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Alăturați-vă  
Parlamentului  
European!



Personalul instituțiilor Uniunii Europene contribuie zi de zi la con-
strucția Europei de azi și de mâine. Munca în cadrul Parlamentului 
în folosul a sute de milioane de oameni este un obiectiv împărtășit 
de întreg personalul UE și fiecare cetățean al Uniunii i se poate, 
în principiu, alătura. Fie că sunteți interesat de un stagiu sau doriți 
să începeți o carieră în Parlamentul European, acest ghid vă va 
oferi o prezentare generală a diferitelor oportunități disponibile 
și a procedurilor de depunere a candidaturilor. Sperăm că el va 
răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră și că, într-o bună zi, 
vom avea plăcerea să lucrăm împreună.

Lectură plăcută!

Unitatea pentru relațiile cu personalul

Direcția Generală Personal

Autoritățile responsabile dispun de ample puteri de apreciere în 
domeniul recrutării de personal. Prin urmare, vă rugăm să rețineți 
că informațiile cuprinse în acest ghid nu pot fi, în niciun caz, utili-
zate împotriva Parlamentului European în cadrul unor eventuale 
proceduri judiciare.
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1 Informații generale  
despre Parlamentul European
Fiind singura instituție europeană 
ai cărei membri sunt aleși prin vot 
universal direct încă din 1979, Par‑
lamentul European constituie unul 
dintre fundamentele democratice 
ale Uniunii Europene. Această 
adunare, alcătuită din 751  de 
deputați în cea de‑a opta legis‑
latură, reprezintă peste 500  de 
milioane de cetățeni europeni din 
28 de state membre.

Parlamentul European dispune 
de competențe în trei domenii: în 
domeniul legislativ, în cel bugetar 
și control politic asupra celorlalte 
instituții europene. Rolul său evolu‑
ează în mod constant. De exem‑
plu, statele membre sunt obligate 
să ia în considerare rezultatele 
alegerilor europene înainte de a 
desemna candidatul pentru func‑
ția de președinte al Comisiei. Can‑
didatul este apoi aprobat de noul 
Parlament. În consecință, în con‑
formitate cu dispozițiile tratatului, 
președintele Comisiei este „ales” 
de Parlament, ceea ce înseamnă 
că alegătorii au cu adevărat un 
cuvânt de spus în ceea ce privește 
președintele organului executiv 
al  UE.

Pentru mai multe informații, puteți 
consulta site‑ul de internet al PE 
la adresa http://www.europarl.
europa.eu/portal/ro și urmări 
activitățile noastre pe Facebook 
ht tps://www.facebook.com/
europeanparliament și Twitter 
https://twitter.com/Europarl_ro

Parlamentul European își desfă‑
șoară activitățile în principal în 
trei orașe: Bruxelles, Luxemburg și 
Strasbourg. În timp ce Secretaria‑
tul General se află la Luxemburg, 
deputații în Parlamentul European 
și serviciile care cooperează înde‑
aproape cu aceștia sunt stabiliți 
la Bruxelles. Aici au loc reuniunile 
grupurilor politice și ale comisiilor 
parlamentare, precum și perioa‑
dele de sesiune suplimentare (în 
afara principalelor perioade de 
sesiune). Parlamentul European 
organizează anual 12  perioade 
de sesiune de câte o săptămână 
la Strasbourg, unde își are sediul 
oficial.

Secretariatul General reprezintă 
structura administrativă a Parla‑
mentului European. Acesta este 
alcătuit din 12 direcții generale și 

http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_ro


5

un serviciu juridic. Rolul său este 
de a oferi asistență deputaților 
în activitatea de zi cu zi, precum 
și alte facilități și sprijin logistic. 
Secretariatul General oferă, de 
asemenea, asistență grupurilor 
politice, în timp ce deputații euro‑
peni sunt sprijiniți de propriii asis‑
tenți parlamentari și de personalul 
grupurilor politice. În total, Parla‑
mentul angajează aproximativ 
9 000 de persoane.

Membrii personalului Parlamen‑
tului European trebuie să îndepli‑
nească sarcini variate și intere‑

sante, în cadrul unei instituții demo‑
cratice, favorabile incluziunii și 
dedicate. În calitate de angajator, 
Parlamentul European se anga‑
jează să promoveze egalitatea și 
diversitatea în cadrul Secretariatu‑
lui său și se asigură de aplicarea 
deplină a principiilor nediscrimina‑
torii, astfel încât membrii persona‑
lului să fie cu adevărat reprezenta‑
tivi pentru societatea europeană.

