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26 septembrie - Ziua Europeana a 
Limbilor straine 
“Ca pacit ate a d e a com u nica  in  m ai m u lte  lim bi  repr ezi nta un  m are av anta j p entr u i ndiv iz i,  
organi zati i s i intrepri nder i deopotr iv a. Aceas ta d ezv olta cr eativ it atea , elim i na s tereot ipuri le  
cultur ale , incur aje aza g andir ea di ncolo d e granit e s i poate contr ibui la d ezv oltar ea prod us elor s i a 
s erv iciilor inov atoar e. ”  

Leon ard Orba n  
M em bru al Com is iei Europ en e-  M ultilin gv is m  

Cu ocazia Zilei Europene a limbilor straine, 

Centrul EUROPE DIRECT Timis din cadrul 
Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany a 

invitat cetatenii timiseni la sediul Europe 
Direct din strada Fagaras, nr.16 A, 

Timisoara in data de 28 septembrie 2009, 
intre orele 10-16 pentru a studia publicatii 

europene în toate limbile oficiale ale UE.  

 

 Vizitatorii au avut posibilitatea de 
alege materiale informative pe teme 

europene în mod gratuit si de asemenea si 
de a solicita informatii despre institutiile 

Uniunii Europene, fonduri structurale sau 
politici europene.  

 Obiectivul acestei actiuni a fost 

acela de a constientiza importanta 
învatarii limbilor straine si de a asimila 

valori  europene, deoarece cunoasterea 
unei alte limbi sau a mai multor limbi face 
posibila circulatia si gasirea unui loc de 

munca, promoveaza contactele 

interculturale si intelegerea reciproca.  

Din 2001, Europa sarbatoreste pe data de 
26 septembrie Ziua Europeana a Limbilor 
Straine, o intiativa a Consiliului Europei si 
a Uniunii Europene. 

Prin intermediul Europei, 800 de milioane 
de europeni reprezentati in Consiliul 
Europei si 47 de state membre sunt 
incurajati sa invete limbi straine la orice 
varsta, in scoala sau in afara ei.  

Prin intermediul Zilei Europene a Limbilor 
Straine, Consiliul Europei si Uniunea 

Europeana doresc sa promoveze 
diversitatea lingvistica in Europa, fiind 
convinsi ca sarbatorirea unei astfel de zile, 

reprezinta un instrument eficace pentru a 
o mai buna intelegere a culturii si un 

element cheie in imbogatirea mostenirii 
europene.  

Europa e bogata in oportunitati de a lucra 

si studia in alta tara, dar lipsa unor 
competente lingvistice, ii impiedica pe 

multi dintre cetateni sa profite de aceste 
avantaje. Globalizarea solicita cetatenilor 

cat mai multe abilitati lingvistice, astfel 
incat engleza singura, nu mai este 

suficienta.  
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Invatarea de limbi straine aduce beneficii 
atat tinerilor, cat si celor mai in varsta „nu 

esti niciodata prea batran ca sa inveti o 
limba straina si sa te bucuri de 

oportunitatile pe care le aduce”. Chiar 
daca sti doar putine cuvinte in limba 

straina a carei tari o vizitezi (atunci cand 
pleci in vacanta), acest lucru te ajuta sa-ti 

faci prieteni si contacte. 

Limba pe care o vorbim ne ajuta sa ne 
definim identitatea. Multitudinea de limbi 

vorbite de cei 500 de milioane de cetateni 
ai UE, s-a raspandit pe continent sub 

forma unui vast mozaic. Cunoasterea altor 
limbi promoveaza contactele 

interculturale, intelegerea reciproca si 

comunicarea directa intre cetateni intr-o 
Uniune tot mai diversa. 

Respectarea diversitatii lingvistice si 
culturale reprezinta o trasatura esentiala a 
Uniunii Europene. Aceasta este garantata 
in Carta Drepturilor Fundamentale ale 
Uniunii Europene, adoptata de liderii UE 

in 2000.  

Abilitatile de limba sunt o necesitate si un 
DREPT al tuturor- acesta este mesajul 
principal pe care doreste sa-l transmita 
Ziua Europeana a Limbilor Straine.  

