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PARLAMENTUL EUROPEAN 

LUXEMBURG 

AGENȚI DE SECURITATE ȘI PREVENIRE 

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI 

Agenți contractuali în domeniul supravegherii și prevenirii — grupa de funcții I (GF I) 

Termen pentru exprimarea interesului  

28 februarie 2020 

 
EPSO/CAST/P/18/2017 

 

În continuarea procesului de creare a unui serviciu intern de securitate, desfășurat deja la 
Bruxelles și Strasbourg, Parlamentul European se pregătește să recruteze personal de 
securitate pentru sediul său din Luxemburg. În cadrul acestui exercițiu, Parlamentul European 
are ca obiectiv angajarea unui număr considerabil de angajați cu experiență în domeniul 
securității la Luxemburg. 

Această oportunitate le va permite candidaților care au reușit la concurs să lucreze direct 
pentru Direcția Generală Securitate și Siguranță din Parlamentul European (DG SAFE). 

Luxemburgul le oferă un mediu favorabil familiilor, cu acces la grădinițele instituțiilor și la 
Școala Europeană. 

Contractul va fi încheiat inițial pentru o perioadă de un an și poate fi reînnoit pentru încă un 
an. În cazul în care contractul este reînnoit pentru a doua oară, acesta poate fi încheiat pe o 
perioadă nedeterminată. După primii doi ani de muncă, agenții recrutați vor fi, de asemenea, 
eligibili pentru promovare în categoria GF 1. 

La sfârșitul prezentei comunicări sunt incluse informații specifice referitoare la condițiile 
salariale. 

Candidații trebuie să își exprime interesul până la 28 februarie 2020 pentru a fi luați în 
considerare.  

 

Preluarea atribuțiilor: din februarie 2021 

Numărul de agenți contractuali care urmează a fi recrutați: aproximativ 115 

 

Procedura de selecție se va desfășura prin intermediul Portalului de selecție CAST al Oficiului 
European pentru Selecția Personalului (EPSO): EPSO/CAST/P/18/2017 

Condițiile generale de încadrare în muncă și criteriile de selecție sunt prezentate în detaliu pe 
site-ul EPSO. 

Această procedură se adresează în mod specific profesioniștilor cu experiență în domeniul 
supravegherii și prevenirii, care își vor desfășura activitatea în clădirile Parlamentului din 
Luxemburg. Pentru criteriile specifice suplimentare, a se vedea mai jos: 

- după finalizarea învățământului obligatoriu, trebuie să fi dobândit cel puțin doi ani de 
experiență într-un domeniu relevant pentru locul de muncă: în domeniile securității, prevenirii 
și supravegherii sau în dispecerat, într-un mediu public și/sau privat. Dacă această experiență 
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include cel puțin un an de activitate în cadrul unor organizații europene sau internaționale sau 
într-un mediu multicultural sau multinațional, acest lucru va fi considerat un avantaj. 

- cunoașterea limbii franceze și/sau engleze va fi considerată un avantaj. 

 

Pentru a răspunde la prezenta cerere de exprimare a interesului, vă rugăm să completați 
următoarele etape: 

 

1. Accesați site-ul EPSO și creați un cont EPSO (dacă nu aveți deja un astfel de cont) 

(link) https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=ro 

 

2. Trebuie să vă înregistrați la CAST Permanent EPSO pentru grupa de funcții I — 
CAST/P/18/2017 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_ro 

 

Faceți clic pe butonul „ÎNSCRIERE”. 

Dacă v-ați înscris deja la CAST, nu este necesar să vă înregistrați din nou. 

 

3. IMPORTANT: Vă rugăm să introduceți „security and prevention officer” la rubrica „ 
Motivation and strengths” în câmpul „EXPERIENCE AND BACKGROUND” din profilul 
dumneavoastră EPSO. 

 

4. Adăugați un CV actualizat la secțiunea relevantă a profilului dumneavoastră CAST 

 
5. IMPORTANT: Vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea căsuță de e-mail a 
Parlamentului European: 
 

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu 
 
menționând doar următoarele informații: 
 
1. Subiect: Manifestarea interesului: Securitatea — Luxemburg: 
 
2. Mesaj: Vă rugăm să indicați numele dumneavoastră și numărul de înregistrare la CAST 
 
3. Vă rugăm să nu trimiteți documente anexate, deoarece acestea nu vor fi luate în 
considerare. 
 
 
Serviciul „Resurse umane” al Direcției Generale Securitate și Siguranță va examina 
candidaturile și va invita cei mai potriviți candidați să susțină testele CAST. Candidații care 
trec testele CAST vor fi intervievați într-o etapă ulterioară. 
 
Protecția datelor cu caracter personal 
 
Parlamentul European, în calitate de responsabil pentru organizarea procedurilor de selecție, 
se asigură că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate respectându-se pe 
deplin Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=ro
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protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, în special în ceea 
ce privește confidențialitatea și securitatea acestora. 
 
 
 
Salariu și indemnizații 

Pe lângă salariu și indemnizații (a se vedea tabelul de mai jos), personalul instituțiilor 
europene beneficiază de avantaje suplimentare, cum ar fi: 

- asigurare în caz de boală a agentului și a familiei 

- sistemul de pensii al instituțiilor UE 

- asigurarea împotriva accidentelor 

- sistemul comun de asigurări pentru șomaj 

- acces la școlile europene și la grădinițe 

Salariul este supus deducerilor pentru sistemele de asigurări de boală, de accident, de 
pensie și de șomaj. 

Acest salariu este supus impozitului comunitar și este scutit de impozite naționale. 
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în euro/lunar 

Grad și treaptă GF I, treapta 1 GF I, treapta 21 

1. Salariu de bază (brut) 
(înainte de aplicarea 
indemnizațiilor și 
deducerilor)* 

2 074,40 EUR 2 117,47 EUR 

Rata de reținere pentru contribuțiile sociale la această tranșă de venituri 
este aproximativ între 11,5 % și 12 % din salariul de bază  

2. Alte drepturi/indemnizații posibile, în funcție de situația personală a 
candidatului (locul de muncă: Luxemburg)  

Alocația pentru locuință  191,44 + 2 % din salariul de bază 

Indemnizația de 
expatriere (nu poate fi 
combinată cu o 
indemnizație de 
reședință în străinătate) 

16 % din salariul de bază. Minimum 
567,38 EUR  

Indemnizația de 
reședință în străinătate 
(nu poate fi combinată 
cu indemnizația de 
expatriere) 

4 % din salariul de bază 

Alocații pentru creșterea 
copilului (pentru fiecare 
copil) 

418,31 EUR 

Alocație preșcolară (pe 
copil) 

102,18 EUR 

Alocația pentru educație Până la 567,64 EUR  

Alocație pentru 
programul de muncă în 
schimburi** 

De la 429,05 EUR la 965,31 EUR 

* venitul net încasat de un agent depinde de situația specială a fiecărei persoane. Nu poate fi definită 

nicio valoare a salariului înainte de preluarea atribuțiilor. 

** rate variabile, condiționate de desfășurarea muncii în schimburi. 

 
 
 

                                                 
1 La treapta 2 sunt încadrați agenții contractuali cu cel puțin trei ani de experiență profesională. 