Se pune la dispoziția publicului o 
gamă largă de posibilități, de la 
stagii la cariere în serviciul public 
european.
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2 Cum să deveniți funcționar  
în Parlamentul European

Dacă doriți să începeți o carieră 
de funcționar în cadrul Secretari‑
atului Parlamentului European, tre‑
buie mai întâi să fiți laureați ai unui 
concurs organizat de Oficiul Euro‑
pean pentru Selecția Personalului 
(EPSO). În funcție de profil, con‑
cursul cuprinde diferite etape: o 
selecție pe baza calificărilor, teste 
de raționament, teste de limbă și 
teste privind competențele profesi‑

onale. Ultima etapă a concursului 
are loc într‑un centru de evaluare, 
unde șapte sau opt competențe (în 
funcție de grad) sunt evaluate prin 
diverse exerciții.

EPSO este responsabil de orga‑
nizarea concursurilor generale 
pentru toate instituțiile europene. 
Viitorii funcționari publici euro‑
peni sunt recrutați de pe liste de 
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rezervă întocmite pe baza acestor 
concursuri.

Recrutarea pentru Secretariatul 
General al Parlamentului Euro‑
pean urmează deci o procedură 
comună tuturor instituțiilor.

Deși administrația publică euro‑
peană cuprinde multe activități și 
profesii diferite, criteriile de eligi‑
bilitate sunt aceleași pentru toți. 
Pentru a se înscrie la un concurs, 
candidații trebuie:

• să fie cetățeni ai unui stat 
membru al Uniunii Europene;

• să se bucure de toate drep‑
turile lor cetățenești;

• să fi îndeplinit toate obliga‑
țiile care le revin în temeiul 
legislației naționale privind 
serviciul militar;

• să cunoască în mod apro‑
fundat una dintre limbile 
oficiale ale Uniunii Europene 
și să cunoască satisfăcător o 
altă limbă oficială;

• după caz, să aibă calificările 
și experiența profesională 
necesare pentru nivelul de 
specializare cerut de postul 
și gradul publicat.

Toate informațiile privind proce‑
durile actuale și viitoare, precum 
și modul de înscriere pot fi con‑
sultate pe site‑ul de internet al 
Oficiului European pentru Selecția 

Personalului (http://europa.eu/
epso/index_ro.htm). Pentru infor‑
mații suplimentare, puteți consulta 
capitolul 7 din broșură.

Domenii de activitate
În scopul de a le oferi deputați‑
lor europeni asistența de care au 
nevoie, Secretariatul General le 
oferă o gamă largă de posturi 

candidaților cu experiență profe‑
sională într‑o serie de domenii de 
activitate:

http://europa.eu/epso/index_ro.htm
http://europa.eu/epso/index_ro.htm
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• asistență parlamentară;

• asistență lingvistică;

• comunicare;

• management;

• finanțe;

• tehnologia informației;

• asistență juridică;

• administrație;

• asistență logistică.

Grupe de funcții și profesii
Personalul tuturor instituțiilor euro‑
pene este împărțit în trei categorii:

Administratori (AD)

Există 12 grade de AD. Adminis‑
tratorii îndeplinesc sarcini admi‑
nistrative, de consiliere, lingvistice, 
științifice și de management. Par‑
lamentul European oferă o gamă 
largă de cariere profesionale 
pentru absolvenții de studii univer‑
sitare:

• administratori în organele par‑
lamentare;

• ofițeri de presă;

• juriști‑lingviști;

• administratori financiari;

• traducători și interpreți etc.

Asistenți (AST)

Există 11 grade de AST. Asistenții 
îndeplinesc funcții de execuție în 
toate domeniile de activitate ale 
instituției. Gama largă de sarcini 
esențiale pe care le îndeplinesc 
în domeniul afacerilor bugetare 
și financiare, al gestionării perso‑
nalului, IT și gestionării documen‑
telor, pentru a enumera numai 
câteva domenii, face ca aceștia 
să fie indispensabili.

