
CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI 
PENTRU AGENȚI CONTRACTUALI 

 
EUIPO/CAST/1/16 

pentru următoarele profiluri:  
 

1. ASISTENT ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE – Grupa de 
funcții III (GF III)  

2. ASISTENT ADMINISTRATIV – Grupa de funcții III (GF III) 
3. ASISTENT ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI/GESTIONĂRII 

DE PROIECTE – Grupa de funcții III (GF III) 
4. SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE – Grupa de 

funcții IV (GF IV) 
5. CONSILIER/SPECIALIST – Grupa de funcții IV (GF IV) 
6. SPECIALIST ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI 

INFORMAȚIEI/GESTIONAREA DE PROIECTE – Grupa de funcții IV (GF IV) 
 
 

Termenul de înregistrare: 21 decembrie 2016, ora 12.00 (amiază), ora Bruxelles-ului 
 
 

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) lansează o procedură de selecție 
pentru a constitui o bază de date cu candidați care să fie recrutați ca agenți contractuali. Procedura 
de selecție va fi organizată cu asistența tehnică a Oficiului European pentru Selecția Personalului 
(EPSO).  

Baza de date va fi utilizată de EUIPO în principal pentru ocuparea posturilor din Alicante, Spania. 

Condițiile de angajare pentru acești membri ai personalului vor fi cele stabilite în Regimul 
aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA) pentru agenții contractuali menționați la 
articolul 3a. Pentru textul integral al acestui document, vă rugăm să consultați http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:RO:PDF 
(capitolul IV, p. 215). 

Posturile vor acoperi necesarul de personal al Oficiului în perioada 2017-2019. Contractele vor fi 
încheiate pentru o perioadă inițială de maximum cinci ani și pot fi prelungite cel mult o dată, 
pentru încă o perioadă determinată de maximum cinci ani. 

Vă puteți depune candidatura pentru o singură grupă de funcții și un singur profil: 
 
Grupa de funcții III (GF III): 

- ASISTENT ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE – Grupa de 
funcții III (GF III)  

- ASISTENT ADMINISTRATIV – Grupa de funcții III (GF III) 
- ASISTENT ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI/GESTIONĂRII DE 

PROIECTE – Grupa de funcții III (GF III) 
 
Grupa de funcții IV (GF IV): 

- SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE – Grupa de 
funcții IV (GF IV) 

- CONSILIER/SPECIALIST – Grupa de funcții IV (GF IV) 
- SPECIALIST ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI/GESTIONAREA 

DE PROIECTE – Grupa de funcții IV (GF IV) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:RO:PDF
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Vă atragem atenția asupra faptului că aceste cereri de exprimare a interesului pentru agenți 
contractuali atrag, de obicei, un număr mare de candidați cu o calificare superioară. În plus, în 
cazul prezentei cereri de exprimare a interesului, doar un număr limitat de candidați înregistrați în 
baza de date vor fi preselecționați, testați, intervievați și, în cele din urmă, vor primi o ofertă de 
angajare. 
 
 
CE SARCINI VA TREBUI SĂ ÎNDEPLINESC? 
Sub supravegherea unui funcționar sau a unui agent temporar, agentul contractual va desfășura 
sarcini în domeniul proprietății intelectuale.  

Profilurile căutate: 
GF III – Asistent în domeniul proprietății intelectuale 
Oferă asistență în activități legate de protecția mărcilor comunitare (MC) și a desenelor și 
modelelor comunitare înregistrate (DMC), precum și în activități legate de proprietatea 
intelectuală, în general.  

De exemplu, atribuțiile pot include: asistență în examinarea tuturor aspectelor referitoare la 
solicitările și înregistrările legate de MC și DMC, asistență în activități legate de drepturile de 
proprietate intelectuală, în general, inclusiv de punerea în aplicare a proiectelor de cooperare și 
convergență, precum și în legătură cu aplicarea legii și încălcarea drepturilor de PI.  

Experiența în domeniul proprietății intelectuale este obligatorie, în special în activități tehnice 
referitoare la cererile de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor și la înregistrarea acestora. 
Pentru îndeplinirea acestor atribuții, este necesară capacitatea de a oferi asistență administrativă și 
tehnică, pe lângă o foarte bună cunoaștere a programelor informatice standard de birou. 

 
GF III – Asistent administrativ 
Acordă asistență administrativă, inclusiv în ceea ce privește gestionarea documentelor, 
comunicarea internă și externă, operațiunile financiare, nevoile logistice, furnizarea de informații 
și activitățile în materie de relații externe, inclusiv organizarea de reuniuni și evenimente.  

