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Informații privind Oficiul European pentru Selecția Personalului
(European Personnel Selection Office – EPSO)
Oficiul European pentru Selecția Personalului are ca obiectiv principal de a răspunde
nevoilor de recrutare ale instituțiilor UE. Pentru a reuși acest lucru, EPSO face legătura între
instituțiile UE și candidații interesați din toată Europa.
EPSO este un oficiu interinstituțional, ce 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, Ombudsmanul European și
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
Posturile pe care un candidat le poate ocupa în instituțiile UE depind de experiența
educațională și profesională a acestuia. EPSO pune la dispoziția celor interesați mai multe profiluri
de carieră, în funcție de formarea profesională și de sarcinile pe care dorește să le îndeplinească.
În prezent, Oficiul European pentru Selecția Personalului prelucrează în medie aproximativ
46 000 de candidaturi pe an, pentru circa 1 300 de posturi. Testele se desfășoară în 24 de limbi. Ca
rezultat, în instituțiile UE lucrează 40 000 de persoane fapt ce demonstrează funcționalitatea acestui
oficiu.
Baza de date EPSO pune la dispoziție posturi permanente și temporare, inclusiv posturi de
agenți contractuali, precum și posibilități de stagiu sau de detașare. În ceea ce privește procedurile
de selecție pentru agenții temporari, acestea sunt în general organizate chiar de instituții și
de agenții, și nu de EPSO.
Site-ul ofcial EPSO: Careers with the European Union | by the European Personnel Selection
Office (europa.eu)

Exemplu de aplicație pentru profilul economie/statistică

Exemplu de utilizare a platformei, selectându-se cariera de funcționar titlular:

UE recrutează candidați din toate statele membre, cu experiență educațională și
profesională cât se poate de variată. În consecință, mediu de lucru este unul eterogen și
multicultural. Trebuie reținut că majoritatea posturilor necesită cunoașterea a cel puțin două limbi
oficiale ale UE.
De asemenea, o astfel de carieră implică colaborare cu colegi din toate statele membre,
adică un mediu multinațional și multilingv plin de potențial. Totodată, se oferă posibilitatea de a
lucra în agențiile UE din toată Europa și în delegațiile UE din întreaga lume.
O altă categorie este cea a agenților contractuali ce sunt recrutați pentru a executa temporar
sarcini de sprijin manual sau administrativ sau pentru a oferi asistență suplimentară în domenii
specializate în care nu există suficienți funcționari cu competențele necesare.
Atunci când instituțiile, organismele și agențiile UE apreciază că au nevoie de personal,
pot selecta din baza de date un anumit număr de candidați ale căror calificări corespund profilului
căutat.

Trebuie precizat că, agenții contractuali sunt angajați pe o perioadă fixă de maximum 6 ani,
deseori pe baza unui prim contract încheiat pe o perioadă mai scurtă (6-12 luni), în funcție de tipul
de post. În unele agenții, reprezentanțe și delegații, această oportunitate temporară poate fi
transformată în contract pe durată nedeterminată.
Exemplificare selecție agenție

Notă: Prezentul material a fost realizat pe baza informațiilor oferite de site-ul oficial EPSO Careers
with the European Union | by the European Personnel Selection Office (europa.eu)

