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CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI 
PENTRU AGENŢI CONTRACTUALI 

 
Grupa de funcţii III: asistent administrativ  

Grupa de funcţii IV: consilier/specialist   
 

PENTRU CONTRACTE ÎN CADRUL OAPI, ALICANTE, SPANIA 
 

OHIM/CAST/10/2014 
 
 

I. INTRODUCERE 
 
Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI) lansează o procedură de selecţie pentru a 

constitui o bază de date cu candidaţi care ar putea fi recrutaţi ca agenţi contractuali. Procedura de 

selecţie va fi organizată cu sprijinul tehnic al Oficiului European pentru Selecţia Personalului (EPSO). 
 

Baza de date va fi utilizată exclusiv de către OAPI pentru ocuparea posturilor din Alicante, Spania.   
 

Candidaţii care primesc o ofertă de muncă vor fi recrutaţi în conformitate cu procedurile prevăzute în 

secţiunea VI din prezenta cerere de exprimare a interesului.  
 

Condiţiile de angajare pentru aceşti membri ai personalului vor fi cele stabilite în Regimul aplicabil 
celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene (RACA)1 pentru agenţii contractuali menţionaţi la articolul 3a. 

 
Procedurile de selecţie pentru agenţi contractuali atrag de obicei un număr mare de candidaţi foarte bine 

calificaţi, dintre care mulţi sunt apoi admişi în urma procedurii respective. Prin urmare, candidaţii trebuie 

să ştie că baza de date poate depăşi cu mult necesarul de recrutare al instituţiei.  
 

Candidaţii se pot înscrie pentru o singură grupă de funcţii şi pentru un singur profil.  
  

Candidaţii care depun mai mult de o cerere vor fi descalificaţi. 

 
Posturile vor acoperi necesarul Oficiului pentru perioada 2014-2018. Contractele vor fi încheiate pentru o 

perioadă iniţială de până la cinci ani şi pot fi reînnoite cel mult o dată pentru încă o perioadă determinată 
care nu depăşeşte cinci ani.  

 

II. NATURA SARCINILOR2  
 

 

Grupa de funcţii III – asistent administrativ  

 
Sub supravegherea unui funcţionar sau a unui agent temporar, agentul contractual va desfăşura sarcini 

tehnice, inclusiv întocmirea, compilarea, tratarea şi verificarea datelor, gestionarea fişierelor, pregătirea 
reuniunilor/evenimentelor în cadrul activităţilor de suport ale oficiului.  

                                                           
1 A se vedea Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (JO L 56, 4.3.1968, p. 1), astfel cum a fost modificat de 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului (JO L 124, 27.4.2004, p. 1) şi astfel cum a fost modificat ultima dată de 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a 
Statutului funcţionarilor Uniunii Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene (JO L 287, 29.10.2013, p. 
15). 

2
 Aceasta este o versiune simplificată a profilurilor generice care vor fi utilizate la întocmirea contractelor. Sarcinile sunt menţionate 

în scop informativ şi nu au valoare juridică. 
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Profilurile căutate: 
 

a) Resurse umane şi administrare 
Desfăşurarea de activităţi din domeniul serviciilor de resurse umane în legătură cu 

 drepturi salariale 

 recrutare 

 misiuni 

 gestionarea performanţei şi dezvoltarea personalului 

 pregătirea salariilor/indemnizaţiilor 

 bunăstare, activităţi sociale 

 
De exemplu, sarcinile pot include: asistenţă în organizarea procedurilor de selecţie/interviurilor, 

gestionarea aspectelor administrative legate de stabilirea drepturilor individuale, condiţiile de lucru, 

bunăstare şi mobilitate internă, asistenţă în gestionarea politicilor de resurse umane (pregătirea 
şedinţelorinformative, punerea în aplicare a proceselor/serviciilor de resurse umane, redactarea 

contractelor), pregătirea statisticilor în domeniul resurselor umane (de exemplu, componenţa forţei 
de muncă).  

 
Experienţa în domeniul resurselor umane este obligatorie. Pentru aceste sarcini este necesară 

capacitatea de a oferi sprijin administrativ şi tehnic, pe lângă o foarte bună cunoaştere a 

programelor informatice de birou.  

 

b) Finanţe 

Efectuarea/verificarea serviciilor financiare în legătură cu 
 conturi 

 trezorerie 

 achiziţii 

 gestionarea  furnizorilor 

De exemplu, sarcinile pot include: efectuarea de operaţiuni financiare (prelucrarea şi validarea 
plăţilor şi rambursărilor, pregătirea angajamentelor, comenzilor, planificarea financiară şi 

raportarea), gestionarea conturilor financiare (plăţile către furnizori, viramentele bancare şi conturile 
anuale), efectuarea de operaţiuni bugetare (verificarea tranzacţiilor/transferurilor), pregătirea şi 

monitorizarea procedurilor de ofertare şi a cererilor de exprimare a interesului (proiecte de 

contracte), efectuarea de sarcini administrative legate de active (recepţia mărfurilor, gestionarea 
stocurilor de depozit). 