De exemplu, atribuțiile pot include: asistență în organizarea procedurilor de selecție/interviurilor; 
aspecte administrative referitoare la drepturile și beneficiile individuale; procesarea și validarea 
plăților și a rambursărilor; pregătirea angajamentelor, planificarea și raportarea financiară; 
pregătirea și urmărirea cererilor de oferte; revizuirea textelor; organizarea de reuniuni, evenimente 
sau deplasări; furnizarea de informații de primă linie utilizatorilor și gestionarea plângerilor; 
gestionarea relațiilor cu presa, agențiile de comunicare și clienții; asigurarea dezvoltării 
conținutului (fond și aspect) pentru materialele destinate comunicărilor online și tipărite; redactare 
(discursuri, articole, buletine informative, comunicate de presă), sarcini legate de domeniul 
audiovizual, inclusiv înregistrare video, înregistrare audio, fotografie și transmisiuni pe internet; 
participare la activitățile din sfera certificărilor ISO, în special întreținerea instrumentelor de 
calitate, culegerea și prelucrarea datelor, precum și actualizarea indicatorilor și a datelor din 
tabloul de bord al performanței. 

Experiența în unul dintre domeniile de asistență menționate mai sus este obligatorie. Pentru 
îndeplinirea acestor atribuții, este necesară capacitatea de a oferi asistență administrativă și 
tehnică, pe lângă o foarte bună cunoaștere a programelor informatice de birou. 

 

GF III – Asistent în domeniul tehnologiei informației/gestionării de proiecte 
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Oferă asistență într-o gamă variată de sarcini din domeniul tehnologiei informației și al gestionării 
de proiecte/programe.   

De exemplu, atribuțiile pot include: elaborarea documentației de analiză a activității și producerea 
rezultatelor (prezentări de proiecte, cerințe de nivel înalt, SRS, scenarii de testare etc.); furnizare 
de expertiză tehnică pentru realizarea întreținerii și actualizării sistemelor și/sau pentru dezvoltarea 
sau configurarea software-ului și a celor mai comune programe de planificare a resurselor (ERP) 
și/sau pentru gestionarea hardware-ului și/sau pentru gestionarea arhitecturii informatice; asistență 
în gestionarea proiectelor (elaborarea documentației de proiect, cum ar fi planificarea sau 
rapoartele); asistență în definirea și implementarea proiectelor, precum și în coordonarea părților 
interesate, participare la grupurile de lucru funcționale.  

Este necesară experiența în unul dintre domeniile menționate mai sus. Pentru îndeplinirea acestor 
atribuții, este necesară capacitatea de a oferi asistență administrativă și tehnică, pe lângă o foarte 
bună o cunoaștere a programelor informatice de birou. 

 

GF IV – Specialist în domeniul proprietății intelectuale  
Participă la activități legate de protecția mărcilor comunitare (MC) și a desenelor și modelelor 
comunitare înregistrate (DMC), precum și la activități legate de proprietatea intelectuală, în 
general, inclusiv la cele privind aplicarea legii și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; 
contribuie la măsurile de cooperare și armonizare derulate împreună cu oficiile naționale de 
proprietate intelectuală din Uniunea Europeană.  

De exemplu, atribuțiile pot include: gestionarea tuturor aspectelor referitoare la cererile de 
înregistrare și la înregistrările legate de MC și de DMC; furnizarea de consiliere juridică și 
soluționarea litigiilor, culegerea, analizarea și diseminarea informațiilor și a datelor privind 
drepturile de proprietate intelectuală.  

Experiența în domeniul proprietății intelectuale este obligatorie. Pentru îndeplinirea acestor 
atribuții, sunt necesare capacitatea de a lucra într-un mediu internațional/multicultural, capacitatea 
de auto-inițiere rapidă la locul de muncă și experiență de muncă în echipă. 

 

GF IV – Consilier/specialist 
Preia sarcinile de consiliere/de specialitate și tehnice în sprijinul funcțiilor conceptuale și/sau de 
analiză și/sau de conducere în domeniile în care este nevoie de asistență în cadrul Oficiului.  

