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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare   

într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior în cadrul 

Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară, Mărci şi 

Constituire Depozit Naţional Reglementar  

 

Având în vedere prevederile dispoziţiilor art. 41 alin. 4 şi 5 din Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011 modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11 noiembrie 

2014 – publicată în MO nr.854 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului- 

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante sau 

temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează 

în datele de 26.09.2019, ora 10:00, la sediul OSIM, examen pentru promovarea  într-o 

funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea unui 

post de studii medii  din cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare 

Preliminară, Mărci şi Constituire Depozit Naţional Reglementar. 

Postul pentru care se susţine examenul de promovare este de examinator. 

ORGANIZAREA EXAMENULUI 

Examenul se va desfăşura după următorul calendar: 

1) 26.09.2019, ora 10:00 – proba scrisă (verificarea cunoştinţelor teoretice); 

2) 26.09.2019, ora 16:00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă; 

3) 27.09.2019, ora 12:00 – termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la 

proba scrisă; 

4) 30.09.2019, ora 12:00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă; 

5) 01.10.2019, ora 12:00 – afişarea rezultatului final; 
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7. Regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid, ratificat de România 

prin Decretul nr. 1176/1968 și Protocolului referitor la aranjament, privind înregistrarea 

internaționalăa mărcilor, adoptat la Madrid la 27. iunie 1989, ratificat de România prin 

Legea nr. 5/1998  privind înregistrarea internatională a mărcilor; 

8. „Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și 

serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 

iulie 1967 și la Geneva la 13 mai 1977 și modificat la 2 octombrie 1979 și la care 

România a aderat prin Legea nr. 3/1998 publicat în MO nr. 10/14.01.1998; 

9. Aranjamentul de la Viena privind clasificarea internațională a elementelor 

figurative ale mărcilor, întocmit la Viena, la 12 iunie 1973, și modificat la 1octombrie 

1985, și la care România a aderat prin Legea 3/1998 publicat în Monitorul oficial 

10/14.01.1998.   
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