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 Stagii de practică în instituțiile Uniunii Europene 

Cele mai multe candidaturi pentru stagii de practică în instituțiile Uniunii Europene sunt depuse de 

absolvenți din domeniile științe politice, relații internaționale, studii europene sau drept, dar există 

oportunități interesante pentru absolvenți de studii de licență, masterat sau doctorat din toate domeniile 

de studii.  

STAGII DE PRACTICĂ LA COMISIA EUROPEANĂ 

 Termene limită: 

o 31 august 2020 (stagii în perioada 1 martie 2021 – 31 iulie 2021) 

o 31 ianuarie 2021 (stagii în perioada 1 octombrie 2021 – 28 februarie 2022) 

 Bursă: 1220,78 EUR/lună + decontare transport dus-întors și costuri viză (dacă este cazul) 

 Număr de locuri: aprox. 1900 stagiari pe an 

 Tipuri de stagii:  

o Traducere 

o Administrativ  

Ambele tipuri de stagii sunt deschise absolvenților de studii de licență din orice domeniu de studii. 

Consultați lista departamentelor pentru a vedea care se potrivește mai bine cu specializarea și interesele 

voastre: https://ec.europa.eu/info/departments.  

 Criterii de eligibilitate: 

o Absolvent de program de studii universitare cu durata de minimum 3 ani (180 ECTS); 

o Pentru stagiile de tip administrativ: cunoștințe foarte bune (C1/C2) de limba engleză, 

franceză sau germană, plus o altă limbă oficială din UE (de ex. limba română); 

o Pentru stagiile de traducere: cunoștințe foarte bune (C1/C2) de limba engleză, franceză sau 

germană, plus alte două limbi oficiale ale UE;  

o Nu sunt eligibili candidații care au lucrat sau au efectuat stagii la instituții europene cu durata 

mai mare de 6 săptămâni; 

o Stagiile se adresează în principal cetățenilor din statele membre UE și statele candidate UE, 

dar pot să fie acceptați și cetățeni ai statelor terțe. 

 Link: https://ec.europa.eu/stages/home_en  
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STAGII DE PRACTICĂ LA PARLAMENTUL EUROPEAN 

 Termene limită:  

o 30 noiembrie 2020 (stagii în perioada 1 martie – 31 iulie 2021) 

o 30 iunie 2021 (stagii în perioada 1 octombrie 2021 – 28 februarie 2022) 

 Bursă: Valoarea bursei depinde de țara în care se desfășoară stagiul 

(https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/work-with-us/traineeships/home-

page/monthly-grants-and-allowances-2020-en.pdf) + 250 EUR ptr. transport 

 Număr de locuri: ~900 stagiari pe an 

 Tipuri de stagii:  

o Stagii la Secretariatul Parlamentului European (Robert Schuman Traineeships) – 

consultați lista directoratelor generale pentru a vedea care se potrivește mai bine cu 

specializarea și interesele voastre https://europarl.europa.eu/the-secretary-

general/en/organisation/directorates-general  

o Stagii în cabinetele parlamentarilor europeni 

 Criterii de eligibilitate pentru stagii la Secretariatul Parlamentului European: 

o Absolvent de program de studii universitare cu durata de minim 3 ani (180 ECTS); 

o Cunoștințe foarte bune de limba engleză, franceză sau germană, plus o altă limbă 

oficială din UE (de ex. limba română); 

o Nu sunt eligibili candidații care au efectuat o vizită de studiu la Secretariatul 

Parlamentului European în cele 6 luni anterioare începerii stagiului; 

 Criterii de eligibilitate pentru stagii în cabinetele parlamentarilor europeni: 

o Nivel de studii: cel puțin diplomă de bacalaureat; 

o Cunoștințe bune a unei limbi oficiale în UE; 

o Nu sunt eligibili candidații are au efectuat anterior un stagiu la cabinetul unui parlamentar 

european, sau cei care ar avea un contract de muncă în paralel cu stagiul de practică; 

 Link: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/traineeships  

 

STAGII DE PRACTICĂ LA BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ 

 Stagii de practică (candidați cu cel mult 12 luni de experiență profesională și cel puțin diplomă 

de licență): https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html.  