Secretari și personal 
administrativ (AST/SC)

Există șase grade de AST/SC. 
Aceștia îndeplinesc sarcini de 
secretariat și de gestionare admi‑
nistrativă, precum și alte sarcini 
practice, de asistență și sarcini 
logistice, care necesită, în nume‑
roase situații, un anumit grad de 
autonomie.
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Evoluția carierelor în cadrul Secretariatului este reglementată de Statutul 
funcționarilor. Funcționarii sunt promovați fie în aceeași grupă de funcții, 
fie, pe baza unor proceduri specifice, într‑o grupă de funcții superioară.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF
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3 Contracte pe durată determinată  
în cadrul Secretariatului General
Pe lângă cariera de funcționar 
public, Parlamentul European 
oferă și contracte pe durată deter‑
minată. Scopul acestor contracte 
pentru agenți contractuali sau 
temporari este de a ocupa un post 
permanent care rămâne vacant în 
urma unei proceduri de selecție 
interne sau interinstituționale unde 
nu au existat candidați laureați, în 
cazul în care acest post nu poate 
fi ocupat de o persoană de pe o 
listă de rezervă sau pentru a con‑
solida o echipă cu o necesitate 
specifică. Contractele pe durată 
determinată sunt disponibile pen‑
tru toate posturile și profilurile pro‑
fesionale.

Contractele pentru agenții tem‑
porari au, de obicei, o durată de 
maximum șase ani. Cu toate aces‑
tea, sunt disponibile contracte 
pe durată nedeterminată pentru 
anumite profiluri specifice. Aceste 

tipuri de posturi sunt rare, iar pro‑
cedurile de depunere a candida‑
turilor sunt, de obicei, concepute 
în mod special pentru postul în 
cauză.

Agenții contractuali sunt selecțio‑
nați în urma unei cereri de expri‑
mare a interesului, iar candidații 
câștigători sunt înscriși pe o listă 
de rezervă. În cazul în care sunt 
selecționați, candidații sunt anga‑
jați în funcție de nevoile serviciului. 
Contractele au, în mod normal, o 
durată maximă de șase ani.

Personalul recrutat pe baza unor 
contracte pe durată determinată 
este supus unor norme speciale. 
Pentru informații suplimentare, 
puteți consulta site‑ul de internet al 
Oficiului European pentru Selecția 
Personalului (EPSO):

http://europa.eu/epso/index_
ro.htm

http://europa.eu/epso/index_ro.htm
http://europa.eu/epso/index_ro.htm
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4 Asistenții parlamentari

Asistenții parlamentari, care 
lucrează direct pentru deputații 
europeni, formează o altă catego‑
rie de agenți temporari.

Asistenții parlamentari le oferă 
sprijin deputaților în activitatea lor 
zilnică și își desfășoară activitatea 
în unul dintre cele trei locuri de des‑
fășurare a activității Parlamentului 
(asistenți parlamentari acreditați) 
sau în circumscripția electorală 
a deputatului respectiv (asistenți 
locali); în perioadele de sesiune, 
aceștia își desfășoară activitatea 
la Strasbourg.

Asistenții parlamentari acreditați își 
desfășoară activitatea în unul din‑
tre cele trei locuri de desfășurare a 
activității Parlamentului și sunt res‑
ponsabili de colectarea informații‑
lor generale privind teme politice 
importante legate de activitatea 
deputatului lor, precum și de ela‑
borarea proiectelor de raport, de 
aviz și a amendamentelor depuse 
de deputați. De asemenea, ei 
redactează discursuri, răspund la 
întrebări din partea publicului, se 
ocupă de grupurile de vizitatori și 

sunt responsabili de administrarea 
curentă a cabinetului deputatului.

Asistenții parlamentari locali își 
desfășoară activitatea în circum‑
scripția electorală a deputatului. 
Aceștia oferă deputatului în cauză 
asistență cu privire la relația sa cu 
electoratul, autoritățile și asocia‑
țiile. Ei reprezintă legătura dintre 
deputați, public și organismele 
politice locale.

Deputații în Parlamentul Euro‑
pean colaborează îndeaproape 
cu asistenții lor și se bazează în 
mare măsură pe activitatea lor, 
motiv pentru care își aleg personal 
membrii cabinetului. Dacă doriți 
să candidați la un post de asistent 
parlamentar, trebuie să contactați 
în mod direct cabinetul deputatu‑
lui european vizat.