Experienţa în domeniul financiar este obligatorie. Pentru aceste sarcini este necesară capacitatea de 

a oferi sprijin administrativ şi tehnic, pe lângă o foarte bună cunoaştere a programelor informatice 
de birou. 

c) Proiectant în domeniul tehnologiei informaţiei  

 dezvoltare software 

 analiza operaţiunilor  

 controlul calităţii (testare) 

 gestionarea echipamentelor hardware  

 

De exemplu, aceste sarcini pot include: pregătirea documentaţiei şi rapoartelor în domeniul analizei 
operaţiunilor [informări referitoare la proiecte, identificarea cerinţelor de nivel înalt, specificaţii 

privind cerinţele de sistem (SRS), scenarii de testare etc.], furnizarea de expertiză tehnică pentru 
mentenanţa şi modernizarea sistemelor, furnizarea de expertiză tehnică pentru dezvoltarea sau 

configurarea programelor informatice şi a celor mai frecvent utilizate programe de gestionare a 

resurselor, furnizarea de expertiză tehnică pentru gestionarea echipamentelor hardware, furnizarea 
de expertiză tehnică pentru administrarea arhitecturii IT. 

Experienţa în domeniile specificate este necesară. Aceste sarcini necesită, de asemenea, capacitatea 

de a oferi sprijin administrativ şi tehnic, pe lângă o foarte bună cunoaştere a programelor 
informatice de birou. 
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d) Comunicare 

Sprijin în cadrul strategiei generale de comunicare a instituţiei, în ceea ce priveşte dezvoltarea şi 

elaborarea conţinutului. 

De exemplu, aceste sarcini pot include: organizarea evenimentelor/reuniunilor instituţionale, 

gestionarea relaţiilor cu presa, agenţiile de comunicare şi clienţii, activităţi de dezvoltare de conţinut 
(fond şi aspect) pentru materialele de comunicare online şi tipărite, redactare (discursuri, articole, 

buletine de ştiri, comunicate de presă), sarcini în domeniul audiovizual, inclusiv înregistrare video, 

audio, fotografiere, şi în domeniul difuzării multimedia online. 

Pentru aceste sarcini este necesară experienţa în activităţile de comunicare, precum şi competenţe 
avansate în domeniul prezentărilor orale. 

e) Punerea în aplicare a proiectelor 

Sprijin pentru gestionarea proiectelor/programelor, manager adjunct de proiect. 

De exemplu, aceste sarcini pot include: asistenţă în gestionarea proiectelor (elaborarea 
documentaţiei de proiect, ca de exemplu planificări sau rapoarte), asistenţă în monitorizarea calităţii 

şi a resurselor, gestionarea riscurilor; asistenţă în definirea şi punerea în aplicare a proiectelor, 
precum şi coordonarea părţilor interesate, participarea în cadrul grupurilor de lucru funcţionale. 

Pentru aceste sarcini este necesară o bună cunoaştere a standardelor şi metodologiilor gestionării 

proiectelor, capacitatea de a oferi sprijin administrativ şi tehnic, pe lângă o foarte bună cunoaştere a 

programelor informatice de birou, în special experienţă în utilizarea instrumentelor de gestionare a 
proiectelor. 

f) Lingvistică (corectură) 

Corectarea textelor în termeni lingvistici şi de redactare. 

De exemplu, aceste sarcini pot include: revizuirea textelor şi exprimării în bazele de date OAPI şi în 
instrumentele online, în special în limbile ES, EN, FR, DE şi IT (gramatică, punctuaţie şi ortografie). 

Pentru aceste sarcini este necesar un nivel foarte înalt al capacităţii de utilizare a limbii (C2) în cel 

puţin una din cele cinci limbi de lucru ale OAPI şi un nivel înalt al capacităţii de utilizare a limbii (C1) 
într-o altă limbă de lucru dintre cele cinci ale OAPI. Capacitatea de a oferi sprijin administrativ şi 

tehnic, pe lângă o foarte bună cunoaştere a programelor informatice de birou este necesară. 

g) Asistenţă executivă/tehnică 

Sprijin într-o gamă largă de sarcini în cadrul tuturor operaţiunilor OAPI. 

De exemplu, aceste sarcini pot include tratarea chestiunilor legate de: gestionarea plăţii, perceperii şi 
rambursării taxelor; gestionarea conturilor utilizatorilor; organizarea de reuniuni, evenimente şi 

deplasări; gestionarea activităţilor legate de întreţinerea Registrului; furnizarea de informaţii de bază 
către utilizatori şi gestionarea plângerilor; introducerea de date în bazele de date corespunzătoare; 

punerea în aplicare a instrumentelor statistice şi de raportare; participarea la activităţi relaţionate cu 

procedurile de certificare ISO, în special întreţinerea instrumentelor de calitate, cât şi actualizarea 
datelor şi a indicatorilor din rapoartele de tip scorecard. 