La data publicării newsletter-ului sunt active oferte pentru: 

o Stagiu de practică în domeniul controlului calității (Directoratul Bancnote): 

https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/?jobId=005056853E201EDA

AFF00FDC73E45E94  

o Stagii pentru doctoranzi din anul III sau doctori în științe economice / inginerie: 

https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/?jobId=005056AC2A4B1ED

AB69273B120EE870F  

 Program pentru absolvenți de masterat/doctorat (contract cu durata de 2 ani care poate duce la 

angajare) https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/graduate/html/index.en.html  

 Burse pentru masterande din domeniul economic: https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-

offer/wecs/html/index.en.html. 5 burse de 10000 EUR/an. Termen limită: martie 2021. 
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PROGRAME DE STAGII DE PRACTICĂ ÎN ALTE STRUCTURI ALE UNIUNII EUROPENE (*) 

 

Structură Termene limită Link 

Secretariatul General al 
Consiliului Uniunii 
Europene 

28 septembrie  2020 (stagii în perioada  
1 februarie 2021 – 30 iunie 2021) 
Martie 2021 (stagii în perioada  
1 septembrie 2021 – 31 ianuarie 2022) 

https://www.consilium.europa.eu/
en/general-
secretariat/jobs/traineeships/paid
-traineeships/  

Delegații ale Uniunii 
Europene (stagii în 
state din afara Uniunii 
Europene) 

Termene limită variabile în funcție de 
delegația vizată. 

https://eeas.europa.eu/headquart
ers/headquarters-
homepage/39144/traineeship-eu-
delegation_en  

Comitetul Regiunilor 30 septembrie 2020 (stagii în perioada  
16 februarie – 15 iulie 2021) 
31 martie 2021 (stagii în perioada  
16 septembrie 2021 – 15 februarie 2022) 

https://cor.europa.eu/en/about/Pa
ges/traineeships.aspx  

Comitetul Economic și 
Social 

30 septembrie 2020 (stagii în perioada  
16 februarie 2021 – 15 iulie 2021) 
31 martie 2021 (stagii în perioada  
16 septembrie 2021 – 15 februarie 2022) 

https://www.eesc.europa.eu/en/w
ork-with-us/traineeships/long-
term-traineeships  

Agenția Europeană 
pentru Produse Chimice 
(Helsinki, Finlanda) 

Stagiile încep în martie și septembrie. 
Candidaturile se pot depune pe tot 
parcursul anului: 
https://jobs.echa.europa.eu/psp/pshrrcr/E
MPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_A
PP_SCHJOB.GBL?&FOCUS=Applicant&
SiteId=1&JobOpeningId=1020&PostingS
eq=1  

https://echa.europa.eu/ro/about-
us/jobs/traineeships  

Agenția Europeană 
pentru Siguranța 
Alimentelor (Parma, 
Italia) 

Stagiile încep în noiembrie și februarie. 
Durata cuprinsă între 5 și 12 luni. Apelul 
la candidaturi va fi lansat la finele anului 
2020. 

http://www.efsa.europa.eu/en/car
eers/youngprofessionals  
 
https://careers.efsa.europa.eu/  

Agenția Uniunii 
Europene pentru 
Securitate Cibernetică 
(Atena, Grecia) 

30 septembrie 2020: 
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/
vacancies/traineeship-notice-2  
 

https://www.enisa.europa.eu/recr
uitment/working-for-
enisa/traineeship  

Agenția Europeană a 
Căilor Ferate 
(Valenciennes, Franța) 

Mai 2021: 
stagii cu durata  de 10 luni care încep în 
luna septembrie. 
 

https://www.era.europa.eu/agenc
y/recruitment/traineeships_en   

Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din 
Domeniul Energiei 
(Ljubljana, Slovenia) 

Fără termen limită, candidaturile se 
analizează pe parcurs.  

https://www.acer.europa.eu/en/T
he_agency/Working_at_ACER/P
ages/Currrent-vacancies.aspx  

(*) Majoritatea instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene oferă programe de stagii de practică pentru 

absolvenți. O listă a structurilor UE se găsește aici: https://europa.eu/european-union/contact/institutions-

bodies_en. O listă a domeniilor în care UE are competențe:  https://ec.europa.eu/info/about-european-

commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_en.  
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Stagii de practică / cercetare la CERN (Elveția) 

 Junior Fellowship Programme  

Stagii de cercetare (6-36 luni) pentru absolvenți de programe de licență sau masterat 

Termen limită: 01.09.2020 

Detalii: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999712251435-junior-fellowship-programme  

