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ANUNT 

213365 
privind organizarea examenului de promovare intr-o functie pentru care 

este prevazut un nivel de studii superiore de scurta durata in cadrul 

Biroului Resurse Umane, Registratura Generala 

Avand Tn vedere prevederile dispozitiilor art. 41 alin. 4 ~i 5 din Hotararea 

Guvernului nr. 286/2011 modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1027 din 11 

noiembrie 2014 - publicata Tn MO nr.854 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor 

vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale ~i a criteriilor de 

promovare Tn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Oficiul de Stat pentru 

Inventii ~i Marci organizeaza Tn datele de 01.10.2019, ora 10:00, la sediul OSIM, 

examen pentru promovarea Tntr-o functie pentru care este prevazut un nivel de 

studii superiore de scurta durata, prin transformarea unui post de studii medii din 

cadrul Biroului Resurse Umane, Registratura Generala. 

Postul pentru care se sustine examenul de promovare este de referent de 

specialitate. 

ORGANIZAREA EXAMENULUI 

Examenul se va desfa~ura dupa urmatorul calendar: 

1) 01.10.2019, ora 10:00 - proba scrisa (verificarea cuno~tintelorteoretice); 

2) 02.10.2019, ora 10:00 - afi~area rezultatelor la proba scrisa; 

3) 02.10.2019, ora 16:00 - termenullimita pentru depunerea contestatiilor la 

proba scrisa; 

4) 03.10.2019, ora 12:00 - afi~area rezultatelor contestatiilor la proba scrisa; 

5) 03.10.2019, ora 12:00 - afi~area rezultatului final; 
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Bibliografie: 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordonanta Guvernului, nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de 
solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 233 
/2002. 
- LEGE nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor ~i demnitatilor 
publice, pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, 
organizarea ~i functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum ~i pentru 
modificarea ~i completarea altor acte normative; 
- Hotararea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea ~i functionarea Oficiului 
de Stat pentru Inventii ~i Marci, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Regulamentul de Organizare ~i Functionare al OSIM - disponibil pe 
www.osim.ro 
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