
Cetățen european –
carieră în UE

INSTITUȚII / AGENȚII EUROPENE

The European Commission (Brussels, Luxembourg,
țările EU)
The European Parliament (Brussels, Luxembourg,
Strasbourg & birouri)
The Council of the European Union (Brussels)
Court of Justice of the European Union (Luxembourg)
European Court of Auditors (Luxembourg)
European Economic and Social Committee (Brussels)
Committee of the Regions (Brussels)
European Ombudsman (Strasbourg)
European Data Protection Supervisor (Brussels)
The European External Action Service (Brussels offices)
European Central Bank /European Investment Bank
/European Investment Fund
European Institute of Innovation and Technology
European Medicines Agency
Consumers, Health, Agriculture and Food Executive
Agency
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
(EFSA)
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
(ECDC)
Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

https://europa.eu/european-union/contact/institutions-

bodies_ro

DE CE O CARIERĂ ÎN AGENȚII UE?

• în slujba a 500 de milioane de europeni din 28 de

state membre, sferă largă de acţiune, cu efecte

reale, de lungă durată

• dimensiune europeană

• mediu stimulator - dinamic - provocator

• parcurs profesional pe termen lung, a cărui

destinaţie o alegeţi dumneavoastră

• responsabilităţi încă din prima zi

• dezvoltare profesionala, opţiuni flexibile şi realiste,

evaluări obiective şi numeroase oportunităţi de a

descoperi noi domenii şi responsabilităţi

• viaţă în inima Europei /mediu multicultural nu doar

la serviciu, ci şi în viaţa de zi cu zi

• caleidoscop lingvistic (prima promovare este

condiţionată de învăţarea unei a treia limbi

europene)

• pachet salarial complet, care include pensie,

asistenţă medicală şi un salariu de pornire

competitiv

• flexibilitate în organizarea programului de lucru,

• egalitatea de şanse şi echilibrarea vieţii

profesionale cu cea personală
Staff Regulations – informaţii despre condiţiile de angajare şi

salariile funcţionarilor şi ale personalului contractual

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

CONSLEG: 1962R0031:20140101:EN:PDF)

EU Institutions

Tipurile de contracte de 

muncă

• Permanent officials

• Contract staff

• Temporary staff

• Interim staff

• Trainees

• Seconded national experts

• Parliamentary Assistants

Profiluri profesionale

• Audit

• Comunicare

• Financiar

• TIC

• Lingvistic

• Juridic

• Administratie publică

• Relații externe

• Economie / statistică

• Personal administrativ

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en