 

 

Premiile cehe pentru inovatie 

Innovating Minds – Premiile cehe pentru tineri europeni 
Dacă eşti interesat de subiecte legate de tehnologie şi ştiinţă şi  vrei  să -ţi demonstrezi 
potenţialul, trimite un proiect şi înscrie-te în concurs. Concursul se adresează tinerilor 
europeni care nu au împlinit vârsta de 20 de ani până la data limită. În cadrul concursului vor 
fi acordate premii pe următoarele categorii: tehnologii de informare şi comunicare; sănătate 

şi calitatea vieţii; mediul înconjurător; produse şi inovaţii tehnologice. Ceremonia de 
decernare a premiilor va avea loc pe 10 decembrie 2009, în Republica Cehă. 

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 15 octombrie 2009.  

Mai multe informaţii:  

http://www.innovatingminds.eu 

  

http://www.innovatingminds.eu/
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Juvenes Translatores sau e timpul să vă 

înscrieţi la concurs

Veşti bune! Şcoala dumneavoastră se 
poate înscrie acum la concursul Juvenes 
Translatores. 

La data de 24 noiembrie 2009, elevii 
născuţi în anul 1992 selectaţi din 
aproximativ 690 de şcoli din UE îşi vor 
pune la încercare talentul de traducător, 
în cadrul unui concurs organizat de 
departamentul de traduceri al Comisiei 
Europene. 

Concursul îşi propune să promoveze 
utilizarea limbilor străine în Europa, 
precum şi profesia de traducător.  

Cine poate participa?  
Orice liceu din Europa se poate înscrie - 
până la data de 20 octombrie, cel târziu, la 
concurs.  

La scurt 

timp 
după 

aceea, 
Comisia 

va utiliza 

o 
procedură de selecţie prin tragere la sorţi 

pentru a stabili care sunt şcolile 
participante, întrucât numărul acestora 

este limitat. 

Până la data de 15 noiembrie, şcolile 
selecţionate trebuie să transmită numele 

a maxim cinci elevi, precum şi 
combinaţiile de limbi alese pentru 

concurs. 

Candidaţii vor putea alege orice 
combinaţie de limbi, dintre cele 23 de 
limbi oficiale ale Uniunii Europene. Totuşi, 
trebuie ştiut că, pentru a obţine cele mai 
bune rezultate, traducătorii profesionişti  
traduc, de obicei, în limba lor maternă sau 
în limba pe care o stăpânesc cel mai bine.  

Traducerile vor fi evaluate de traducători 
profesionişti din cadrul Comisiei 
Europene. Câştigătorii vor fi invitaţi să 
participe în 2010, la Bruxelles, la o 
ceremonie de decernare a premiilor 
prezidată de comisarul european pentru 
multilingvism. Cu această ocazie, tinerii se 
vor putea cunoaşte şi vor avea ocazia de a 
întâlni o parte din traducătorii UE. 

De ce acest concurs? 
... pen tru a prom ov a înv ăţar ea l im bilor s trăi ne  
ş i prof es ia de traduc ător   

Dacă vrem să fim „uniţi în diversitate”, 
trebuie să avem capacitatea de a înţelege 

şi alte limbi în afara limbii materne . 

Pe termen lung, învăţarea limbilor străine 
îi apropie pe oameni, făcând posibilă o 
mai bună cunoaştere a altor culturi. De 
asemenea, le va permite tinerilor de astăzi 
(adică adulţilor de mâine) să se deplaseze 

mai uşor dintr-o ţară europeană în alta, 
pentru a studia sau pentru a lucra. 

... pen tru a s prijin i prof es orii ş i elev ii   

Concursul s-a bucurat de un succes 
răsunător - 99% din şcolile participante la 

ediţiile anterioare ar dori să repete 

http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/
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această experienţă. 

O parte din şcoli au organizat propriile 
preselecţii, pentru a asigura participarea 
la concurs a celor mai buni elevi. Atât 
profesorii, cât şi elevii şi-au exprimat 
entuziasmul - cu toţii ne-au trimis 
fotografii sau ne-au scris despre 

experienţa lor vis-à-vis de concursul 
Juvenes Translatores. 

