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 Prefaţă

Să privim lumea așa cum este, fără nostalgie și cu luciditate. Lumea aceasta este pretutindeni instabilă, ade-
sea nedreaptă și, cu siguranţă, fragilă. 

A fi împreună, a vorbi aceeași limbă, a consolida în mod real piaţa noastră, a construi o politică externă și 
o apărare comună nu mai reprezintă o opţiune, ci o necesitate. Din acest motiv, din locul pe care îl ocup 
în prezent, pot să depun mărturie despre importanţa de a avea o recrutare de calitate și o funcţie publică 
puternică, imparţială și competentă. 

Funcţionarii care mă înconjoară, animaţi de spirit european, contribuie la ocuparea locului care i se cuvine 
Europei în lume. Ei sunt cei care contribuie la faptul că Europa este un adevărat actor al propriului destin și 
nu un spectator al acestui destin. „Fiecare pentru toţi” mai degrabă decât „Fiecare pentru sine”!

Constructori ai acestui ideal, al unei Uniuni mai strânse între popoarele și statele europene, preocupaţi să 
fondeze o comunitate de destin prin realizarea de solidarităţi factuale, ei sunt vectorii unei acţiuni comune 
prin aplicarea politicilor comunitare sau prin coordonarea politicilor naţionale. Este o provocare reală, într-o 
lume mai deschisă ca oricând. Dacă sunteţi pregătiţi să răspundeţi acestei provocări, interesaţi-vă de „cari-
erele europene”. Sunt uneori profesii exigente, dar întotdeauna pasionante. Sunt rare carierele care oferă o 
asemenea diversitate de activităţi și o asemenea deschidere către altele!

Vă doresc mult succes! Lectură plăcută! Spor la pregătire!

Michel BARNIER
Comisar european
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 Prezentare

Această carte a fost concepută pentru pregătirea candidaţilor la diferite concursuri europene (concursul de 
administrator – toate gradele și domeniile – și cel de asistent) precum și anumite probe de concursuri euro-
pene specializate (îndeosebi pentru lingviști). 

Cartea oferă o metodologie și un antrenament adaptate testelor de preselecţie pe calculator organizate de 
Oficiul European pentru Selecţia Personalului și abordează într-o manieră completă două etape cruciale, 
care sunt însă adesea neglijate de candidaţi: înscrierea online și constituirea dosarului de candidat. 

Acest volum trebuie să permită candidaţilor:
- să înţeleagă spiritul concursurilor europene;
- să se înscrie online, să constituie dosarele de candidatură și să redacteze o scrisoare de motivaţie eficace;
- să înveţe o metodă potrivită pentru fiecare din cele patru probe de preselecţie;
- să se antreneze pentru fiecare probă, cu ajutorul sistemului de verificare-corectare pentru a-și evalua 

performanţele și progresele. 

Cheia reușitei la testele de preselecţie pe calculator o constituie antrenamentul metodic și regulat. Astfel, 
această carte propune șase serii de teste de raţionament logico-lingvistic, logico-matematic și abstract pen-
tru o pregătire la cel mai înalt nivel, însoţite de o metodologie și de corecturi complete. Cartea propune, 
în continuare, 60 de întrebări de judecată situaţională, pentru a selecta mai bine semnificaţia concretă a 
competenţelor profesionale evaluate la concursurile europene. 

Cartea este redactată complet în limba română, pentru a permite vorbitorilor de limba română să se fami-
liarizeze cu exigenţele concursurilor europene1. 

Pe scurt, ce conţine această carte ?

Explicaţii și date sta  s  ce referitoare 
la concursurile europene și la evoluţia 
recentă a modalităţilor de recrutare 

Pentru a înţelege mai bine spiritul concursurilor europene
Pentru a avea un studiu asupra statutului funcţiei publice 
europene și a carierelor europene

Introducere

Sfaturi pentru înscriere la concursurile 
europene

Pentru a cons  tui corect dosarul dumneavoastră de candidat
Pentru a întocmi un CV convingător și adecvat
Pentru a redacta o scrisoare de mo  vaţie efi cientă

Partea 1

O metodologie specifi că pentru fi ecare 
din cele patru probe de preselecţie

Pentru a înţelege mai bine mizele și exigenţele probelor de :
raţionament logico-lingvis  c;- 
raţionament logico-matema  c;- 
raţionament abstract;- 
judecată situaţională.- 

Partea a 2-a

Exerciţii de pregă  re cu rezolvările 
aferente 

Pentru a vă autoevalua la cele patru probe de selecţie și 
pentru a progresa:

6 teste de raţionament logico-lingvis  c (120 întrebări);- 
6 teste de raţionament logico-matema  c (60 de întrebări);- 
6 teste de raţionament abstract (60 de întrebări);- 
60 de întrebări de judecată situaţională.- 

Partea a 3-a

1 În data de 8 decembrie 2010, EPSO a anunţat pe site-ul său că testele de preselecţie la concursul de administrator 
în 2011 se vor da în limba principală (adica maternă) a candidaţilor.