Experienţa într-un număr variat de domenii de suport este obligatorie, în special în sarcini tehnice 

relaţionate cu înregistrarea de mărci şi design-uri, contactul cu utilizatorii şi chestiuni referitoare la 
calitate. Aceste sarcini necesită capacitatea de a oferi sprijin administrativ şi tehnic, pe lângă o foarte 

bună cunoaştere a programelor informatice de birou. 

 

Grupa de funcţii IV – consilier/specialist 

 
Sub supravegherea unui funcţionar sau a unui agent temporar, agentul contractual va desfăşura sarcini 

de consiliere/de specialitate şi tehnice în sprijinul funcţiilor conceptuale şi/sau analitice şi/sau manageriale 
în domeniile de suport ale oficiului.  
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Profilurile căutate: 

 
a) Juridic 

Oferirea de asistenţă şi expertiză juridică în legătură cu aspecte precum Statutul funcţionarilor, 
achiziţiile publice, accesul la documente, protecţia datelor, aspecte instituţionale etc. 

 
De exemplu, sarcinile pot include: oferirea de consiliere juridică privind aspecte generale de legislaţie 

UE, oferirea de asistenţă juridică în aspecte juridice legate de personalul UE, inclusiv pregătirea 

litigiilor înaintea instanţelor judecătoreşti, oferirea de asistenţă juridică în aspecte legate de achiziţii, 
oferirea de asistenţă juridică în legătură cu accesul la documente şi protecţia datelor. 

Pentru aceste sarcini este necesară experienţa de avocat în domeniul specificat şi o foarte bună 

cunoaştere a cadrului juridic al UE.  

b) Gestionarea programelor/proiectelor ca manager principal 
Oferirea de expertiză, instrumente şi metodologii pentru determinarea reuşitei 

proiectelor/programelor: predarea de produse sau servicii noi, cu niveluri adecvate de calitate, la 
timp şi în limitele bugetului, în conformitate cu planul proiectului/programului. Domeniile de acţiune 

vor fi în principal tehnologia informaţiei şi calitatea, fără a se limita în mod necesar la acestea. 

Sarcinile sunt legate de gestionarea tuturor etapelor ciclului unui proiect, inclusiv programarea 
activităţilor noi, identificarea şi formularea proiectelor, gestionarea implementării, monitorizării şi 

evaluării acestora.  

De exemplu, sarcinile pot include: definirea şi punerea în aplicare a proiectelor sau programelor, 

gestionarea resurselor proiectelor sau programelor, analiza operaţională a cerinţelor, planificarea şi 
execuţia conform normelor şi cadrului financiar, coordonarea părţilor interesate, gestionarea calităţii, 

performanţei şi riscurilor, evaluarea eficacităţii proiectului şi recomandarea de noi iniţiative. 

Pentru aceste sarcini sunt necesare aptitudini de conducere, experienţă în gestionarea mai multor 
părţi, precum şi competenţe excelente de comunicare şi raportare. Certificarea în domeniul 

managementului de proiect constituie un avantaj. Este necesară cunoaşterea foarte bună a 
programelor informatice de birou, inclusiv a instrumentelor de gestionare a proiectelor. 

c) Cooperare internaţională şi relaţii externe  

Oferirea de consiliere privind dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor de asistenţă sau a 
iniţiativelor de colaborare desfăşurate de OAPI în context internaţional. 

De exemplu, sarcinile pot include: activităţi de cooperare în interiorul şi în afara UE, rol de consiliere 

şi/sau de legătură în contextul relaţiilor instituţionale cu entităţi precum Organizaţia Internaţională a 

Proprietăţii Intelectuale (OMPI) sau Oficiul European de Brevete (OEB) sau orice oficiu naţional sau 
regional pentru proprietate intelectuală, crearea de sinergii şi dezvoltarea de instrumente comune 

între autorităţile naţionale şi OAPI. 

Pentru aceste sarcini sunt necesare capacitatea de a lucra într-un mediu internaţional/multicultural, 
capacitatea de a acţiona rapid din proprie iniţiativă şi experienţa muncii în echipă, precum şi 

înţelegerea nevoilor, obiectivelor şi constrângerilor persoanelor din alte domenii şi cu alte funcţii. 
Având în vedere diversitatea posibililor interlocutori, capacitatea de a vorbi, scrie şi citi fluent (nivel 

C1) în limba engleză este necesară. 

d) Observatori/cadre academice 

Oferirea de consiliere şi analiză, dezvoltarea şi desfăşurarea de cursuri de formare, crearea, 
dezvoltarea şi monitorizarea reţelelor. 