... pen tru a prom ov a activ ită ţile ş col are  
trans f rontali ere  

În urma ediţiei de anul trecut, un profesor 
de limba franceză care lucrează în 

Göteborg (Suedia) a lansat cu succes un 
schimb interşcolar de experienţă Juvenes 

Translatores cu Franţa şi Spania. 

Mai multe informaţii la 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/program

mes/jt/index_ro.htm

EuroCreator 

EuroCreator este un website pentru studenţi şi profesorii lor interesaţi să creeze proiecte 
digitale media. El oferă o platformă pan-europeană pentru stimularea creativităţii şi  
schimburile gratuite de conţinut multimedia. Site-ul este disponibil în 10 limbi europene.  
 
Ce mai aştepţi? Dezlănţuie-ţi imaginaţia! Surprinde-ţi creativitatea! Inovează şi distrează-te! 
Toate informaţiile pe:http://www.eurocreator.com Studenţii vor primi un certificat înmânat 
de comisarul UE Ján Figel', care-i va felicita pentru munca depusă. Ján Figel' este comisarul 
UE pentru educaţie, formare, tineret, cultură şi tineret.  

Sondaj online privind explorarea spaţială 

Comisia Europeană este interesată să afle ce cred tinerii despre activităţile europene în 
domeniul spaţial, printr-un chestionar online disponibil în 21 de limbi. Tinerii cu vârsta între 
6 şi 14 ani sunt invitaţi să-şi exprime ideile privind explorarea spaţială până pe 10 octombrie 
2009 pe: http://surveys.publications.europa.eu/formserver/space.htm 

Sondajul este organizat de dl. Günter 

Verheugen, vicepreşedintele Comisiei 
Europene, responsabil pentru industrie şi 
cercetare spaţială. Răspunsurile primite îl vor 
ajuta să pregătească împreună cu colegii săi, 
viitoarele acţiuni europene în domeniul spaţial. 

  

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/jt/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/jt/index_ro.htm
http://www.eurocreator.com/
http://surveys.publications.europa.eu/formserver/space.htm
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Stagii şi vizite de studiu la Parlamentul 
European 

Pentru ca cetăţenii să se familiarizeze cu modul de funcţionare al instituţiilor europene, dar 
şi pentru a contribui la formarea a tinerilor, Parlamentul European, în acest caz, oferă 

posibilităţi multiple de a efectua stagii şi vizite de studiu în cadrul Secretariatului General.  

Pentru cetăţenii europeni, Parlamentul European propune diferite tipuri de stagii, care pot fi 
remunerate sau nu: stagii cu opţiunea generală, stagii cu opţiunea jurnalism, stagii de 
traducere şi stagii de interpretariat.  

Stagii renumerate 

Stagiile remunerate se acordă exclusiv absolvenţilor de universitate sau instituţii similare, în 
dorinţa de a oferi stagiarilor o completare a cunostintelor dobândite în timpul studiilor.  

Stagiile remunerate includ: 

 stagiile Robert Schuman cu opţiunea generală  

 stagiile Robert Schuman cu opţiunea jurnalism. 

Candidaţii pentru stagiile Robert Schuman cu opţiunea generală trebuie să dovedească că 

au redactat, în cadrul studiilor universitare sau pentru o publicaţie ştiinţifică, o lucrare scrisă 
substanţială. Unul dintre aceste stagii, care poartă numele de „Bursa Chris Piening”, poate fi 

acordat unui candidat a cărui lucrare a avut ca temă relaţiile dintre Uniunea Europeană şi  
Statele Unite. 

Candidatii pentru stagiile Robert Schuman cu opţiunea jurnalism trebuie să dovedească 

experienţă profesională, fie prin articole publicate, fie prin înscrierea în asociaţia jurnaliştilor 
dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diplomă în jurnalism recunoscută în 

statele membre ale Uniunii Europene sau în statele candidate la aderare. 

