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Întrebări frecvente
Stagiile Schuman la Parlamentul European

1. Pot trimite o candidatură spontană?

Nu, Parlamentul European nu acceptă candidaturi spontane. Parlamentul European deschide
înscrierile pentru stagii de două ori pe an:
 în octombrie, pentru stagiile care încep în martie și se încheie în iulie;

 în mai, pentru stagiile care încep în octombrie și se încheie în februarie.

2. De ce calificări am nevoie pentru a candida la un stagiu Schuman?

Aveți nevoie de o diplomă universitară care atestă absolvirea a cel puțin trei ani de studii.
Trebuie să fi obținut diploma cu cel puțin trei luni înainte de prima zi a stagiului.

3. Am absolvit cel puțin trei ani de studii universitare, dar nu am primit încă diploma.
Îmi pot depune candidatura?

Da, dar, dacă sunteți selectat/ă, va trebui să prezentați o declarație oficială din partea
universității dumneavoastră, care să confirme că ați obținut diploma cu cel puțin trei luni înainte
de prima zi a stagiului.

4. Există o limită de vârstă?

Pentru a vă depune candidatura, trebuie să aveți cel puțin 18 ani. Nu există o limită maximă de
vârstă.

5. Nu sunt cetățean/ă al/a unui stat membru al Uniunii Europene. Îmi pot depune
candidatura?

Da. Autoritatea competentă poate oferi un număr limitat de stagii candidaților din afara Uniunii
Europene. Dacă sunteți selectat/ă, va trebui să solicitați toate vizele, permisele de ședere și
permisele de muncă necesare. Cheltuielile nu vă vor fi rambursate.

6. Există o limită a numărului de candidaturi pe care le pot trimite?

Da. În fiecare perioadă de depunere a candidaturilor, puteți trimite maximum trei candidaturi.
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7. Dacă într-o ofertă de stagiu se anunță mai multe posturi identice (pozițiile A, B, C
etc.), pot candida pentru mai multe posturi?

În unele cazuri, sunt utilizate litere (A, B, C etc.) pentru poziții de stagiu identice disponibile
în unitățile/serviciile în cauză. Fiecare ofertă/literă corespunde unei poziții. Vă puteți depune
candidatura pentru până la trei oferte, în cadrul uneia sau mai multor servicii/unități diferite.
Rămâne la latitudinea dumneavoastră să decideți modul în care doriți să vă structurați
candidaturile. Vă atragem atenția asupra faptului că nu vă puteți depune candidatura pentru mai
mult de trei oferte, chiar dacă sunt pentru o poziție identică.

8. Pot candida pentru un stagiu la alte instituții europene în același timp?

Da.

9. Am efectuat deja un stagiu/am lucrat deja pentru o instituție a Uniunii Europene. Pot
candida pentru un stagiu la Parlamentul European?

Dacă ați efectuat un stagiu (remunerat sau neremunerat) la o instituție, un organism sau o
agenție a UE cu o durată de peste două luni consecutive, nu mai sunteți eligibil/ă pentru un
stagiu Schuman. Aceeași regulă se aplică și dacă ați lucrat pentru oricare dintre organismele
menționate în linkul de mai sus timp de mai mult de două luni consecutive.
Cu toate acestea, dacă stagiul sau munca a durat exact două luni sau mai puțin, sunteți eligibil/ă
pentru un stagiu la Parlamentul European.

10. Pot să corectez sau să aduc modificări candidaturii mele online după ce a fost
trimisă?

Dup ce a fost depusă, candidatura dumneavoastră nu mai poate fi modificată. Ne puteți însă
cere să vă ștergem contul, trimițând un e-mail la adresa PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu. Trebuie să indicați clar adresa de e-mail asociată contului pe
care doriți să-l ștergeți. După ce primiți confirmarea ștergerii contului, vă puteți înregistra din
nou și puteți din nou depune candidaturi pentru până la trei oferte de stagiu.

11. Nu-mi pot accesa contul. Ce trebuie să fac?

Dacă nu vă amintiți parola, o puteți reinițializa făcând clic pe „V-ați uitat parola?”. Dacă nu
primiți un e-mail cu un link pentru a vă reseta parola în termen de câteva ore, vă rugăm să
contactați PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Sistemul nostru de candidaturi arhivează automat conturile goale; acest lucru se întâmplă, de
exemplu, atunci când un candidat începe înscrierea, dar nu depune o candidatură pentru nicio
ofertă în zilele următoare.

12. În ce limbă trebuie să-mi scriu candidatura (CV-ul, scrisoarea de intenție)?

Vă puteți depune candidatura în orice limbă oficială a UE. Cu toate acestea, pentru a vă crește
șansele de a fi selectat, CV-ul dumneavoastră ar trebui redactat în engleză sau franceză. Vă
recomandăm să redactați scrisoarea de intenție în limba ofertei pentru care vă depuneți
candidatura.
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13. Când trebuie să trimit documentele justificative?

