activitățile profesionale care au fost aprobate în cursul anului respectiv.
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Definiția funcționarilor din gradele superioare a fost extinsă la 1 septembrie 2017 pentru a-i include pe șefii
cabinetelor membrilor; înainte de această dată, ei nu erau incluși în această definiție.

Procedura de adoptare a deciziilor cu privire la articolul 16 al treilea paragraf
Declarațiile foștilor funcționari din grade superioare cu privire la activitățile lor profesionale după părăsirea
Curții sunt tratate ca orice altă declarație privind activități profesionale exterioare prezentată de un fost
membru al personalului instituției.
Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale este cea care primește declarațiile. În cazul în care există
o posibilă legătură, directă sau indirectă, între activitatea declarată și sarcinile fostului funcționar de grad
superior în ultimii trei ani în care a lucrat în cadrul Curții sau între activitatea respectivă și activitățile serviciului
din care a făcut parte sau activitățile Curții, direcția solicită un aviz din partea serviciului (serviciilor) pentru care
a lucrat funcționarul în cauză, precum și din partea Serviciului juridic al Curții. Atunci când este necesar, este
consultat și Comitetul comun. Pe baza acestor diferite avize, autoritatea împuternicită să facă numiri adoptă
o decizie finală.
Numărul activităților vizate
Ținând seama de faptul că fiecare notificare (și, deci, fiecare decizie) poate acoperi mai multe activități,
informațiile de mai jos sunt prezentate în funcție de activitățile examinate, astfel încât să se asigure o imagine
exhaustivă.

3. Cazuri specifice
Prezenta comunicare acoperă activități declarate de foști funcționari și exercitate ulterior în mod efectiv de
către aceștia.
În 2019, trei foști funcționari de grad superior au părăsit Curtea. Unul dintre aceștia și-a declarat intenția de
a exercita activități profesionale. Având în vedere faptul că funcționarul respectiv a părăsit Curtea în 2019,
cererea sa de autorizare a fost formulată, așadar, în mod corespunzător, în termen de 12 luni de la data
încetării raporturilor de muncă.
În continuare sunt prezentate informații detaliate cu privire la cei trei foști funcționari de grad superior și la
activitatea declarată de unul dintre aceștia.
Data încetării raporturilor de muncă: 30 iunie 2019
Numele fostului funcționar
Mark ROGERSON
Fost purtător de cuvânt al Curții – Consilier superior pentru relațiile cu mass-media (gradul AD14)
Activitate nouă
Consultanță în relații publice în cadrul Gascon Entreprises, firmă specializată în domeniul comunicării publice.
Decizie
Întrucât activitatea profesională declarată nu implica activități de lobby sau de reprezentare a unor interese față
de personalul Curții, autoritatea împuternicită să facă numiri a considerat că nu exista niciun motiv de
interzicere sau de limitare a exercitării acestei activități în temeiul articolului 16 din Statutul funcționarilor.
Data încetării raporturilor de muncă: 30 iunie 2019
Numele fostului funcționar
Patrick WELDON
Fost șef de cabinet al membrului român al Curții (gradul AD13)
Activitate nouă
—
Decizie
—

Data încetării raporturilor de muncă: 30 septembrie 2019
Numele fostului funcționar
Gaïle DAGILIENE
Fostă directoare a Direcției de traduceri (gradul AD15)
Activitate nouă
—
Decizie
—