Datele de începere a stagiilor si perioadele de înscriere 

Începerea stagiului  Perioada de înscriere 

1 martie 15 august - 15 octombrie 
(miezul noptii) 

1 octombrie 15 martie - 15 mai (miezul 
noptii) 
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Bine de ştiut!!! 
 În cazul în care doriţi să aplicaţi, nu aşteptaţi ultima zi pentru a vă depune candidatura, 
deoarece sistemul se poate bloca, datorită unui nr.prea mare de candidaturi  

Citiţi cu atenţie normele interne privind stagiile. 

 În cazul în care sunteti selectat, vi se vor solicita urmatoarele documente justificative: 
 copie a paşaportului sau a carţii de identitate;  

 copie a diplomei (diplomelor) universitare;  
 scrisoare din partea unei persoane care exercită o profesie relevantă şi este în 

masură să evalueze în mod obiectiv competenţele dumneavoastră;  
 pentru candidaţii la stagiile cu opţiunea generală: dovada realizarii unei lucrări scrise 

(adeverinţă, pagina de gardă, diplomă etc.);  

 pentru candidatii la stagiile cu opţiunea jurnalism: articole publicate sau înscrierea în 
asociaţia jurnalistilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau diploma în 

jurnalism recunoscută în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele 
candidate la aderare. 

Stagii remunerate pentru persoane cu handicap 
Lansat în anul 2006, acest stagiu renumerat la Parlamentul European îşi propune şă 

promoveze egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, ca o măsură de discriminare 
pozitivă menită să faciliteze integrarea profesională a acestor persoane.  

Principalul obiectiv al programului este de a oferi şanse persoanelor cu handicap la o 

experienţă profesională semnificativă şi ocazia de a se familiariza cu activităţile 
Parlamentului European. 

Durata stagiilor remunerate este de cinci luni şi nu poate fi prelungită, iar efectuarea unui 

stagiu, nu le oferă stagiarilor dreptul de a beneficia de un post în cadrul Parlamentului 
European, funcţionarii fiind recrutaţi pe baza unui concurs organizat de EPSO.

Datele de începere a stagiilor şi perioadele de înscriere  

Începerea stagiului Perioada de înscriere 

1 martie 15 august - 15 octombrie 
(miezul nopţii) 

1 octombrie 15 martie - 15 mai (miezul 

nopţii) 

Candidaţii la acest program trebuie: 

 să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei ţări candidate;  

 să aibă peste 18 ani la data începerii stagiului;  

http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/general_rules_ro.pdf
http://europa.eu/epso/


 

 
Centrul Europe Direct Timis 
E-mail: europedirect@bethany.ro 
Web: europedirect.bethany.ro 

 să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi să 
cunoască bine o altă limbă dintre acestea;  

 să nu fi beneficiat de un stagiu remunerat sau să nu fi exercitat o activita te 
remunerată pentru o perioadă de peste patru săptămâni consecutive în cadrul unei 
instituţii europene sau pe lângă un deputat sau grup politic din Parlamentul 
European;  

 să poată atesta existenţa unui handicap (certificat medical sau certificatul de 
încadrare în grad de handicap emis de autoritatea naţională). 

Dacă sunteţi interesat(ă) de un stagiu remunerat 
în cadrul acestui program, vă rugăm să citiţi cu 
atenţie Descrierea programului de stagii stagii 
pentru persoane cu handicap, Normele interne 
privind stagiile şi vizitele de studiu la Secretariatul 
General al Parlamentului European şi Informaţiile 
practice - Bruxelles şi Luxemburg. stagiile sunt 
disponibile în special în Bruxelles şi Luxemburg, 
deoarece unele dintre Birourile de informare din 
statele membre nu sunt în măsură să asigure 
facilităţi specifice de acces. 

De asemenea toate informaţiile pe care le furnizaţi privind handicapul dvs. vor fi utilizate 
doar în cadrul Parlamentului European şi doar în scopul de a vă pune la dispoziţie 
adaptările specifice la locul de muncă şi pentru a vă facilita căutarea unei locuinţe 
accesibile, a mijloacelor de transport şi asistenţă. 