De exemplu, atribuțiile pot include: oferirea de asistență și expertiză juridică în legătură cu aspecte 
precum Statutul funcționarilor, achizițiile publice, accesul la documente, protecția datelor, aspecte 
instituționale etc.; redactarea documentelor de politică și gestionarea relației cu părțile interesate 
locale; acordarea de consultanță privind dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor de 
asistență sau a inițiativelor de colaborare întreprinse de EUIPO într-un context internațional; 
culegerea, analizarea, raportarea și diseminarea datelor privind zone geografice mari; consiliere, 
formare, susținere de conferințe, dezvoltare de instrumente de învățare online pe diverse teme 
(legate de economie, dreptul Uniunii etc.) aplicabile domeniului proprietății intelectuale; elaborare 
de rapoarte și publicații; consiliere cu privire la comportamentul consumatorilor și la aspectele 
economice conexe; crearea, dezvoltarea și facilitarea de rețele ale părților interesate (utilizatori, 
experți, cadre universitare, universități, societatea civilă, autorități naționale etc.), precum și 
elaborarea de programe pentru acordarea de asistență țărilor terțe. 

Este necesară experiența în unul dintre domeniile menționate mai sus.  Pentru îndeplinirea acestor 
atribuții, sunt necesare capacitatea de a lucra într-un mediu internațional/multicultural, capacitatea 
de auto-inițiere rapidă la locul de muncă și experiența de muncă în echipă.  
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GF IV – Specialist în domeniul tehnologiei informației/gestionarea de proiecte 
Analizează, dezvoltă și evaluează sisteme complexe, oferă expertiză pentru integrarea programelor 
informatice specifice sau a programelor de planificare a resurselor în medii complexe. Furnizează 
expertiză, instrumente și metodologii pentru asigurarea succesului proiectelor/programelor.  

De exemplu, atribuțiile pot include: oferirea de consiliere managerilor de proiect și de program în 
legătură cu orice aspecte legate de tehnologia proiectului; cunoașterea și punerea în aplicare a 
programelor de „bune practici” și inovare în domeniul tehnologiei informației de afaceri; oferirea 
de expertiză tehnică pentru reducerea complexității infrastructurii informatice și îmbunătățirea 
gestionării tehnologiilor; conceperea/derularea de activități destinate modernizării sistemelor, 
inclusiv în ceea ce privește problemele de securitate; furnizarea de soluții informatice; definirea și 
realizarea proiectelor sau a programelor, gestionarea resurselor proiectelor sau programelor; 
analiza operațională a cerințelor; planificarea și execuția conform normelor și cadrului financiar; 
coordonarea părților interesate; gestionarea calității, a performanței și a riscurilor.  

Pentru îndeplinirea acestor sarcini sunt necesare competențe în domeniul ingineriei IT sau într-un 
domeniu echivalent, precum și aptitudini de conducere, experiență în gestionarea mai multor părți 
și competențe excelente de comunicare și de raportare. Certificarea în domeniul managementului 
de proiect constituie un avantaj. Este necesară cunoașterea foarte bună a programelor informatice 
de birou, inclusiv a instrumentelor de gestionare a proiectelor. 
 
 
SUNT ELIGIBIL(Ă) PENTRU A CANDIDA? 

 
La data validării candidaturii dumneavoastră, trebuie să îndepliniți TOATE condițiile următoare: 

 
Condiții 
generale 

• să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; 
• să fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale 

privind serviciul militar; 
• să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în 

vedere. 
Condiții 
specifice: 
limbi 

• limba 1: nivelul minim - C1 pentru una dintre cele 24 de limbi oficiale ale 
UE; 

• limba 2: nivelul minim - B2 pentru limba engleză, franceză, germană, 
italiană sau spaniolă; această limbă trebuie să fie diferită de limba 1. 

 
Limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt: BG (bulgară), CS (cehă), DA 
(daneză), DE (germană), EL (greacă), EN (engleză), ES (spaniolă), ET 
(estonă), FI (finlandeză), FR (franceză), GA (irlandeză), HR (croată), HU 
(maghiară), IT (italiană), LT (lituaniană), LV (letonă), MT (malteză), NL 
(neerlandeză), PL (polonă), PT (portugheză), RO (română), SK (slovacă), SL 
(slovenă), SV (suedeză). 
Candidații sunt informați că opțiunile privind a doua limbă în cadrul procedurii 
de selecție au fost definite în interesul serviciului, conform căruia personalul 
nou recrutat trebuie să fie imediat operațional și să poată comunica în mod 
eficace în activitatea zilnică. În caz contrar, funcționarea eficientă a instituțiilor 
și/sau agențiilor ar putea fi grav afectată. 
 
Prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 
privind marca Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 decembrie 2015 s-a înființat Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate 
Intelectuală, care este independent în ceea ce privește aspectele tehnice și are 
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autonomie juridică, administrativă și financiară. 
 
Articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 stabilește regimul 
lingvistic al Oficiului: limbile Oficiului sunt engleza, franceza, germana, 
italiana și spaniola. 
 
Pentru detalii privind nivelurile de limbă, consultați Cadrul european comun de 
referință pentru limbi 
(https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-
cefr). 

Condiții 
specifice: 
calificări și 
experiență 
profesională 

Pentru GF III:  
• studii postsecundare, atestate prin diplomă, și experiență profesională 

adecvată de un an după acordarea diplomei; sau  
• studii secundare, atestate prin diplomă, care permit accesul la învățământul 

superior și experiență profesională adecvată de patru ani acumulată după 
acordarea diplomei. 

  
Pentru GF IV:  
• un ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, atestat prin 

diplomă, și experiență profesională adecvată de cel puțin trei ani acumulată 
după acordarea diplomei.  

 
Se vor lua în considerare numai diplomele care au fost acordate în statele 
membre ale UE sau pentru care autoritățile din unul dintre statele membre 
respective au eliberat certificate de echivalență. În acest din urmă caz, EUIPO 
își rezervă dreptul de a solicita dovada echivalenței.  

 
 
CUM VOI FI SELECTAT(Ă)? 
 
Procedura de selecție cuprinde următoarele etape: 
 
1) Verificarea de către serviciile de recrutare a candidaților înregistrați în baza de date 
2) Preselecția: teste de raționament 
3) Testul de competență 
4) Interviul de angajare 
5) Recrutarea 
 
Vă atragem atenția asupra faptului că includerea în baza de date nu constituie o garanție a 
angajării. Pentru a putea primi o ofertă de angajare, trebuie să îndepliniți condițiile de eligibilitate 
și să fi încheiat cu succes primele 4 etape descrise mai sus. 
 
1) Verificarea de către serviciile de recrutare a candidaților înregistrați în baza de date 
În funcție de necesități, serviciile de recrutare (EUIPO) vor căuta în baza de date și vor întocmi o 
listă restrânsă de candidați care, pe baza informațiilor furnizate în candidaturile depuse, corespund 
cel mai bine cerințelor postului în cauză. 
 
 
2) Preselecția: teste de raționament 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Dacă ați fost inclus pe lista restrânsă, veți primi invitația de a susține o serie de teste de 
raționament.  Testele se vor derula cel mai probabil la sediul EUIPO din Alicante.1  
 
Pentru a trece de etapa preselecției, trebuie să obțineți punctajul minim obligatoriu, după cum se 
indică în tabelul de mai jos. 
 
Vă rugăm să rețineți că, odată ce ați trecut testele de raționament, rezultatele vor fi înregistrate și 
vor rămâne valabile. Nu veți fi nevoit să susțineți din nou testele respective. Rezultatele vor 
rămâne valabile timp de 18 luni de la data susținerii testelor. 
 
Dacă nu obțineți punctajul minim necesar pentru promovarea testelor, serviciile de recrutare nu 
vor fi în măsură să vă invite să susțineți testele din nou înainte de expirarea unei perioade de 6 
luni. 
 
Testele de raționament vor consta într-o serie de subteste prin care vor fi evaluate capacitățile de 
raționament ale candidatului, conform tabelului de mai jos. Acestea vor fi teste cu variante 
multiple de răspuns pe calculator. Candidații vor susține aceste teste în limba pe care au declarat-o 
drept a doua limbă. 
 

 
Formatul testului 

 

Timpul 
alocat 

testului 

Limba 
de 

testare 

Numărul 
maxim 

de 
puncte  

Punctajul minim 
obligatoriu 

GF III GF IV 

Subtestul 
a) 

Competențe de 
raționament verbal 

(test cu variante multiple 
de răspuns) 

 
18 

minute 

Limba a 
doua a 

candidatului 
(L2) 

 
10 

 
5/10 

 
6/10 

Subtestul 
b) 

Competențe de 
raționament numeric 

(test cu variante multiple 
de răspuns) 

 
10 

minute 

Limba a 
doua a 

candidatului 
(L2) 

 
5 

  
Punctajul 

minim 
combinat 

pentru 
testele b 
și c este 

8/15 

 
Punctajul 

minim 
combinat 

pentru 
testele b 
și c este 

9/15 

Subtestul 
c) 

Competențe de 
raționament abstract  

(test cu variante multiple 
de răspuns) 

 
10 

minute 

Limba a 
doua a 

candidatului 
(L2) 

 
10 

 
 
3) Testul de competență  
 
Candidații vor susține un test de competență pentru a li se evalua cunoștințele în domeniul 
relevant. Candidații trebuie să susțină acest test în una dintre cele cinci limbi de lucru ale EUIPO, 
definite de Oficiu, în funcție de profilul postului respectiv. Testul se poate susține pe calculator, în 
scris sau poate fi un test practic.    
 

