
 

Adrese Internet 

EPSO website

http://europa.eu/epso

Inforecrutare 

http://europa.eu/epso/infos/contact_en.htm

Regulamentul personalului 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf

Europa website

http://europa.eu

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

http://eur-lex.europa.eu

Birourile de informare ale Parlamentului European 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/nearYou/
completeList.do

Reprezentanţele Comisiei

http://ec.europa.eu/represent_ro.htm

Biroul de legătură Bruxelles-Europa

http://www.blbe.be

Biroul Naţional de Turism Luxemburg

http://www.ont.lu

Dacă sunteţi motivat și ambiţios, atunci puteţi să vă faceţi o carieră 
ideală în cadrul Serviciului Public European. UE recrutează absolvenţi 
cu diplomă universitară și persoane fără diplomă universitară. (1) 
Persoanele fără diplomă universitară sunt angajate ca asistenţi și 
trebuie să fi absolvit cu succes cel puţin cursurile liceuluisau ale unei 
școli postliceale și să aibă 3 ani de experienţă în domeniul ales. 

Ce muncă voi face?
Depinde mult de nivelul la care intraţi. Unii angajaţi lucrează 
la secretariat sau desfășoară activităţi administrative. Alţii au 
responsabilităţi executive sau funcţii de coordonare. Sunt multe 
oportunităţi, într-o gamă variată de domenii: finanţe, IT, corectură, 
probleme de personal, facilităţi pentru conducere, comunicaţii, 
administraţie vamală și audit. Gama de oportunităţi este extrem de 
variată și foarte interesantă.

Ce îmi oferă UE?
O carieră într-o instituţie UE oferă ocazia de a munci într-un mediu 
multicultural, multilingvistic, în condiţii excelente. 

De asemenea, personalul beneficiază de un salariu atractiv, precum 
și de alocaţii, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei persoane; 
acesta include o alocaţie de expatriere de 16 %, ce va fi plătită pe 
toată durata activităţii. Există și un plan de pensii cu o contribuţie 
generoasă. Deși personalul oficial nu plătește impozit pe venit, se 
plătește un impozit comunitar pe salariu.

De asemenea, salariaţii beneficiază de oportunităţi excelente de 
instruire în alte limbi și în domenii legate de cariera lor.

Cum să mă înscriu pentru 
un loc de muncă? 
Poziţiile se ocupă prin concurs. Oficiul European pentru Selecţia 
Personalului (EPSO) organizează concursuri, pentru toate instituţiile, 
pentru selectarea personalului la diferite niveluri și pentru diverse 
domenii de activitate. Toate concursurile sunt anunţate pe site-ul web 
EPSO, unde veţi găsi și un program anticipativ al acestora. Astfel, aveţi 
posibilitatea să beneficiaţi de ocazii prezente și viitoare. 

Ce calificări sunt necesare?
Trebuie să fiţi cetăţean al unui stat membru UE. Toate cerinţele specifice 
fiecărui concurs sunt incluse în anunţul referitor la acesta, pe care îl veţi 
găsi pe site-ul EPSO. Nu aveţi nevoie de nici o calificare formală care să 
ateste cunoașterea unei limbi străine, dar trebuie să cunoașteţi bine o 
limbă europeană și să puteţi lucra și în a doua limbă. Acestea trebuie să 
fie limbi oficiale ale UE. Puteţi găsi informaţii despre limbile oficiale ale UE 
accesând Europa website.

Procedura de selecţie 
Când se organizează un concurs, se publică un anunţ în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. Anunţul conţine toate informaţiile despre criteriile 
de eligibilitate și despre procedura de selecţie. Anunţul poate fi găsit 
și pe site-ul web al EPSO. Candidaţii se înregistrează direct pe Internet 
(on-line) și sunt invitaţi la teste de preselecţie. Testele includ întrebări cu 
răspunsuri multiple, exprimate atât verbal, cât și numeric, cunoașterea 
problemelor legate de UE și a celor legate de concursul pentru postul 
respectiv. Candidaţii care obţin punctaje foarte bune la aceste teste 
vor da teste scrise legate de domeniul postului respectiv. Candidaţii cu 
cele mai bune rezultate vor fi apoi invitaţi la examinări orale. Comisia de 
selecţie va alcătui o listă cu candidaţii acceptaţi și instituţiile vor recruta 
personal de pe această listă, atunci când apar posturi libere. Locuri de 
muncă vor fi oferite majorităţii candidaţilor de pe liste, dar persoanele vor 
fi selectate în funcţie de cât de compatibil este profilul lor cu cerinţele 
postului respectiv. Faptul de a fi inclus pe lista candidaţilor acceptaţi nu 
este o garanţie că veţi obţine un loc de muncă. Lista rămâne valabilă 
pentru aproximativ doi ani și valabilitatea ei poate fi extinsă în timp.

Ce limbă voi vorbi la serviciu?
Veţi lucra alături de colegi din toate cele 25 state membre ale UE. 
Engleza, franceza și germana sunt limbile folosite cel mai des. Pentru a fi 
promovaţi conform schemei de personal, trebuie să învăţaţi și o a treia 
limbă. Veţi beneficia de instruire pentru a vă perfecţiona în a doua limbă 
folosită și pentru a o învăţa pe a treia, dacă trebuie. 

La ce nivel de salarizare încep?
Nivelul de bază la angajare este AST1. De asemenea, se poate începe de 
la nivelul AST3 sau chiar mai sus, dar pentru acest lucru aveţi nevoie de 
mai multă experienţă și/sau de calificări suplimentare. 