Stagii de traducere remunerate 
 

Datele de începere a stagiilor și 
perioadele de înscriere 

Începutul stagiilor Perioada de înscriere 

1 ianuarie de la 15 iunie până la 15 august (miezul nopţii)  

1 aprilie de la 15 septembrie până la 15 noiembrie (miezul 

nopţii) 

1 iulie de la 15 decembrie până la 15 februarie (miezul nopţii) 

1 octombrie de la 15 martie până la 15 mai (miezul nopţii) 

http://www.europarl.europa.eu/traineeships/traineeship_programme_disability_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/general_rules_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/general_rules_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/general_rules_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/traineeships/practical_info_bxl_en.rtf
http://www.europarl.europa.eu/traineeships/practical_info_lux_en.rtf
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Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii 
similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite 

în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a 

Parlamentului European. 

Candidaţii la un stagiu de traducere remunerat trebuie:  

 să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei ţări candidate la 

aderare, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă acordă, în mod 
excepţional, o derogare,  

 să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului,  
 să nu fi beneficiat de un stagiu remunerat sau de un angajament salarial de mai mult 

de patru săptămâni consecutive pe lângă o instituţie europeană, un deputat sau un 
grup politic din Parlamentul European.  

 să fi obţinut, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, o diplomă 
corespunzătoare unui ciclu de studii universitare de minim trei ani;  

 să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea 

a unei ţări candidate şi să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale 
Uniunii Europene. 

Stagiile de traducere remunerate se acordă pe o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de a 

beneficia, în mod excepţional, de o prelungire, pentru o durată de maxim trei luni.  

Stagiile de traducere se desfăşoară la Luxemburg. 

Cu titlu indicativ, cuantumul bursei este în 2009 de 1 169,09 EUR pe lună. 

Dacă sunteţi interesat de un stagiu de traducere remunerat, vă rugăm să citiţi cu atenţie 

Normele interne privind stagiile de traducere. 

În cazul în care candidatura dumneavoastră primeşte un răspuns pozitiv în urma 
preselecţiei, vi se vor solicita următoarele documente justificative: 

 cererea-tip semnată,  

 copia paşaportului sau a cărţii de identitate,  
 copii ale diplomelor şi certificatelor,  

 copii ale foii matricole (puncte analitice, note), dacă sunt disponibile. 

În cazul în care a primit un răspuns pozitiv în urma preselecţiei, candidatura 
dumneavoastră va fi valabilă cu condiţia să trimiteţi documentele menţionate mai sus.  

În cazul în care îndepliniţi condiţiile de admitere la stagiu, vă rugăm să completaţi cererea-
tip online, dar atenţie să nu rămînă mai mult de 30 de minute inactive, deoarece datele pe 
care le-aţi introdus se pierd 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/translation_rules_ro.pdf
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Păstraţi o copie a numărului care vă va fi atribuit după validarea însc rierii online. 

Vizite de studiu 
Vizitele de studiu au scopul de a permite cetăţenilor să studieze îndeaproape subiecte 
specifice legate de integrarea europeană,fie prin consultarea documentelor din bibliotecile 
sau arhivele Parlamentului European, fie prin contact direct cu deputaţii europeni sau cu 
funcţionari specializaţi.Durata maximă a vizitelor de studiu este de o lună.Persoanele care 
doresc să efectueze o vizită de studiu trebuie să se adreseze autorităţii competente din 
cadrul Direcţiei Generale Personal. Aceasta verifică disponibilităţile de primire în cadrul 
serviciilor şi organelor Parlamentului European şi îi informează pe cei interesaţi cu privire la 
cursul dat cererii lor. 

Parlamentul European nu suportă cheltuielile vizitatorilor, indiferent de  natura lor. 