                                                 
1 EUIPO va contribui parțial la cheltuielile de deplasare ale candidaților, în conformitate cu normele aplicabile privind rambursarea, în vigoare 
la momentul respectiv. Normele vor fi transmise tuturor candidaților preselectați. 
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Formatul testului 
Timpul 
alocat 

testului 

Limba 
de 

testare 

Numărul maxim 
de puncte  

Punctajul 
minim 

obligatoriu  
Test în domeniul 

ales 
 
45 de 
minute 

EN sau FR sau DE 
sau IT sau ES   

 
50 

 
25 

 
Testul de competență se va derula cel mai probabil la sediul EUIPO din Alicante. 2   
 
 
4) Interviul de angajare  
Interviul va testa abilitățile generale ale candidatului, precum și competențele în domeniul 
relevant. 
Interviul se va desfășura în una dintre cele cinci limbi de lucru ale EUIPO (EN, FR, DE, IT sau 
ES), definită de către Oficiu în funcție de profilul postului specific necesar. În această etapă poate 
fi evaluată și limba 1 a candidatului. Interviul se va derula cel mai probabil la sediul EUIPO din 
Alicante. 3 
 
 
5) Recrutarea  
Dacă îndepliniți toate criteriile de eligibilitate și treceți testele de preselecție, testul de competență 
și interviul, este posibil să primiți o ofertă de angajare oficială.  
 
Înainte de recrutare, vi se va cere să prezentați originalele documentelor justificative și ale 
certificatelor în vederea verificării informațiilor prezentate în candidatură și a confirmării 
eligibilității dumneavoastră. În cazul în care, în oricare dintre etapele procedurii, se stabilește că 
informațiile furnizate sunt false, veți fi descalificat, iar numele dumneavoastră va fi eliminat din 
baza de date.  
 
 
CUM, CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA? 
 
Trebuie să vă depuneți candidatura online (http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_ro) prin 
intermediul contului dumneavoastră EPSO 
(https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en) și să alegeți 
referința corespunzătoare profilului și grupei de funcții, după cum se indică mai jos. Trebuie să 
completați formularul de candidatură în limba engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă. 
Toți candidații care răspund la cererea de exprimare a interesului vor fi înregistrați în baza de date, 
care va rămâne valabilă timp de 1 an, cu posibilitatea de prelungire. 
 

- ASISTENT ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE – Grupa de funcții III 
(GF III)  

- ASISTENT ADMINISTRATIV – Grupa de funcții III (GF III) 
- ASISTENT ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI/GESTIONĂRII DE 

PROIECTE – Grupa de funcții III (GF III) 
- SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE – Grupa de funcții IV 

(GF IV) 
- CONSILIER/SPECIALIST – Grupa de funcții IV (GF IV) 

                                                 
2 EUIPO va contribui parțial la cheltuielile de deplasare ale candidaților, în conformitate cu normele aplicabile privind rambursarea aflate în 
vigoare la momentul respectiv. Normele vor fi transmise tuturor candidaților preselectați. 
3 EUIPO va contribui parțial la cheltuielile de deplasare ale candidaților, în conformitate cu normele aplicabile privind rambursarea aflate în 
vigoare la momentul respectiv. Normele vor fi transmise tuturor candidaților preselectați. 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_ro
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_ro.htm
https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en
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- SPECIALIST ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI/GESTIONAREA DE 
PROIECTE – Grupa de funcții IV (GF IV) 

  
Răspunsurile la chestionarul de evaluare a talentelor nu vor fi folosite pentru a clasifica sau a 
elimina candidații, ci mai degrabă ca informații complementare pentru a stabili o corespondență 
între cerințele postului și calificările și experiența candidaților. 
 
 
Vă rugăm să rețineți că, în cadrul prezentei cereri de exprimare a interesului, după ce v-ați 
validat candidatura, nu veți mai putea efectua modificări. Datele introduse sunt prelucrate de 
EPSO pentru a furniza asistență EUIPO în organizarea procedurii de selecție. 
 
