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CARIERA ÎN INSTITUȚIILE EUROPENE

În instituțiile UE lucrează 40 000 de persoane

UUniunea Europeană recrutează candidați din toate statele 
membre, cu experiență educațională și profesională cât se poate 
de variată, pentru locuri de muncă în Bruxelles, Luxemburg și alte 
orașe ale UE. Munca în instituțiile europene înseamnă contribuții 
la dosare referitoare la teme importante pentru statele membre, 
precum schimbări climatice, migrație, siguranță și securitate sau 
comerț, cu scopul îmbunătățirii vieții a aproape 450 de milioane 
dede cetățeni europeni. În instituțiile UE lucrează 40 000 de 
persoane, cu experiențe educaționale, profesionale și personale 
diverse. 

Oficiul European pentru selecția personalului 
(EPSO) răspunde de selectarea personalului

Oficiul European pentru Selecția Personalului (European 
Personnel Selection Office, EPSO) este oficiul interinstituțional 
care răspunde de selectarea personalului în principal pentru 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia 
Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de 
Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European, 
Comitetul Regiunilor, Serviciul European de Acțiune Externă, 
OmOmbudsmanul European și Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor. În prezent, Oficiul prelucrează în medie 
aproximativ 46 000 de candidaturi pe an, pentru circa 1 300 de 
posturi. Testele se desfășoară în 24 de limbi.

Procedura de înscriere la un concurs /o procedură de selecție 
pentru ocuparea unui post într-o instituție sau într-un organism 
UE diferă în funcție de tipul de contract. 

Există mai multe categorii de contracte de muncă (fără a lua în 
considerare activitățile independente): contractele permanente, 
contractele pe durată determinată și contractele temporare. La 
acestea se adaugă contractele de stagiu.

ÎÎn cele mai multe cazuri, și anume pentru contractele cu durată 
determinată și nedeterminată, candidaturile sunt gestionate de 
Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). De la 
înscrierea on-line până la testele susținute în centrul de evaluare, 
EPSO va superviza procedura de selecție și răspunde la orice 
întrebări care ar putea apărea pe parcurs.

PPentru fiecare procedură de selecție este desemnată o comisie 
de evaluare. Aceasta îi selectează pe candidați în fiecare etapă a 
procedurii și întocmește lista finală de laureați. Comisiile de 
evaluare sunt compuse din funcționari ai instituțiilor UE, iar EPSO 
se asigură că acestea respectă cu strictețe procedurile. Procesul 
de recrutare implică și serviciile de resurse umane ale instituțiilor 
UE care răspund de recrutarea candidaților care au reușit la 
coconcurs și care figurează, deci, pe listele de rezervă EPSO, pentru 
ocuparea posturilor vacante. Înainte de a le oferi un post, 
instituțiile organizează interviuri cu angajații potențiali.



TIPURI DE CONTRACTE DE MUNCĂ
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1Funcționari titulari

perioadă 
nedeterminată

salariu și
indemnizație

candidatura

Prin concursuri 
generale anunțate 
pe siteul EPSO
- procedura durează 
între 5 și 9 luni de la 
data publicării anunțului 

I. Exerciții psihometrice de evaluare 
a aptitudinilor și capacităților candidaților

II. Exerciții legate de situații care pot 
apărea la locul de muncă

III. Înscrierea absolvenților pe liste 
de rezervă pe care instituțiile UE le 
uutilizează pentru a recruta personal, 
în funcție de necesități

De la aproximativ 2 300 EUR/lună pentru un AST/SC1 
la 16.000 EUR/lună pentru un număr limitat de administratori 
cu gradul maxim (AD 16) – la nivel de director general
+
posibile indemnizații și alocații

3 
tipuri

Administratori (AD)

Atribuții:

Grad de intrare: AD5

Experiență:  absolvent studii superioare,
     experiență profesională 
     în domeniu

- elaborarea politicilor
- punerea în aplicare a 
legislației UE
- efectuarea de analize
- consiliere

Atribuții:

Grad de intrare: AST 1 - AST 3

Experiență:  absolvent cel puțin ciclul 
     secundar de învățământ,
     experiență anterioară 
     relevantă 

sarcini tehnice 
sau administrative 

Atribuții:

Grad de intrare: AST/SC 1

Experiență:  studii postliceale/ studii
     secundare și experiență/ 
     studii de formare profesio-
     nală și exprerință

Asistenți (AST) Asistenți-secretari (AST/SC)

administrarea biroului sau 
suport administrativ în cadrul 
instituțiilor UE
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2Agenți contractuali

3Agenți temporari candidatura

În general, agenții temporari sunt selectați și angajați de fiecare 
instituție și agenție în parte

Posturile temporare sunt de obicei disponibile în domenii foarte 
specializate, cum ar fi cercetarea științifică

perioadă 
determinată

salariu și
indemnizație

candidatura
Agenții contractuali sunt recrutați de pe o listă de candidați, 
constituită în urma unei proceduri de selecție realizate de EPSO

Procedura de selecție poate include o analiză minuțioasă a CV-ului, 
teste de raționament și/sau teste de competențe (scrise, orale 
sau practice)

În funcție de grupele de funcții, 
de la 2 000 EUR/lună la 6.500 EUR/lună

Inițial cu un contract de 6-12 luni (nu mai mult de 6 ani în total)

4
grupe de funcții

I

sarcini manuale și 
de suport administrativ

II

atribuții de secretariat, 
de administrare a biroului 
și alte atribuții similare

III
atribuții executive, 
de redactare a unor 

documente, de contabilitate
și alte atribuții 

de natură tehnică similare

IV

atribuții administrative, 
de consiliere de specialitate, 
lingvistice și alte atribuții 
de natură tehnică similare
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