Pentru a obţine informaţii suplimentare sau pentru a vă înscrie pentru o vizită de studiu, 
puteţi contacta biroul de mai jos: 

European Parliament 

Traineeships Office 

KAD 02C008 
L - 2929 LUXEMBOURG 

 +352 / 43 00 248 82 

E-mail 

. 

mailto:stages@europarl.europa.eu
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EPSO- te învaţă cum să ajungi fucţionar 

european 

EPSO sau Oficiul european pentru selecţia 
personalului este cel care decide viitori  

functionari ai instituţiilor europene. 
Aşadar, dacă te interesează un post la una 

dintre instituţiile UE si îndeplineşti 
următoarele criterii necesare pentru a 

candida, şi anume: 

 să fi cetăţean al unui stat membru 
al Uniunii Europene  

 să te bucuri de toate drepturile 
asociate cetăţeniei  

 să-ţi fi îndeplinit toate obligaţiile 
impuse de legislaţia referitoare la 
satisfacerea stagiului militar  

 să cunoşti foarte bine una dintre 
limbile oficiale ale Uniunii 
Europene şi o a doua limbă la un 
nivel satisfăcător.  

 atunci te poţi înscrie în vederea 
participării la concurs.  

 De asemenea e bine să ştiţi,că 
pentru un post sau altul,  condiţiile 
minime privind studiile urmate diferă. În 
general, diploma de licenţă este necesară 
pentru toate posturile de administrator. În 
unele cazuri este posibil să fie necesară o 
anumită experienţă profesională. Lingviştii 

(interpreţi, traducători, jurişti-lingvişti) 
trebuie să demonstreze că dispun de 

cunoştinţe lingvistice suplimentare faţă de 
cele minime, menţionate mai sus. 

Ce face EPSO? 
M is iunea c entr ală a EP SO es te d e a f urni za  
s erv icii prof es ional e d e s elec ţie a pers ona lul ui  
pentr u ins tit uţiil e U niu nii Europ en e.  

Principalul domeniu de competenţă al 
Oficiului European pentru Selecţia 

Personalului (EPSO) constă în furnizarea 
de servicii de selecţie a personalului la 

cele mai înalte standarde profesionale, 
pentru instituţiile UE. 

EPSO şi personalul său urmăresc să 

satisfacă atât nevoile instituţiilor, cât şi  
aşteptările candidaţilor prin atragerea si 

selectarea de oameni talentaţi, proveniţi  
din toate statele UE, prin intermediul unor 

proceduri de selecţie eficiente şi corecte. 

EPSO îşi propune să furnizeze instituţiilor 
personal înalt calificat, în timp util şi în 

funcţie de solicitările acestora, astfel încât 
să le permită să facă faţă provocărilor cu 

care se confruntă. 

Dacă ceea ce face EPSO v-a stârnit 
interesul, atunci, un potenţial candida 

poate afla mai multe informaţii despre ce 
tip de candidat se cere, ce anume se 

oferă, care sunt posturile disponibile si 
cum se poate aplica.  

Cum ar trebui să fie viitorul candidat? 

 În instituţiile Uniunii Europene 
lucrează 40.000 de femei şi bărbaţi 

provenind din medii culturale, 
educaţionale şi profesionale diverse, dar 

care au în comun pasiunea pentru Europa.  

Personalul din instituţiile europene se 
bucură de un mediu de lucru cu adevărat 

multicultural. Cu toţii sunt profesionişti în 
domeniul în care lucrează, dotaţi cu un 
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spirit de echipă deosebit. Prin entuziasmul 
pe care îl manifestă şi prin cunoştinţele pe 

care le deţin contribuie nu doar la 

prosperitatea Europei, ci şi a întregii lumi. 
Iată de ce căutăm persoane care au o 

calitate în plus faţă de cunoştinţele şi 
competenţele profesionale: şi anume, 

capacitatea de a da randament şi de a 
lucra eficient în cadrul unei echipe 

multiculturale. 

Ce se oferă? 
O muncă incitantă  

 Obiective provocatoare, variate şi  
interesante  

 Carieră dinamică (posibilitatea de 
a schimba direcţia/domeniul pe 
parcursul carierei)  

 Mediu de lucru internaţional şi 
multicultural  

 Acces la condiţii de formare şi  
pregătire profesională excelente  

 Un echilibru deosebit între viaţa 
profesională şi cea personală (de 
ex. program flexibil, muncă la 
domiciliu)  

 Pachet de beneficii competitiv şi  
progresiv (asigurare medicală, 
indemnizaţii, şcoli europene 
gratuite pentru copii, asigurare de 
pensie).  

