STAGIU LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Secretariatul General al Consiliul U.E., in cadrul obiectivului de a permite cetatenilor
Uniunii Europene familiarizarea cu institutiile europene, ofera diferite tipuri de stagii:
•

stagii remunerate;

•

stagii obligatorii;

•

stagii destinate functionarilor nationali.

Aceste posibilitati de stagii sunt adresate in special tinerilor absolventi ai unei universitati
sau a unor institutii echivalente de invatamant superior. Ele sunt destinate cetatenilor din
Statele Membre ale Uniunii Europene.
Pentru cetatenii unui stat candidat la aderare sau care este in faza de negocieri, accesul
la stagii este limitat numai functionarilor nationali.
Stagiarii vor fi repartizati intr-un departament al Consiliului si vor munci in calitate de
membri ai echipei in care au fost integrati. Ei pot fi solicitati, de exemplu, sa participe la
sedinte de lucru (eventual si intalnirile Corper si a Consiliului), sa redacteze minute sau sa
execute lucrari de pregatire sau de cercetare asupra unui anumite teme. Trebuie sa
mentionam ca cele mai utilizate limbi in cadrul Secretariatului General al Consiliului sunt
franceza si engleza.
Decizia nr. 118/07 a Consiliului U.E. referitoare la Stagii
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Stagii remunerate

Prezentarea candidaturii
In fiecare an Secretariatul General al Consiliului ofera aprox. 95 stagii remunerate cu o
durata de 5 luni.
Stagiile sunt destinate cetatenilor U.E. care, la sfarsitul termenului limita de prezentare a
candidaturii, au completat cel putin primul ciclu de studii universitare, atestat prin diploma
de absolvire sau de un echivalent al acesteia.
Exista doua perioade de stagiu de 5 luni, dupa cum urmeaza:
•

De la 1 Februarie pana pe 30 Iunie

•

De la 1 Septembrie pana pe 31 Ianuarie

Cererile vor fi trimise in perioada 1 Iunie- 31 August a anului precedent stagiului.

Procedura de selectie
Secretariatul primeste in jur de 1800 in fiecare an; din pacate exista doar 95 de locuri
disponibile.
Cererile inregistrate vor fi examinate in perioada Septembrie- Ianuarie.
Daca veti fi selectat, vi se vor solicita urmatoarele documente suplimentare:
•

Copie lizibila a pasaportului recunoscut la nivel international sau a cartii de identitate;

•

O copie a diplomelor sau a adeverintelor de absolvire obtinute;
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•

Acolo unde este necesar, copii ale atestatelor de activitate profesionala desfasurata;
dovada sau o declaratie motivata privind cunoasterea limbilor indicate in formularul
de candidatura.

Orice alt document optional in sprijinul acestei candidaturi - cum ar fi scrisori de referinta,
de exemplu- pot fi incluse in dosarul dumneavoastra.
Aceste documente- suport nu este necesar sa le trimiteti in prima faza. Ele va vor fi
solicitate in cazul in care vi se va oferi un stagiu. Nu veti fi admisi daca nu veti avea
dosarul complet.
Candidatii admisi vor primi o oferta printr-un e-mail in care se precizeaza perioada de
stagiu si departamentul la care au fost repartizati. Cand acestia accepta oferta, Biroul de
Stagii le va trimite un contract.
Candidatii neselectati sunt informati printr-un e-mail sau via profil Epso.

Stagiile obligatorii pe care trebuie sa le efectueze studentii in cadrul programei de
formare universitare

Prezentarea candidaturii
Secretariatul general al Consiliului ofera de asemenea stagii neremunerate studentilor din
anii trei, patru si cinci ai unei institutii de invatamant superior sau a unei universitati a carei
programa de studii necesita efectuarea unui astfel de stagiu obligatoriu.
Intrucat exista un numar de locuri limitat pentru astfel de stagii, va sfatuim sa contactati
Biroul de Stagii din timp; vi se va trimite un formular de cerere printr-un e-mail.
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Procedura de selectie
Pe parcursul anului Biroul de Stagii poate primi candidaturi din partea unor studenti a unei
institutii de invatamant superior sau a unei universitati care le solicita studentilor sa
efectueze un stagiu.
Dosarul de candidatura pentru un astfel de stagiu poate sa contina:
•

formularul de candidatura, completat corespunzator;

•

un curriculum vitae;

•

scrisoare de motivatie pentru aceasta candidatura ;

•

copie lizibila a pasaportului sau a cartei de identitate;

•

un atestat oficial din partea institutiei de invatamant care certifica:

•

obligatia candidatului de a efectua un stagiu in cadrul programei sale de formare sau
pentru a avea dreptul de a practica o profesie;

•

necesitatea efectuarii unor cercetari, in cadrul cercetarilor intreprinse pentru o teza
de doctorat sau de alta natura;

•

copie a diplomelor sau adeverintelor oficiale obtinute;

•

daca este necesar, copii ale atestatelor de activitate profesionala desfasurata;

•

dovada sau o declaratie motivata a cunoasterii limbilor mentionate in formularul de
candidatura.

Orice alt document optional in sprijinul acestei cereri- cum ar fi scrisori de referinta, de
exemplu- pot fi incluse in dosarul dumneavoastra.

MESOGEIAKO SYMVOULEFTIKO SYSTEMA SA (Grecia)

4

Candidatii care au fost selectati vor primi o oferta printr-un e-mail in care este precizata
perioada de stagiu si departamentul la care au fost repartizati. In momentul in care
candidatul accepta oferta, Biroul de Stagii le va trimite un contract.

Stagiu pentru functionarii nationali
Acest program se adreseaza functionarilor din ministere, agentii guvernamentale sau
regionale si din corpul diplomatic al Statelor Membre din Uniunea Europeana sau a unui
Stat candidat la aderare.
"Functionarii nationali" sunt functionarii angajati de catre una din aceste administratii
nationale si remunerati de acestea.

Prezentarea candidaturii
Candidaturile trebuie să fie adresate Directorului de resurse umane, insotite de o scrisoare
de prezentare din partea administratiei de origine a candidatului, prin intermediul
reprezentantei permanente.
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Pentru mai multe informatii va puteti adresa Biroului de Stagii :
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/traineeships.aspx?lang=ro
Τel.: +32.2.281.65.36 / +32.2.281.68.62
Fax: +32.2.281.84.44
E-mail: stages@consilium.europa.eu

Declinare a responsabilitatii (disclaimer):
Informatiile cuprinse in acest Ghid sunt orientative si sunt redate doar in scopuri educationale.
In ciuda faptului ca s-au depus eforturi astfel incat acestea sa fie corecte si up-to date, informatia din acest Ghid este oferita fara sa-si
asume un prejudiciu legal asupra exactitatii si nu se poate considera ca inlocuieste in niciun fel informatiile publicate in sursele oficiale
ale institutiilor si organizatiilor la care s-a facut referire in acesta.
Prezentul Ghid nu constituie, nici partial, nici in in totalitate, un produs comercial si nici nu poate fi utilizat pentru a oferi servicii de orientare
comereciala
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