De exemplu, sarcinile pot include: desfăşurarea de activităţi într-un mediu internaţional/multicultural 

– colectarea, analiza, raportarea şi diseminarea datelor privind zone geografice largi, consiliere, 
formare, susţinerea de conferinţe, dezvoltarea de instrumente de învăţare online pe teme (legate de 

economie, drept UE etc.) aplicabile proprietăţii intelectuale, formarea formatorilor pe teme legate de 
proprietatea intelectuală, dezvoltarea de campanii de conştientizare, întocmirea de rapoarte şi 

publicaţii, oferirea de consiliere privind comportamentul consumatorilor şi aspecte economice 

asociate, crearea, dezvoltarea şi facilitarea reţelelor de părţi interesate (utilizatori, experţi, cadre 
academice, universităţi, societatea civilă, autorităţi naţionale etc.) şi dezvoltarea de programe pentru 

furnizarea de asistenţă ţărilor terţe. 
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Pentru aceste sarcini sunt necesare capacitatea de a lucra într-un mediu internaţional/multicultural şi 

experienţa în crearea şi coordonarea reţelelor de experţi. Pentru observatori, este necesar un nivel 
foarte înalt de cunoaştere a temelor aplicabile PI, în special aplicarea legii şi încălcarea proprietăţii 

intelectuale. Pentru cadrele academice, experienţa în conceperea cursurilor de formare, a activităţilor 
de învăţare şi a cursurilor de formare a formatorilor constituie un avantaj important. 

 
e) Expert în tehnologia informaţiei 

Analiza, dezvoltarea şi evaluarea sistemelor complexe, oferirea de expertiză pentru integrarea 

programelor informatice specifice sau a programelor de planificare a resurselor în medii complexe. 
 

De exemplu, sarcinile pot include: oferirea de consiliere managerilor de proiect şi de program în 
legătură cu orice aspecte legate de tehnologia proiectului, cunoaşterea şi punerea în aplicare a 

programelor de „bune practici” şi inovare în domeniul tehnologiei informaţiei de afaceri, oferirea de 

expertiză pentru reducerea complexităţii infrastructurii IT şi îmbunătăţirea gestionării tehnologiilor, 
proiectarea/punerea în aplicare a activităţilor pentru abordarea modernizării sistemelor, inclusiv în 

legătură cu aspecte de securitate. Furnizarea de soluţii IT. 

Pentru aceste sarcini sunt necesare competenţe în domeniul ingineriei IT sau într-un domeniu 
echivalent. 

f) Expert în domeniul resurselor umane 

Oferirea de consiliere şi analiză în legătură cu aspecte specifice de resurse umane, întocmirea 
documentelor de politici şi gestionarea relaţiei cu părţile interesate locale. 

De exemplu, aceste sarcini pot include: pregătirea orientărilor şi instrumentelor în domeniul practicii 
în materie de resurse umane, participarea la procese de selecţie, relaţia cu părţile interesate locale 

(autorităţi locale, şcoli, transportul în comun etc.), coordonarea activităţilor sociale. 

 
Pentru aceste sarcini este necesară experienţa în aspecte de specialitate din domeniul resurselor 

umane (tehnici de recrutare, statutul funcţionarilor, gestionarea performanţei, planificarea 
succesiunilor, dezvoltare organizaţională etc.). Profilurile cu o foarte bună cunoaştere a administraţiei 

spaniole şi a autorităţilor locale din Spania sunt, de asemenea, relevante. 

 

III. CERINŢE DE ELIGIBILITATE 
 

Agenţiile şi instituţiile europene aplică o politică de egalitate de şanse şi acceptă candidaturile fără a face 
nicio distincţie bazată pe originea etnică sau rasială, convingerile politice, filozofice sau religioase, vârstă 

sau handicap, sex sau orientare sexuală, stare civilă sau situaţie familială. 

Recrutarea ca agent contractual este posibilă numai dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite până la 
termenul de înscriere online. Candidaţii trebuie să prezinte documente justificative relevante atunci 

când/dacă sunt invitaţi să susţină testele de raţionament, testul de competenţă şi interviul. Dacă în orice 
etapă a procedurii se stabileşte că informaţiile furnizate sunt false, candidatul va fi descalificat iar numele 

său va fi eliminat din baza de date. 

 

A. Condiţii generale 

(a) Candidaţii trebuie să fie cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene. 

(b) Candidaţii trebuie să beneficieze de toate drepturile cetăţeneşti. 

(c) Candidaţii trebuie să îşi fi îndeplinit toate obligaţiile care le revin în temeiul legilor privind serviciul 
militar. 

(d) Candidaţii trebuie să îndeplinească cerinţele morale pentru sarcinile avute în vedere. 

(e) Candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere fizic să îndeplinească sarcinile avute în vedere. 