Lista completă a deputaților în Par‑
lamentul European – defalcată pe 
țară și pe grup politic – poate fi 
consultată pe site‑ul de internet al 
Parlamentului European, la urmă‑
toarea adresă:

http://www.europarl.europa.eu/
meps/ro/map.html

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/map.html
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Deputații în Parlamentul European 
nu formează blocuri naționale, ci 
sunt reuniți în grupuri politice în 
funcție de afinitățile lor politice.

Personalul grupurilor politice îi 
ajută pe deputații în PE din grupul 
lor în activitatea lor de zi cu zi, iar 
rolul lor este în mare măsură de 
natură politică.

Acesta este implicat, în principal, 
în formularea și apărarea pozi‑
țiilor politice luate de propriul 
grup și în elaborarea de avize pe 
subiecte specifice și realizează, 
totodată, munca pregătitoare pen‑
tru rapoartele produse de depu‑
tați.

Personalului recrutat de către gru‑
purile politice i se oferă, în mod 

normal, contracte pe durată nede‑
terminată. Personalul grupurilor 
politice este împărțit în aceleași 
trei grupe de funcții ca personalul 
din Secretariatul General al Parla‑
mentului European.

În cazul în care doriți să obțineți 
mai multe informații despre pro‑
cedurile de recrutare sau dacă 
doriți să candidați pentru un post 
în cadrul unui grup politic, trebuie 
să contactați direct grupul vizat.

Lista grupurilor politice din Parla‑
mentul European poate fi găsită la 
următoarea adresă de internet:

http://www.europarl.europa.eu/
portal/ro

5 Locuri de muncă pe lângă grupurile 
politice din Parlamentul European

http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
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Secretariatul Parlamentului Euro‑
pean oferă o serie de stagii gene‑
rale și specializate și vizite de 
studiu care sunt concepute pentru 

a permite publicului să se familia‑
rizeze cu activitățile și modul de 
funcționare a Parlamentului:

6 Stagii și vizite de studiu

• stagii pentru absolvenții învă‑
țământului superior (stagii 
„generale”, „de jurnalism” și 
„Premiul Saharov”);

• stagii de formare;

• stagii de traducere pentru 
absolvenți ai învățământului 
superior;

• stagii de formare în domeniul 
traducerilor;

• vizite de studiu.

Stagiile sunt plătite (absolven‑
ții de  învățământ superior) sau 
 subvenționate (stagiile de for‑
mare).

Candidaturile pentru toate stagiile 
se completează online. Vă sfătuim 
să nu așteptați până în ultima zi 
pentru a vă depune candidatura 
întrucât un număr mare de can‑
didaturi depuse în același timp 
poate supraîncărca sistemul.

Informații detaliate despre stagii, 
inclusiv criteriile de eligibilitate, 
normele interne, răspunsuri la 
întrebări frecvente (FAQ) și for‑
mularul de candidatură online se 
găsesc pe site‑ul Parlamentului 
European http://www.europarl.
europa.eu/portal/ro la secțiunea 
„Parlamentul și dumneavoastră” > 
„Lucrați cu noi” > „Stagii”.

Pentru mai multe informații, consul‑
tați serviciile responsabile:

http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
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Pentru stagiile pentru absolvenții 
de studii universitare, stagiile de 
formare și vizitele de studiu:

European Parliament
Traineeships Office
GEO 02A016
Plateau du Kirchberg
L‑2929 Luxembourg
+352 4300‑24284
stages@ep.europa.eu

Pentru stagiile de traducere și sta‑
giile de formare:

European Parliament
Translation Traineeships
TOB 02B005 
Plateau du Kirchberg
L‑2929 Luxembourg
dgtrad.translationtraineeships@
ep.europa.eu

mailto:stages%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
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Stagii pentru absolvenții învățământului superior 
— bursele Robert Schuman
Aceste stagii se acordă doar 
absolvenților de universități sau 
de instituții echivalente. Scopul lor 
este de a le permite absolvenți‑
lor să își completeze cunoștințele 

dobândite în timpul studiilor și să 
se familiarizeze cu activitatea Uni‑
unii Europene și, în special, a Par‑
lamentului European.