Termenul de validare a candidaturilor este 21 decembrie 2016, ora 12.00 (amiază), ora 
Bruxelles-ului. 
 
 
CUM VA COMUNICA EUIPO CU MINE? 
 
Pe parcursul etapelor procedurii, comunicarea se va realiza prin e-mail.  Pentru invitațiile la testele 
de selecție și la interviu și pentru orice corespondență între candidați și EUIPO, se vor folosi cele 
cinci limbi de lucru ale EUIPO (engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă). 
Candidații vor fi contactați la adresa de e-mail declarată în contul EPSO. Candidații au 
responsabilitatea de a-și consulta regulat căsuța de e-mail (nu contul EPSO), pentru a 
verifica informațiile relevante pentru candidatura lor. 
 
Candidații pot contacta EUIPO la următoarea adresă de e-mail: 
contractagentselection@euipo.europa.eu. 
 
EUIPO va contacta numai candidații preselectați, care sunt invitați să susțină o serie de teste 
de raționament.  
 
 
CUM POT INTRODUCE O CERERE DE REEXAMINARE/CONTESTAȚIE? 
 
1. SOLICITAREA UNEI REEXAMINĂRI 
 
În cazul unor probleme tehnice care îl împiedică pe candidat să se înregistreze, EPSO trebuie 
informat imediat, în aceeași zi, prin intermediul formularului online de pe site-ul EPSO. 
 
În ceea ce privește conținutul testelor de raționament și/sau al testelor de competență, 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 către 
contractagentselection@euipo.europa.eu. 
 
În cerere, candidatul trebuie să precizeze numărul de candidat, informațiile necesare pentru 
identificarea naturii presupusei erori și 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. 
 
2. CONTESTAȚIILE 
 

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
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Vă rugăm să rețineți că, în cazul unei plângeri administrative în temeiul articolului 90 alineatul (2) 
din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, EUIPO este autoritatea competentă (autoritatea 
abilitată să încheie contracte) și, prin urmare, toate plângerile trebuie trimise 
 
fie prin poștă, la adresa: 
EUIPO 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Spania 
 
fie prin e-mail, la adresa: 
contractagentselection@euipo.europa.eu 
 
Dacă plângerea dumneavoastră este respinsă în mod explicit sau tacit [după expirarea unei 
perioade de 4 luni de la data transmiterii plângerii în temeiul articolului 90 alineatul (2)], puteți 
introduce o acțiune judiciară în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor. 
 
Pentru detalii privind introducerea unei acțiuni judiciare și stabilirea termenelor, vă rugăm să 
consultați site-ul Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene, la adresa: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
 
 
MOTIVE DE DESCALIFICARE LEGATE DE PROCESUL DE ÎNSCRIERE 
 
EPSO și EUIPO acordă o atenție deosebită respectării principiului egalității de tratament. În 
consecință, în cazul în care, în orice etapă a procedurii, EPSO sau EUIPO constată că ați creat 
mai multe conturi EPSO, că ați depus mai multe candidaturi în cadrul prezentei proceduri de 
selecție sau că ați făcut declarații false, puteți fi descalificat. 
 
În cazul unei fraude sau al unei tentative de fraudă puteți fi pasibil de sancțiuni. În acest sens, 
dorim să vă atragem atenția asupra faptului că numai persoanele care fac dovada unui grad 
maxim de integritate sunt recrutate de instituții/agenții. 

 
1. În cazul în care aveți un handicap sau o afecțiune care v-ar putea îngreuna 

participarea la test, trebuie să bifați căsuța corespunzătoare din formularul de 
candidatură electronică și să indicați măsurile pe care le considerați necesare pentru a 
vă facilita participarea la test, menționând numărul procedurii de selecție și numărul 
dumneavoastră de candidat (asigurați-vă că nu omiteți aceste numere). 

2. Trimiteți certificatul medical sau adeverința emisă de un organism competent (după 
caz) care atestă handicapul dumneavoastră, cât mai repede posibil după validarea 
înscrierii electronice. Aceste documente justificative vor fi examinate astfel încât să 
se poată adopta măsuri speciale, adaptate fiecărui caz, pentru a răspunde (în măsura 
posibilului) la cererile considerate întemeiate. 

Cererile și documentele justificative trebuie trimise 

fie prin e-mail, la adresa: contractagentselection@euipo.europa.eu 

fie prin poștă, la adresa: 

EUIPO 
Human Resources Department 

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
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(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Spania 
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