B. Condiţii specifice minime (până la data limită de înscriere) – educaţie/experienţă 

 
Grupa de funcţii III: asistent administrativ 

Un nivel de studii post-secundare atestat de o diplomă recunoscută în mod oficial şi experienţă profesională 

adecvată de un an în legătură cu sarcinile aferente profilului din grupa de funcţii III pentru care candidatul 
se înscrie, conform descrierii de la secţiunea II   

sau 
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Un nivel de studii secundare atestat de o diplomă care conferă acces la studii post-secundare şi experienţă 

profesională adecvată de patru ani în legătură cu sarcinile aferente profilului din grupa de funcţii III pentru 
care candidatul se înscrie, conform descrierii de la secţiunea II.  

 

Grupa de funcţii IV: consilier/specialist  

Un nivel de studii care corespunde unui ciclu de studii universitare de cel puţin trei ani, atestat de o diplomă 
recunoscută oficial  

şi 
cel puţin trei ani de experienţă profesională adecvată în legătură cu sarcinile aferente profilului din grupa 

de funcţii IV pentru care candidatul se înscrie, conform descrierii de la secţiunea II.  

La data încheierii depunerii candidaturilor, diplomele obţinute în afara Uniunii Europene trebuie să fi fost 

recunoscute de autoritatea naţională competentă dintr-un stat membru. 

C. Cunoştinţe lingvistice 

 

a) Limba 1 (L1) 
şi 

 
b) Limba 2 (L2) 

 

 

Limba principală: cunoaştere temeinică (nivel C1)
3
 a uneia din cele 24 de limbi 

oficiale ale Uniunii Europene
4
 

 

Cunoaştere satisfăcătoare (nivel B2) a uneia dintre limbile de lucru ale OAPI 
(spaniolă, engleză, franceză, germană sau italiană); limba 2 trebuie să fie diferită 

de limba 1 de mai sus. 
 

În lumina hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Marea 

Cameră) în cauza C-566/10 P, Italia/Comisia, instituţiile UE doresc să prezinte 
motivele pentru limitarea opţiunilor în ceea ce priveşte cea de a doua limbă în 

cadrul prezentei proceduri de selecţie la un număr mic de limbi oficiale ale UE.  
 

Prin urmare, candidaţii sunt informaţi că opţiunile în ceea ce priveşte a doua 
limbă în procedura de selecţie au fost definite în conformitate cu interesele 

serviciului, conform căruia personalul nou recrutat trebuie să fie imediat 

operaţional şi să fie capabil să comunice eficient în activitatea sa zilnică. În caz 
contrar, funcţionarea eficientă a instituţiilor ar putea fi grav afectată.  

 
Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca 

comunitară, astfel cum a fost modificat şi consolidat de Regulamentul (CE) nr. 

207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, a 
înfiinţat Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci şi desene şi 

modele), care este independent în ceea ce priveşte aspectele tehnice şi are 
autonomie juridică, administrativă şi financiară.  

 
La articolul 119 alineatul (2) din acest regulament sunt prevăzute limbile 

specifice utilizate de oficiu: acestea sunt spaniola, engleza, franceza, germana şi 

italiana.  
 

Articolul 97 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 
2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare confirmă, de 

asemenea, utilizarea acestor limbi ca limbi de procedură înaintea oficiului.  

 
Prin urmare, candidaţii sunt informaţi că opţiunile în cea ce priveşte cea de a 

                                                           
3
 A se vedea grila de referinţă pe site-ul Europass la următoarea adresă: 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr. 

4
 Limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt: bulgara (BG), croata (HR), ceha (CS), daneza (DA), olandeza (NL), germana (DE), greaca 

(EL), engleza (EN), estona (ET), finlandeza (FI), franceza (FR), irlandeza (GA), maghiara (HU), italiana (IT), letona (LV), lituaniana (LT), 
malteza (MT), polona (PL), portugheza (PT), româna (RO), slovaca (SK), slovena (SL), spaniola (ES), suedeza (SV).  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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doua limbă în cadrul prezentei proceduri de selecţie au fost definite în 

conformitate cu aceste regulamente şi cu interesele serviciului în acest sens.  
 

Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor candidaţilor, toţi participanţii trebuie 
să susţină unele teste în cea de a doua limbă, aleasă dintre cele cinci: 

ES/EN/FR/DE/IT.  

 
În plus, în funcţie de nevoile fiecărei recrutări, OAPI va evalua capacitatea 

candidaţilor de a fi imediat operaţionali în mediul lingvistic care corespunde 
realităţii cu care se vor confrunta la locul de muncă, de asemenea, în legătură cu 

una din cele cinci limbi de lucru ale OAPI (ES/EN/FR/DE/IT). 

 

 

Candidaţii nu vor putea să îşi schimbe opţiunea în ceea ce priveşte limbile odată ce au 
validat formularul de înscriere online. 

