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— anularea deciziei șefului unității „Recrutare și încetarea
raporturilor de muncă” din cadrul Direcției HR. B, DG
Resurse umane și securitate, în calitatea sa de autoritate
abilitată să încheie contractele de muncă (AAIC), de nepre
lungire a contractului reclamantului;

— anularea deciziei pârâtei din 18 noiembrie 2011 prin care se
confirmă numărul de posturi disponibile în anul 2011
pentru promovarea în gradul AD 13, având drept consecință
respingerea reclamației formulate de reclamant împotriva
deciziei din 26 mai 2011;

— în măsura necesară, anularea deciziei adoptate de AICC de
respingere a reclamației formulate de reclamant;

— obligarea Curții de Conturi a Uniunii Europene la plata
cheltuielilor de judecată.

— reintegrarea reclamantului în funcția pe care o ocupa în
cadrul DG DIGIT, printr-o prelungire a contractului său în
conformitate cu cerințele statutului;

Acțiune introdusă la 10 februarie 2012 — ZZ/Comisia
(Cauza F-16/12)

— în subsidiar, în cazul respingerii cererii de reintegrare
formulate mai sus, obligarea pârâtei la repararea prejudi
ciului suferit de reclamant, evaluat provizoriu și ex aequo et
bono la diferența dintre remunerația pe care ar fi încasat-o ca
agent temporar în cadrul Comisiei, dacă contractul său ar fi
fost prelungit, și indemnizația de șomaj pe care o încasează
în prezent, și aceasta, pentru o perioadă de 2 ani (corespun
zătoare duratei de prelungire a contractului prevăzute la
articolul 8 din RAA), majorată cu dobânzi de întârziere în
cuantum legal pentru perioada respectivă;
— în orice caz, obligarea pârâtei la plata unei sume stabilite
provizoriu și ex aequo et bono la 5 000 de euro pentru
repararea prejudiciului moral, majorată cu dobânzi de
întârziere în cuantum legal la data la care va fi pronunțată
hotărârea;
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— obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de
judecată.
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— Anularea deciziei de repartizare a AIN din 1 februarie 2012
prin care reclamantul a fost repartizat în unitatea D5 în loc
de unitatea A4;
— obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 3 000
euro cu titlu de prejudiciu moral;
— obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.
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Anularea deciziei pârâtei de a nu îl promova pe reclamant în
gradul AD 13 în temeiul exercițiului de promovare 2011

Pârâtă: Comisia Europenă

Concluziile reclamantului

Obiectul și descrierea litigiului

— Anularea deciziei pârâtei din 26 mai 2011 de a nu îl
promova pe reclamant în gradul AD 13 în temeiul
exercițiului de promovare 2011

Cerere de obligare a Comisiei la repararea prejudiciului pe care
reclamantul apreciază că l-a suferit din cauza duratei excesive a
procedurii de recunoaștere a gravității bolii de care suferă