Stagiile Robert Schuman includ trei opțiuni:
• opțiunea generală, deschisă 

oricărui candidat care îndepli‑
nește criteriile necesare;

• opțiunea de jurnalism: candi‑
dații trebuie să facă dovada 
experienței profesionale, fie 
prin articolele publicate, fie prin 
calitatea de membru al unei 
asociații de jurnaliști dintr‑un stat 
membru al Uniunii Europene, fie 
printr‑o diplomă în domeniul jur‑
nalismului recunoscută în statele 
membre ale Uniunii Europene 
sau în statele candidate;

• opțiunea „Premiul Saharov”: 
obiectivul acestui program de 
stagiu este de a contribui la 
aprofundarea cunoștințelor 
privind acțiunile Parlamentului 
European în favoarea drep‑
turilor omului și standardele 
internaționale din acest dome‑
niu. Acest stagiu se adresează 
candidaților cu un interes deo‑
sebit pentru chestiunile legate 
de drepturile omului.

Stagii de formare
Parlamentul European oferă stagii 
de formare în domeniul traduce‑
rilor candidaților care au obținut, 
înainte de termenul de depunere 
a candidaturii, o diplomă care 

atestă absolvirea studiilor liceale 
corespunzătoare nivelului care 
permite admiterea în învățămân‑
tul universitar sau care au urmat 
studii superioare sau tehnice echi‑
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valente acestui nivel. Au prioritate 
candidații care sunt obligați să 
efectueze un stagiu de formare în 

cadrul studiilor. Candidații trebuie 
să aibă vârsta de cel puțin 18 ani 
în prima zi a stagiului.

Stagii de traducere pentru absolvenții 
învățământului superior
Aceste stagii se acordă doar 
absolvenților de universități sau 
de instituții echivalente. Scopul lor 
este de a le permite absolvenți‑
lor să își completeze cunoștințele 
dobândite în timpul studiilor și 

să se familiarizeze cu activitatea 
Uniunii Europene și, în special, a 
Parlamentului European. Stagiile 
de traducere se desfășoară la 
Luxemburg.

Stagii de formare în domeniul traducerilor
Parlamentul European oferă sta‑
gii de formare în domeniul tra‑
ducerilor candidaților care dețin, 
înainte de termenul de depunere 
a candidaturii, o diplomă care 
atestă absolvirea studiilor liceale 
corespunzătoare nivelului care 
permite admiterea în învățămân‑
tul universitar sau care au urmat 
studii superioare sau tehnice echi‑

valente acestui nivel. Aceste stagii 
sunt destinate, în mod deosebit, 
studenților care sunt obligați să 
efectueze un stagiu de formare în 
cadrul studiilor. Candidații trebuie 
să aibă vârsta de cel puțin 18 ani 
în prima zi a stagiului. Stagiile de 
traducere se desfășoară la Luxem‑
burg.

Vizite de studiu pentru cercetări specifice
Vizitele de studiu au scopul de a 
le oferi persoanelor cu vârsta de 

cel puțin 18  ani posibilitatea de 
a studia în profunzime subiecte 
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specifice legate de integrarea 
europeană. Candidații au, de 
asemenea, opțiunea de a efec‑
tua cercetări la biblioteca sau la 
arhivele istorice ale Parlamentului 
European de la Luxemburg.

Vizitele de studiu durează maxi‑
mum o lună. În cazul în care ați 
efectuat deja un stagiu la Parla‑

mentul European, sunteți rugat să 
așteptați o perioadă de șase luni 
înainte de a candida pentru o 
vizită de studiu.

Parlamentul European nu parti‑
cipă la eventualele cheltuieli ale 
vizitatorilor, indiferent de natura 
lor.

Stagii pe lângă un deputat în Parlamentul 
European sau pe lângă un grup politic
Deputații europeni și grupurile 
politice acceptă în mod regulat 
stagiari la Bruxelles și Strasbourg. 
Studenții și noii absolvenți de stu‑
dii universitare au posibilitatea să 
experimenteze în mod direct viața 
politică de zi cu zi în Parlamentul 
European. Unii deputați acceptă, 
de asemenea, stagiari în circum‑
scripțiile lor electorale.