 

IV. CALENDAR ORIENTATIV AL PROCEDURII DE SELECŢIE 
 

Calendarul aproximativ al procedurii va fi după cum urmează: 

 Data orientativă 

Înregistrarea în baza de date prin contul EPSO  

Înscriere online 7 iulie 2014 – 8 august 2014 

Selecţie pentru potenţiala etapă de recrutare 

Testele de raţionament desfăşurate în mediu 

supravegheat, testul de competenţă şi interviul 

În funcţie de datele la care posturile vacante 

devin disponibile în cadrul OAPI 

 

V. ÎNREGISTRAREA ÎN BAZA DE DATE 
 
Candidaţii vor fi invitaţi să îşi exprime interesul cu privire la unul dintre profilurile şi grupele de funcţii 

descrise la secţiunea II. Înregistrările vor fi posibile doar prin intermediul contului EPSO şi în perioada 

indicată la secţiunea IV. Toţi candidaţii care răspund cererii de exprimare a interesului vor fi înregistraţi în 
baza de date care rămâne valabilă timp de 1 an, cu posibilitatea de prelungire. 

 

VI. SELECŢIA PENTRU POTENŢIALA RECRUTARE 
 

Pe măsură ce apar posturi vacante, OAPI va căuta candidaţi în lista de candidaţi înregistraţi, în funcţie de 
CV-urile acestora şi de răspunsurile lor la chestionarul de evaluare a talentului, completat în timpul 

procedurii de înscriere, şi poate să stabilească o listă preferenţială de candidaţi pentru fiecare potenţială 
recrutare. OAPI va invita candidaţii preselectaţi înregistraţi în baza de date, care corespund cel mai bine 

cerinţelor postului în cauză (lista  preferenţială), să participe la testele de evaluare a capacităţii de 

raţionament, la un test de competenţă şi la un interviu de recrutare5. Răspunsurile la chestionarul de 
evaluare a talentului nu vor fi utilizate pentru clasificarea sau eliminarea candidaţilor, ci ca informaţii 

complementare pentru a stabili o corespondenţă între cerinţele postului şi calificările şi experienţa 
candidaţilor. Pe baza rezultatului testelor şi a interviului, candidaţilor li se poate oferi un post. Contractul 

va fi întocmit în conformitate cu articolul 3a6 din RACA.  

 

                                                           
5
 Testele vor fi organizate, cel mai probabil, la sediul OAPI din Alicante. OAPI va contribui parţial la cheltuielile de deplasare ale 

candidaţilor, în conformitate cu normele aplicabile de rambursare pe care le puteţi găsi pe site-ul oficiului 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm 
 
6 În conformitate cu articolul 3a din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene (RACA) şi conform condiţiilor stabilite de 
RACA şi Dispoziţiile generale de punere în aplicare ale instituţiei, agenţiei. 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
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N.B. Dacă sunteţi selectat(ă) pentru o potenţială recrutare, vi se va cere să furnizaţi 

documentele justificative relevante pentru susţinerea declaraţiilor dumneavoastră din 
formularul de înscriere online. Dacă se stabileşte că informaţiile pe care le-aţi furnizat sunt 

false, veţi fi descalificat(ă) din procedura de selecţie (ceea ce include eliminarea numelui 
dumneavoastră din baza de date). 

 
 

1. TESTELE DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE RAŢIONAMENT 

 
Testele de evaluare a capacităţii de raţionament vor consta într-o serie de sub-teste prin care vor fi 

evaluate capacităţile de raţionament ale candidaţilor, astfel cum se prezintă în tabelul de mai jos. Testele 
de evaluare a capacităţii de raţionament vor fi asistate de calculator. Candidaţii vor susţine aceste teste în 

cea de a doua limbă. 

 
 

 

Formatul testului 
 

Timpul 

alocat 
testului 

Limba de 

testare 

Numărul 

maxim de 
puncte  

Scorul minim  
necesar 

GF III GF IV 

Sub-

test 

a) 

Competenţe de 

raţionament 

verbal 
(test cu variante 

multiple) 

 

18 minute 

Limba a doua 

a candidatului 

(L2) 

 

10 

 

5/10 

 

6/10 

Sub-

test 

b) 

Competenţe de 

raţionament 

numeric 
(test cu variante 

multiple) 

 

10 minute 

Limba a doua 

a candidatului 

(L2) 

 

5 

 Scorul minim 

total pentru 

testele b şi c 

este 8/15 

Scorul minim 

total pentru 

testele b şi c 

este 9/15 

Sub-
test 

c) 

Competenţe de 
raţionament 

abstract 
(test cu variante 

multiple) 

 

10 minute 

Limba a doua 

a candidatului 

 (L2) 

 

10 

 
Testele vor fi organizate, cel mai probabil, la sediul OAPI din Alicante.  

 
 

2. TESTUL DE COMPETENŢĂ  

 
Candidaţii vor susţine un test de competenţă pentru evaluarea cunoştinţelor lor în domeniul pe care 

l-au ales. Candidaţii trebuie să susţină acest test într-una din cele cinci limbi de lucru ale OAPI, definite 
de Oficiu, în conformitate cu profilul postului respectiv. Testul poate fi asistat de calculator, scris de mână 

sau practic.    