Care sunt categoriile de posturi 
pentru care se poate aplica? 

 

În instituţii, pot fi ocupate mai multe tipuri 
de posturi: 

A. Funcţionari titulari 

Funcţionarii titulari compun funcţia 
publică europeană şi se împart în două 

categorii – administratori (AD) şi asistenţi 
(AST). 

În mod normal, administratorii se ocupă 

de elaborarea politicilor şi de punerea în 
aplicare a legislaţiei europene, efectuează 

analize şi oferă consiliere. Un 
administrator poate juca un rol esenţial în 

procesul legislativ şi în cel bugetar al 

Uniunii Europene, poate coordona vastele 
politici economice sau de alt tip ale 

statelor membre, poate participa la 
negocieri cu ţări terţe sau poate 

reprezenta instituţiile în cadrul 
forumurilor internaţionale.  

În general, asistenţii au atribuţii de suport 

(pe probleme de secretariat, 
administrative, financiare, de comunicare, 

de elaborare şi implementare a politicilor 
etc). De asemenea, au un rol foarte 

important în gestionarea internă a 
instituţiilor, în special în domeniul bugetar 

şi financiar, în domeniul resurselor 
umane, în sectorul informatic şi în cel al 

gestiunii documentelor.  

 

B. Agenţi contractuali  
Agenţii contractuali au atribuţii 
administrative şi de asistenţă sau oferă 
sprijin suplimentar în domenii specializate 

în care nu există suficienţi funcţionari cu 
competenţele necesare. Agenţii 

contractuali sunt angajaţi pe o perioadă 
fixă maximă, deseori pe baza unui prim 

contract încheiat pe o perioadă mai scurtă 
de timp (6-12 luni), în funcţie de tipul de 
post. 

Agenţi temporari (personal cu 
contract pe durată determinată)  
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Agenţii temporari au o multitudine de 
atribuţii, fie foarte specializate, fie 

temporare,pe 

o perioadă maximă de şase ani. Vă puteţi  
depune candidatura pentru un post de 

agent temporar introducând datele 
dumneavoastră în bazele de date ale 

UE:"EU CV online"- administrat de către 

Direcţia Personal a Comisiei Europene. 
Concursurile de selecţie pentru agenţi 

temporari sunt organizate, în general, de 
instituţii şi agenţii şi mai puţin de EPSO.  

Personal interimar  
  

Unele instituţii angajează personal la nivel 
local, pe termen foarte scurt (până la 6 
luni), prin intermediul agenţiilor de muncă 
temporară. Persoanele interesate de 
contracte pe termen scurt sunt invitate să 
contacteze direct aceste agenţii de muncă 
temporară. 

Stagiari  
 

În fiecare an, peste 1200 de tineri au 
posibilitatea de dobândi noi competenţe 
profesionale, de a-şi dezvolta calităţile 
personale şi de a-şi lărgi cunoştinţele 
despre UE prin intermediul stagiilor în 
instituţiile europene. Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia, Curtea de 
Justiţie, Comitetul Economic şi Social, 

Comitetul Regiunilor şi Ombudsmanului 
European organizează stagii de 3-5 luni, 

destinate tinerilor absolvenţi de 
universitate. Stagiarii primesc sarcini 

similare cu cele ale funcţionarilor cu cel 
mai mic grad AD.  

Experţi naţionali detaşaţi (END)  
Experţii naţionali detaşaţi sunt funcţionari 
naţionali, internaţionali sau angajaţi în 

sectorul public care lucrează, temporar, 
pentru o instituţie europeană. Ei îşi pun 

experienţa acumulată în domeniul în care 
lucrează la dispoziţia instituţiei respective 

şi se întorc în ţară cu o serie de noi 
cunoştinţe despre politicile şi procedurile 

UE, dobândite pe durata detaşării. 