 
Inforecrutare
C-80 4/11
B-1049, Bruxelles
inforecruitment@ec.europa.eu
Tel.: +32 (0)2 299 31 31
Fax: +32 (0)2 295 74 88
http://europa.eu/epso

(1)  Pentru informaţii privind cariera pentru absolvenţii cu diplome universitare, vă rugăm 
să consultaţi EPSO website. Caracterele tipărite în „bold” se referă la adresele de web 
enumerate la sfârșitul broșurii.
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Ce perspective de carieră există?
Pe baza evaluărilor anuale și după absolvirea cu succes a programelor 
de instruire, personalul oficial poate fi promovat. Salariaţii avansează 
automat pe grila de salarizare la fiecare 2 ani, până la nivelul maxim. 
Grila de salarii este disponibilă în Regulamentul personalului.

Unde voi munci?
Majoritatea posturilor, adică aproximativ 80 %, sunt în Bruxelles. Cea 
mai mare parte a celorlalte posturi este în Luxemburg. Totuși, sunt și 
câteva posturi la agenţiile descentralizate din UE. Există oportunităţi 
de carieră și în cadrul reprezentanţelor și Delegaţiilor UE atât în cadrul 
Uniunii, cât și în ţări terţe. 

Cum mă pot pregăti pentru teste?
Veţi găsi exemple de teste pe site-ul web al EPSO. De asemenea, 
puteţi afla mai multe lucruri despre instituţiile UE accesând Europa 
website.

Dacă vă interesează o carieră în instituţiile europene, este important 
să vorbiţi bine o a doua limbă și să fiţi la curent în permanenţă cu tot 
ceea ce se întâmplă în Europa. 

De unde pot obţine 
informaţii în ţara mea?
Reprezentanţele Comisiei și birourile de informare ale 
Parlamentului European din statele membre pot să vă ajute și să vă 
consilieze. 

De asemenea, puteţi contacta direct Inforecrutare, biroul de 
informaţii al EPSO.

Când pot să mă înscriu la concurs?
După ce aveţi calificările și experienţa necesare, trebuie să așteptaţi 
până când se anunţă un concurs pentru un post adecvat pregătirii și 
aspiraţiilor dvs. Nu există nici un program regulat de concursuri – acestea 
se organizează atunci când instituţiile europene au nevoie de personal. 
Merită să consultaţi site-ul EPSO în mod regulat. Veţi găsi acolo și un 
program pentru acţiuni viitoare.

Ce oferă orașele Bruxelles și Luxemburg?
Marea majoritate a personalului angajat în instituţiile UE lucrează 
în Bruxelles sau în Luxemburg (locaţia principalelor instituţii), deși 
reprezentanţe ale acestora sunt în toată lumea. 
Să te muţi la Bruxelles sau în Luxemburg poate fi o experienţă 
foarte plăcută. Ambele capitale sunt în mijlocul Europei, fiind orașe 
cosmopolite, care oferă multe avantaje.
Oferta de locuinţe este variată și la preţuri rezonabile. Reţeaua de 
transport public funcţionează bine, făcând legătura între cartierele 
rezidenţiale ale ambelor orașe și instituţiile UE, relativ ușor și la costuri 
scăzute. Bruxelles-ul este un nod feroviar al trenurilor de mare viteză, așa 
că Parisul este la o distanţă de doar o oră și 25 de minute, iar la Londra se 
poate ajunge în două ore și 20 de minute. 
Ambele capitale oferă servicii medicale excelente, iar marea varietate 
de școli existente ușurează educaţia copiilor. În ambele orașe există 
școli europene, internaţionale, Liceu Francez, Școală Germană, Școală 
Britanică. De asemenea, școlile belgiene și luxemburgheze oferă 
educaţie la standarde înalte. Ca regulă, există centre pentru preșcolari 
și locaţii unde copiii pot sta după orele de școală, precum și un număr 
mare de creșe pentru sugari și copii mici. 
„Birourile de întâmpinare” ale fiecărei instituţii vă oferă tot ajutorul de 
care aveţi nevoie pentru a vă stabili în Bruxelles sau în Luxemburg, de 
îndată ce sosiţi în oricare dintre cele două orașe. Biroul de legătură cu 
Europa din Bruxelles (Brussels Europe Liaison Office), înfiinţat de 
autorităţile naţionale belgiene, oferă informaţii detaliate pe site-ul său de 
Internet, care are o secţiune în limba engleză ce oferă foarte multe sfaturi 
utile și informaţii privind mutarea în Bruxelles. De asemenea, există și 
site-ul oficial al Biroului Naţional de Turism din Luxemburg (National 
Tourist Office of Luxembourg), care oferă informaţii despre această 
ţară și despre modul de viaţă al locuitorilor săi. 
Informaţii detaliate și puncte de contact privind o carieră în instituţiile UE 
pot fi găsite pe site-ul de Internet al EPSO accesând 
http://europa.eu.int/epso. 
De asemenea, puteţi consulta broșura EPSO, disponibilă în toate limbile 
oficiale ale UE, accesând următoarea adresă de Internet: 
http://europa.eu/epso/career_en.htm 

O CARIERĂ ÎN UNIUNEA 
EUROPEANĂ 

Scurt ghid pentru oportunităţile 
de muncă în instituţiile Uniunii 
Europene pentru persoanele 
fără diplomă universitară 
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