 Short Term Internship 

Stagii de practică cu durata de 1-6 luni pentru studenți 

Termen limită: octombrie 2020 

Detalii: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999703220452-short-term-internship-2020  

 Technical Studentships in General or Civil Engineering 

Stagii de practică cu durata de 4-12 luni pentru studenți de la ciclurile de licență (anii 3-4) sau 

masterat din domeniul construcții 

Termen limită: 19.10.2020 

Detalii: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999714837468-technical-studentships-general-

or-civil-engineering  

 Technical Studentships in Electrical or Electronics Engineering 

Stagii de practică cu durata de 4-12 luni pentru studenți de la ciclurile de licență (anii 3-4) sau 

masterat din domeniile inginerie electrică sau electronică 

Termen limită: 19.10.2020 

Detalii: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999714837370-technical-studentships-

electrical-or-electronics-engineering  

 Technical Studentships in IT, Mathematics and Robotics 

Stagii de practică cu durata de 4-12 luni pentru studenți de la ciclurile de licență (anii 3-4) sau 

masterat din domeniile IT, robotică sau matematică 

Termen limită: 19.10.2020 

Detalii: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999714837274-technical-studentships-it-

mathematics-and-robotics  

 Technical Studentships in Mechanical Engineering 

Stagii de practică cu durata de 4-12 luni pentru studenți de la ciclurile de licență (anii 3-4) sau 

masterat din domeniul inginerie mecanică (inclusiv mecatronică) 

Termen limită: 19.10.2020 

Detalii: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999714837205-technical-studentships-

mechanical-engineering  

 Technical Studentships in Material and Surface Science 

Stagii de practică cu durata de 4-12 luni pentru studenți de la ciclurile de licență (anii 3-4) sau 

masterat din domeniile știința materialelor sau inginerie chimică 

Termen limită: 19.10.2020 

Detalii: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999714837174-technical-studentships-material-

and-surface-science  

 Doctoral Student Programme  

Stagii de cercetare doctorală cu durata de 6 luni (cu posibilitate de prelungire până la 3 ani)  
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Termen limită: 19.10.2020 

Detalii: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999716761009-doctoral-student-programme  

 

oportunități pentru cadre didactice și cercetători 

 DAAD Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (Germania)  
Finanțare pentru o mobilitate de cercetare de 18 luni, dintre care 12 luni în instituții din afara 
Germaniei și 6 luni la o universitate germană. Programul se adresează cadrelor didactice care 
intenționează să își continue cariera în Germania.  
Termen limită: 31.08.2020 
Detalii: https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-
researchers-international-mobility-experience/ 

 Senior Applied Fellowship Programme at CERN (Elveția) 
Stagii de cercetare cu durata de 6-36 luni pentru absolvenți de masterat sau doctorat cu 4-10 ani 
de experiență profesională 
Termen limită: 01.09.2020 
Detalii: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999712251538-senior-applied-fellowship-
programme  

 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 
Proiecte pentru mobilități de cercetare cu durata de 18-24 luni  
Termen limită: 09.09.2020.  
Detalii: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en  

 Fulbright Visiting Scholar Program for Romanian professors and researchers (SUA) 
Mobilități de predare sau cercetare în Statele Unite ale Americii 
Termen limită: 22.10.2020 
Detalii:http://www.fulbright.ro/?fbclid=IwAR1K1W57h8TGsRPBTZwue4R117upcx5QourSStwNNwL
oFi1HeDfbF6LfOGQ  

 Burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan” la 
Accademia di Romania din Roma şi “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica din Veneţia (Italia) 
Burse pentru masteranzi, doctoranzi, doctori, cadre didactice sau cercetători din următoarele 
domenii: istorie și științe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică și 
modernă, istoria artei și arhitectură, literatură și studii literare, arte, științe economice și științe 
exacte (matematică, fizică, chimie) 
Termen limită: 23.10.2020 
Detalii: https://roburse.ro/2020/07/16/concurs-parvan-iorga-2020/  

 DLR-DAAD Research Fellowships (Germania) 
Burse doctorale (36 luni), postdoctorale (6-24 luni) și pentru cercetători (1-3 luni) din domeniile 
aeronautică, inginerie spațială, transporturi, energie. 
Fără termen limită 
Detalii: https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/dlr-daad-
research-fellowships/  
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