 
 

Formatul 

testului 

Timpul 
alocat 

testului 

Limba de testare 
Numărul maxim de 

puncte  

Scorul minim 

necesar  

Test în domeniul 
ales 

 
45 de minute 

ES sau EN sau FR 
sau DE sau IT   

 
50 

 
25 

 

Testul de competenţă va fi organizat, cel mai probabil, la sediul OAPI din Alicante.  
 

 
3. INTERVIUL  

 

Interviul va testa abilităţile generale ale candidaţilor, precum şi competenţele lor în domeniul relevant. 

Interviul se va desfăşura într-una din cele cinci limbi de lucru ale OAPI. Cel mai probabil, interviul va avea 

loc la sediul OAPI din Alicante. 
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Candidaţilor care obţin nota minimă de trecere la toate testele şi cele mai bune rezultate per total li se 

poate oferi un contract. 

 

VII. PROCEDURILE DE REEXAMINARE/CONTESTARE 
 

1. CONTESTAŢII 

 
Dacă, în orice etapă a procedurii de selecţie, consideraţi că a apărut o eroare sau că OAPI a acţionat 

inechitabil sau nu a îndeplinit normele care guvernează această procedură de selecţie, iar interesele 
dumneavoastră au suferit un prejudiciu din acest motiv, pot fi parcurse următoarele proceduri de 

contestare, în ordinea menţionată în tabelul de mai jos: 
 

Procedura Punct de contact Termen 

1. Solicitarea unei reexaminări  prin e-mail la OAPI 

contractagentselection@oami.europa.eu 

10 zile calendaristice 

2. Depunerea unei plângeri 
administrative în temeiul 

articolului 90 alineatul (2) din 
Statutul funcţionarilor Uniunii 

Europene7. 

Fie prin poştă la: 
OHIM 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 

Spania 

Sau prin e-mail la   
contractagentselection@oami.europa.eu 

3 luni 

După finalizarea pasului 2 de mai sus (pasul 1 este opţional), puteţi acţiona după cum urmează: 

3. În cazul în care plângerea 
dumneavoastră este respinsă 

explicit sau tacit [după 
expirarea unei perioade de 4 

luni de la data la care a fost 

depusă plângerea (pasul 2)], 
introduceţi o acţiune judiciară 

în temeiul articolului 270 din 
Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene şi 

articolul 91 din Statutul 
funcţionarilor8 

Tribunalul Funcţiei Publice a Uniunii 
Europene 

Rue du Fort Niedergrünewald 
2925 Luxembourg 

 

3 luni 

 

Ca toţi cetăţenii Uniunii Europene, puteţi depune o plângere la Ombudsmanul European: 
 

Ombudsmanul European 
1 avenue du Président Robert Schuman — 

CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

FRANŢA
9
 

2. CERERI DE MĂSURI CORECTIVE 

 

                                                           
7 Vă rugăm să menţionaţi în rândul pentru subiect al scrisorii dumneavoastră: numărul de referinţă al procedurii de selecţie, 
numărul dumneavoastră de candidat şi „Complaint under Article 90(2)” [Plângere în temeiul articolului 90 alineatul (2)]. 
8 Pentru detalii privind modul în care puteţi introduce acţiunea şi pentru stabilirea termenelor consultaţi site-ul Tribunalului Funcţiei 
Publice a Uniunii Europene la: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
9 Vă rugăm să reţineţi că plângerile adresate Ombudsmanului nu au efect suspensiv asupra perioadei prevăzute la 

articolele 90 alineatul (2) şi 91 din Statutul funcţionarilor pentru depunerea plângerilor sau acţiunilor la Tribunalul Funcţiei Publice a 

Uniunii Europene în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Vă rugăm să reţineţi, de asemenea, 

că, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din condiţiile generale care guvernează executarea sarcinilor Ombudsmanului, orice 

plângere depusă la Ombudsman trebuie să fie precedată de demersurile administrative adecvate pe lângă instituţiile şi organismele 

în cauză. Pentru detalii complete privind procedura, vă rugăm să consultaţi site-ul la: 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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În cazul în care datorită unor probleme tehnice candidatul nu se poate înregistra, EPSO trebuie informat 

în aceeaşi zi, prin intermediul formularului online de pe site-ul EPSO. 

În ceea ce priveşte conţinutul testelor de evaluare a capacităţii de raţionament şi/sau al testului de 

competenţă, cererile de măsuri corective trebuie depuse în cel mai scurt timp posibil, cel târziu în termen 
de 10 zile calendaristice de la data testului dumneavoastră, prin e-mail la 

contractagentselection@oami.europa.eu.  

În cererea sa, candidatul trebuie să specifice numărul de candidat, informaţiile necesare pentru 
identificarea naturii presupusei erori şi motivele pentru care candidatul consideră că este necesară o 

reexaminare. 