Dacă nu se specifică altfel în oferta de stagiu, nu este necesar să depuneți documentele care vă
dovedesc eligibilitatea în momentul trimiterii candidaturii. Va trebui să transmiteți aceste
documente numai dacă sunteți preselectat.

14. Voi avea un interviu în timpul perioadei de selecție?

Este posibil ca recrutorii să vă sune pentru un scurt interviu telefonic. Dar puteți fi
preselecționat/ă și fără a participa la un interviu.

15. Ce documente justificative trebuie să trimit și în ce limbă?

Dacă sunteți preselecționat/ă, vă vom cere să ne trimiteți:

 o copie a diplomei universitare;
 o copie a pașaportului sau a cărții de identitate în curs de validitate;
 un extras de cazier judiciar eliberat cu maximum șase luni înainte de data începerii

stagiului.

Aceste documente pot fi în orice limbă oficială a UE. Având în vedere că obținerea acestor
documente poate dura, vă recomandăm să le aveți deja pregătite în cazul în care sunteți
preselecționat/ă.

16. Am fost preselecționat/ă. Aceasta înseamnă că mi s-a oferit un stagiu la Parlament?

Nu. Deși stabilim o listă scurtă cu mai mulți candidați pentru fiecare ofertă de stagiu, nu putem
oferi postul decât unui singur candidat. Candidatul selectat (de pe lista scurtă) pentru un anumit
post primește oferta de stagiu, cu condiția să fi fost admis ca eligibil în urma verificării. În caz
contrar, recrutarea continuă cu ceilalți candidați pentru postul respectiv. În cazul în care
candidații preselectați au calificări și competențe de nivel egal, autoritatea competentă poate
aplica criterii de gen și de echilibru geografic pentru a selecta candidatul sau candidata care va
primi oferta de stagiu.

17. Nu am fost preselecționat sau selecționat pentru un stagiu în cadrul instituției. Voi
putea întreba de ce candidatura mea nu a fost acceptată?

Având în vedere că primim un număr mare de candidaturi, Unitatea de recrutare a stagiarilor
nu îi poate informa pe candidați cu privire la motivele pentru care candidaturile lor nu au fost
acceptate. Unitatea de recrutare a stagiarilor nu poate nici să-i informeze pe candidați cu privire
la motivele pentru care nu au fost preselectați, nici să le ofere consiliere cu privire la modul în
care să depună o candidatură mai bună în viitor.

18. Trebuie să plătesc impozit pentru indemnizația lunară primită?

Indemnizația lunară nu este supusă impozitului UE. La sfârșitul stagiului, veți primi un
certificat în care se va preciza suma primită. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați
pe lângă autoritățile fiscale din țara dumneavoastră dacă grantul este supus impozitării.



4 / 4

19. Îmi pot continua studiile în timpul stagiului?

Aveți dreptul să vă continuați studiile pe durata stagiului. Cu toate acestea, având în vedere că
stagiul este un post cu normă întreagă, nu aveți voie să mergeți la cursuri universitare în timpul
programului de lucru.

20. Am o dizabilitate. Beneficiez de ceva în plus?

Stagiarii o dizabilitate recunoscută de Parlamentul European pot beneficia de amenajări
corespunzătoare și de o indemnizație suplimentară de până la 50 % din grantul lunar, în funcție
de gradul de dizabilitate (evaluare efectuată de Parlamentul European):
 în cazul în care dizabilitatea este mai mică de 20 %, nu se va acorda nicio plată

suplimentară;
 în cazul în care dizabilitatea este mai mare sau egală cu 20 % dar mai mică de 50 %,

plata suplimentară va fi de 20 % din grantul lunar;
 în cazul în care dizabilitatea este mai mare sau egală cu 50 %, plata suplimentară va fi

de 50 % din grantul lunar.

21. Am o dizabilitate care mă împiedică să redactez documentele necesare pentru
candidatură. Ce pot să fac?

Dacă aveți o dizabilitate care vă împiedică să redactați documentele necesare pentru
procedurile de candidatură și/sau de selecție, vă rugăm să contactați PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

22. Universitatea la care studiez cere semnarea unui acord de stagiu specific pentru ca
acest stagiu să fie luat în considerare la calculul creditelor mele academice. Poate
Parlamentul European să completeze și să semneze formularul emis de universitate?

Parlamentul European nu completează și nu semnează niciun acord sau formular furnizat de
instituțiile de învățământ externe sau de o parte terță. Dacă universitatea dumneavoastră cere
acest acord pentru ca stagiul să fie recunoscut, Parlamentul European poate emite un acord de
stagiu cu trei semnatari: Parlamentul European, stagiarul și universitatea. Dacă ați primit o
scrisoare care confirmă că ați fost selectat/ă și aveți nevoie de un astfel de document, vă rugăm
să contactați Pers-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu înainte de data începerii stagiului.

Dacă aveți alte întrebări, care nu sunt tratate în prezentul document sau în normele interne,
vă rugăm să ne contactați la adresa:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