Spre deosebire de cele organi‑
zate de Secretariatul General al 
Parlamentului European, aceste 
stagii nu fac parte din programul 

oficial al Parlamentului. Disponibi‑
litatea este determinată de capaci‑
tatea unui anumit grup sau a unui 
anumit deputat european de a se 
ocupa de stagiari, iar stagiile sunt 
supuse normelor interne aplicabile 
grupurilor politice și normelor sta‑
bilite de către fiecare deputat. Prin 
urmare, termenii și durata stagiilor, 
termenele‑limită pentru depunerea 
candidaturilor, precum și remune‑
rațiile oferite variază de la caz la 
caz. Vă sfătuim, așadar, să con‑
tactați direct deputatul sau grupul 
politic vizat.
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7 Oficiul European pentru  
Selecția Personalului
Oficiul European pentru Selecția 
Personalului (EPSO) este respon‑
sabil pentru cea mai mare parte a 
procedurilor de recrutare a perso‑
nalului pentru instituțiile europene.

Acesta organizează concursurile 
pentru funcționari și testele pentru 
candidații la posturile pe durată 
determinată, în special pentru 
agenții contractuali.

Toate informațiile privind candida‑
turile pot fi consultate pe site‑ul de 
internet al EPSO (http://europa.
eu/epso), inclusiv:

• un calendar provizoriu al con‑
cursurilor viitoare, cu detalii 
despre domeniile relevante și 
limbile în care puteți da con‑
cursul;

• anunțurile oficiale de concurs;

• prezentarea generală a pro‑
cedurii de depunere a candi‑
daturii;

• portalul care vă permite să 
urmăriți evoluția candidaturii 

(candidaturilor) dumneavoas‑
tră;

• exemple de teste;

• etc.

Anunțurile de concurs sunt publi‑
cate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JO) și pe site‑ul EPSO, 
precum și în unele medii de comu‑
nicare specifice.

Pentru informații suplimentare, vă 
rugăm să contactați EPSO:

• prin poștă:
European Personnel Selection 
Office
Candidate Contact Service
Office C‑25 5/40
B‑1049 Brussels

• la telefon: 
+32 22993131

• prin fax: 
+32 22957488

• pe site-ul lor de internet

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
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Odată ce ați fost înscriși pe o listă 
de rezervă, puteți fi contactat de 
către oricare dintre instituțiile euro‑
pene. Serviciile interesate de CV‑ul 
dumneavoastră vă vor invita, în 
general, la un interviu.

EPSO nu se ocupă de recrutarea 
asistenților parlamentari sau a 
personalului grupurilor politice din 
Parlamentul European.
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8 Mediul de lucru

Nenumăratele oportunități de 
dezvoltare profesională, mediul 
de lucru multicultural în care se 
vorbesc 24 de limbi oficiale, pre‑
cum și un echilibru excelent între 
viața profesională și viața privată 
sunt doar câteva dintre avanta‑
jele unei cariere în Parlamentul 
European, unde se acordă o 
importanță deosebită egalității de 
șanse, diversității, bunăstării anga‑
jaților și mediului înconjurător.

Ca membru al personalului Parla‑
mentului European, veți beneficia 

de prestațiile de asigurări sociale 
(boală, accident, pensii și impo‑
zite) furnizate de sistemul comu‑
nitar de asigurări de sănătate, 
precum și de cursuri de formare 
adaptate de‑a lungul întregii dum‑
neavoastră cariere; politica de 
personal a Parlamentului încura‑
jează, de asemenea, mobilitatea 
profesională. În plus, veți avea 
posibilitatea să vă înscrieți copiii 
la creșa Parlamentului și la școlile 
europene.
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Remunerațiile personalului Par‑
lamentului European sunt regle‑
mentate de Statutul funcționarilor 
și de Regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Uniunii Europene, care 
se aplică personalului din toate 
instituțiile europene. Remunerația 
cuprinde un salariu de bază legat 
de gradul și treapta la care ați fost 
recrutat și poate include indemni‑
zații acordate în funcție de situația 
dumneavoastră personală (indem‑
nizația de expatriere, alocațiile 
familiale etc.). Remunerația este 
supusă impozitului și contribuțiilor 
la asigurările sociale din Uniunea 
Europeană.

Concluzii
Dacă vă alăturați Parlamentului 
European, aveți oportunitatea 
unei cariere interesante într‑o serie 
de domenii diferite. Profitând de 
această ocazie, veți lucra într‑un 
mediu unic, multicultural și interna‑
țional.

Parlamentul European este intere‑
sat de excelență în diferite dome‑
nii și de posibili candidați cu pro‑
filuri extrem de variate. Doriți să 
luați parte la această aventură?

Nu mai stați pe gânduri! Alătu‑
rați‑vă acum Parlamentului Euro‑
pean!



NOTE PERSONALE
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