Cererile primite după expirarea termenului sau care nu sunt suficient de clare pentru 
identificarea presupusei erori nu vor fi luate în considerare. 

 

VIII. COMUNICARE 

Pentru toate etapele procedurii, comunicările vor fi trimise prin e-mail la OAPI 

contractagentselection@oami.europa.eu. Cele cinci limbi de lucru ale OAPI (spaniola, engleza, franceza, 
germana şi italiana) vor fi utilizate pentru invitaţiile la testele de selecţie şi la interviu, precum şi pentru 

orice corespondenţă între candidaţi şi OAPI. 

În timpul etapei de selecţie pentru potenţiala recrutare (capitolul VI al prezentei cereri de exprimare a 
interesului), OAPI va contacta candidaţii la adresa de e-mail declarată în contul lor EPSO. Candidaţii 

trebuie să îşi verifice căsuţa de e-mail la intervale periodice pentru a afla informaţiile relevante pentru 
candidatură. 

 

 

IX. MOTIVE DE DESCALIFICARE LEGATE DE PROCESUL DE 
ÎNSCRIERE 

 
 

EPSO şi OAPI acordă o foarte mare atenţie garantării respectării principiului egalităţii de tratament. Prin 

urmare, dacă în orice etapă a procedurii, EPSO sau OAPI constată că aţi creat mai mult de un cont EPSO, 
aţi depus mai mult de o cerere pentru această procedură de selecţie sau aţi făcut declaraţii false, veţi fi 

descalificat(ă). 
 

Frauda sau tentativa de fraudă vă pot face pasibil(ă) de penalităţi. Vă rugăm să reţineţi că orice persoană 

recrutată de instituţii/agenţii trebuie să demonstreze cel mai înalt nivel de integritate posibil. 
 

 
 

X. MĂSURI SPECIALE  
 

(a) Afecţiune existentă la momentul înscrierii 

1. Dacă aveţi un handicap sau o afecţiune care vă poate crea dificultăţi în momentul susţinerii 

testelor sau la interviu, bifaţi căsuţa corespunzătoare pe formularul de înscriere online şi 
indicaţi ce măsuri consideraţi că sunt necesare pentru a vă fi facilitată susţinerea testelor sau a 

interviului. De asemenea, trebuie să precizaţi numărul acestei proceduri şi numărul 
candidaturii dumneavoastră. 

2. Trimiteţi un certificat medical sau un certificat care atestă handicapul dumneavoastră, emis de 

un organism recunoscut (după caz) în cel mai scurt timp posibil după validarea formularului 
dumneavoastră de înscriere online. Aceste documente justificative vor fi examinate, pentru a 

putea fi luate măsurile speciale potrivite pentru fiecare caz, în aşa fel încât cererile 

dumneavoastră considerate rezonabile să fie satisfăcute (în măsura în care este posibil). 
Cererile şi documentele justificative trebuie trimise  

fie prin e-mail la: contractagentselection@oami.europa.eu 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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fie prin poştă la: 

OHIM 
Resources Department 

(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 

Spania 

 
 

(b) Afecţiune care apare după înscriere 

1. În cazul în care o afecţiune de tipul celor descrise mai sus apare după termenul de depunere a 
candidaturilor online, trebuie să informaţi OAPI în cel mai scurt timp posibil. Vă rugăm să 

precizaţi în scris ce măsuri consideraţi că sunt necesare. 
2. Trimiteţi documentele relevante 

fie prin e-mail la: contractagentselection@oami.europa.eu 
fie prin poştă la: 
OHIM 

Resources Department 
(Contract agent selection) 

Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
Spania 

 

 

XI. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ŞI TERMENUL DE DEPUNERE A 
CANDIDATURILOR 

 

Trebuie să vă înscrieţi online, urmând instrucţiunile de pe site-ul EPSO 
(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), în special cele din manualul de înscriere online. 

Trebuie să completaţi formularul de înscriere în limba spaniolă, engleză, franceză, germană sau italiană. 
 

Vă puteţi înscrie pentru o singură grupă de funcţii şi un singur profil.  

 
Responsabilitatea completării candidaturii dumneavoastră online până la termenul-limită vă revine integral. 

Vă recomandăm să nu aşteptaţi sfârşitul perioadei de înscriere pentru a vă depune candidatura, deoarece 
traficul web extrem de mare sau o defecţiune tehnică poate face necesară reînceperea procesului de 

înscriere online, ceea ce nu veţi putea face după expirarea termenului. 

 

 

După validare, formularul dumneavoastră de înscriere nu mai poate fi modificat; datele introduse sunt 
prelucrate imediat de OAPI, în colaborare cu EPSO, în vederea organizării procedurii de selecţie. 

 

TERMENUL DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR (inclusiv validarea): 

8 august 2014 la ora 12.00 (amiază), ora Bruxelles-ului. 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