Experţii naţionali detaşaţi lucrează alături 
de funcţionarii europeni, contribuind la 

realizarea obiectivelor strategice definite 
de o direcţie generală sau de un serviciu. 

Fiecare expert lucrează sub îndrumarea 
unui funcţionar european, conform unei 

fişe a postului detaliate şi supuse unor 
reglementări menite să împiedice apariţia 
unor conflicte de interese. Experţii 
naţionali detaşaţi sunt selecţionaţi printr-
o procedură specifică, fără implicarea 
EPSO. Informaţii privind oportunităţile 
actuale pot fi obţinute, în general, de la 
birourile Reprezentanţelor Permanente 
ale statelor membre pe lângă Uniunea 
Europeană, aflate la Bruxelles. 

Părţile implicate 

Cine ia parte la procesul de selecţie şi 
de recrutare a personalului? 

EPSO  
Oficiul European pentru Selecţia 
Personalului (EPSO) organizează 
concursuri generale şi proceduri de 

selecţie: publică şi promovează anunţul de 
concurs, organizează diferite teste, 

analizează dosarele candidaţilor pentru a 
stabili dacă aceştia îndeplinesc condiţiile 
generale, furnizează comisiilor de selecţie 
sprijin administrativ, logistic şi în materie 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_ro.htm
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de prelucrare a datelor şi gestionează 
listele de rezervă. De asemenea, EPSO se 

asigură că procedurile sunt respectate cu 

stricteţe de către comisiile de selecţie. 

Comisia de selecţie  

Comisia de selecţie este compusă din 
reprezentanţi şi membri ai personalului 
instituţiilor europene. Răspunde de 
redactarea întrebărilor pentru testele 
scrise şi orale, verifică dacă persoanele 

candidate îndeplinesc condiţiile specifice 
şi organizează proba orală. Comisia de 

selecţie acţionează independent şi  
imparţial.  

De retinut!!! Candidaţilor le este strict 
interzis să îi contacteze pe membrii 
comisiei de selecţie pe parcursul 

concursului. Activitatea şi deliberările 
comisiilor de selecţie sunt confidenţiale. 

Totuşi, candidaţii care doresc să depună 
contestaţii pot trimite cereri scrise 

preşedintelui comisiei de selecţie, prin 
intermediul EPSO. Numele membrilor 
comisiei de selecţie sunt publicate pe site-
ul EPSO înainte de probele orale.  

Instituţiile europene  

Serviciilor de resurse umane din cadrul 
instituţiilor le revine sarcina de a recruta 
laureaţi ai concursurilor, adică de a angaja 
noi persoane care figurează pe listele de 
candidaţi întocmite de EPSO, pentru 
ocuparea posturilor vacante. Înainte de a 
le oferi un post, instituţiile organizează 
interviuri cu angajaţii potenţiali. 

De-a lungul carierei, angajaţii se pot 
transfera de la un departament la altul 
sau dintr-un post în altul. Astfel, au 
posibilitatea de a se familiariza cu diverse 

politici şi servicii din cadrul instituţiilor şi  
de a-şi lărgi aria de competenţă. 

Salariu 

Instituţiile oferă un pachet salarial 
competitiv. Există o singură scară 
salarială pentru posturile AD şi AST, care 
cuprinde 16 grade (fiecare cu câte 5 
trepte de vechime). Personalul avansează 
automat de la o treaptă de vechime la 
alta, în cadrul unui singur grad. Ritmul 

este de o treaptă la fiecare doi ani, până 
se ajunge la ultima treaptă a gradului. Din 

acest moment, este necesară promovarea 
la gradul următor pentru a putea avansa 

în continuare. Pentru fiecare promovare 
de la gradul 1 la gradul 16, salariul este 

majorat cu un procent fix. 

Pachetul salarial mai include şi un sistem 
de alocaţii – alocaţia pentru locuinţă, 

alocaţia pentru copiii aflaţi în întreţinere, 
alocaţia şcolară, indemnizaţia de 

expatriere, alocaţia anuală de călătorie la 
locul de origine, etc. 

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul:  

http://europa.eu/epso/index_ro.htm 
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