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ANUNŢ 
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată 

de expert la Biroul Resurse Umane, Salarizare, din cadrul Direcţiei Juridice, 
Contestaţii, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene 

– Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
   

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia pentru concursul organizat în vederea 
ocupării unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert la 

Biroul Resurse Umane, Salarizare, din cadrul Direcţiei Juridice, 
Contestaţii, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene 

 
 

Având în vedere prevederile Hotărârii 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 unui post vacant sau temporar vacant 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 11 Mai 2016 şi 16 Mai 2016, 
concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de 
execuţie, respectiv de expert�la Biroul Resurse Umane, Salarizare, din cadrul Direcţiei 
Juridice, Contestaţii, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene . 
 
 ORGANIZAREA CONCURSULUI 
 
  A.Concursul se va desfasura după următorul calendar: 
1) 18.04.2016- 29.04.2016 ora 14- perioada pentru depunerea dosarelor necesare pentru 

înscrierea la concurs, la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion Ghica 
nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Biroul Resurse Umane, între orele 9-14. 

2) 04.05.2016 ora 14.00 - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 
3) 05.05.2016 ora 14.00, data limită până cand pot fi depuse contestaţii la rezultatele 

selecţiei dosarelor de concurs 
4)  06.05.2016 ora 14.00 – afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor 
5) 11.05.2016 ora 10.00 - proba scrisă (verificarea cunoştinţelor teoretice)  
6) 12.05.2016 ora 10.00 - afişarea rezultatelor la proba scrisă 
7) 12.05.2016 ora 16.00 - termen limită pentru depunerea contestaţiilor la proba scrisă 
8) 13.05.2016 ora 14.00 -  afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 
9) 16.05.2016 ora 10.00 - proba interviu 
10)  17.05.2016 ora 10.00 – afişarea rezultatelor la proba interviu 
11)  18.05.2016 ora 10.00 – termen limită de depunere a contestaţiilor la proba interviu 
12)  19.05.2016 ora 10.00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba interviu 
13)  19.05.2016 ora 10.00 - afişarea rezultatelor finale. 
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 B. Înscrierea la concurs se va face în perioada 18.04.2016 – 29.04.2016, la sediul 
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Biroul 
Resurse Umane, Tel. 021 306 08 00, int. 325 – dna Victoriţa Ţuligă. 
 

CERINŢE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI 

Condiţii generale de participare: 
 
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
cumulative: 
- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 
- să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs, 
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 
- să nu fi fost destituit dintr-o funcţie contractuală sau să nu fi încetat contractul individual 
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani. 
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de 
expert: 

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în  
domeniul economic şi/sau juridic; 
 -  minimum un an de experienţă în domeniul resurse umane – salarizare; 
-  certificare ca inspector resurse umane; 
- cunoştinţe avansate de legislaţia muncii, legislaţia fiscală pivind salarizarea, cunoştinţe 
de aplicare a legislaţiei asigurărilor sociale; 
- cunoştinţe de operare pe calculator  
- corectitudine, disciplină, disponibilitate, atenţie, rigurozitate, capacitate de a lucra 
independent, simțul răspunderii, abilități de comunicare, capacitate de organizare a 
muncii, rezistenţă la stres. 
 
I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS 
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al OSIM; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice postului contractual vacant;  
d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
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f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae. 

În cazul documentului prevăzut la lit.e) – cazier judiciar, candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la lit.b) – lit.d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

 
II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE: 

a) selecţia dosarelor de înscriere  
b) proba scrisă  
c) interviul  
  

III. BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea 571/2003 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea-cadru nr. 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005  - privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordinul nr. 60/32 din 27.01.2006 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţăa Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. H.G. nr. 250/1992 – privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea concediului paternal nr. 210/1999; 

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 – privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. H.G. nr. 286/2011 – privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. H.G. NR. 500/2011 privind Registrul General de evidenţă al salariaţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

12. Hotararea nr.573/1998 privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru 

Invenţii şi Mărci cu modificările şi completările ulterioare; 
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13. Legea nr. 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

14. Legea nr. 76/16.01.2002 – privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Legea 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 
 
 

Director General 
 

Alexandru - Ioan ANDREI 
 
 
 
 
 
 
 
Director Direcţia Juridică, Contestaţii,  
Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene 
Cătălin Niţu 
 
  
 
 
 
 
 
Şef Serviciul Juridic 
Constanţa Moraru 


