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ANUNȚ PRIVIND EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE
EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii organizează în data de 22 februarie 2019, începând cu
ora 14.00 examenul de primire în profesie în vederea dobândirii calității de
MEMBRU ACREDITAT.
Examenul va avea loc la sediul U.N.E.L.M din București, Calea Rahovei nr. 266 – 268, Electromagnetica
Business Park, corp C.63, et. 5 camera 1.
Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii organizează, coordonează și reglementează profesia de
Expert Legislația Muncii în Romania, reprezintă și protejează interesele profesionale ale membrilor săi, asigură
exercitarea profesiei de Expert Legislația Muncii cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de
calificare profesională. Totodată, ne dorim crearea unui corp de profesioniști de elită capabili să disemineze și să
dezvolte bazele unei culturi organizaționale orientată pe protejarea drepturilor participanților la procesul de muncă,
angajați-angajatori.
Examenul de admitere în profesia de Expert Legislația Muncii va avea două etape:
Etapa I
Analiza dosar.
Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
1. Formular de înscriere (original)
2. Carte de identitate (copie)
3. Certificat de absolvire curs de formare profesională autorizat în condițiile O.G. 129/2000 pentru ocupația
Expert Legislaţia Muncii după cum urmează:
3.1 Certificat de absolvire curs specializare cu o durată de minim 40 ore, absolvit până la data de 27.11.2015,
însoțit de:
a) Diploma de licență studii juridice / administrație publică / stiințe administrative
sau
b) Diploma de licență în orice domeniu însoțită de: diploma de master sau curs postuniversitar în drept.
3.2 Certificat de absolvire curs de specializare cu o durată de minim 180 ore, absolvit după data de 27.11.2015
însoțit de:
a) Diploma de licență studii juridice / administrație publică / stiințe administrative
sau
b) Diploma de licență în orice domeniu și adeverința din care să reiasă o experiență de minim 3 ani în
domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.
4. CV din care să reiasă calitățile profesionale, probitatea morală și experiența în domeniul legislației muncii.
CV-ul va conține declarația pe propria răspundere după cum urmează: ,,Cunoscând prevederile art. 326 Cod
penal (privind falsul în declaraţii), declar pe propria răspundere că informatiile furnizate in prezentul CV
sunt reale și susținute de documente eliberate de instituțile abilitate (angajatori sau instituții de
învățământ/formare profesională)”. CV-ul va fi semnat și datat pe fiecare pagină. (original)
5. Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 lei. (copie)
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Toate documentele în copie vor purta mentiunea ,,conform cu originalul’’ numele și prenumele în clar și
semnatura titularului.
Dosarul trebuie să ajungă la sediul U.N.E.L.M din Bucuresti, Calea Rahovei nr.266 – 268,
Electromagnetica Business Park, corp C.63, et. 5, camera 1 pana cel tarziu Miercuri 18 februarie 2017 ora 17.00.
Etapa II
1. Examen scris - tip grilă cu 20 de întrebari din materia: Dreptul muncii;
2. Interviu structurat pe baza informațiilor furnizate în C.V.;
3. Soluționarea unei spețe aleasă din jurisprudența relevantă în relațiile de muncă.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
I. Acte normative
- Constituţia României;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau
al unor părţi ale acestora cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă cu modificările şi completările
ulterioare;
- HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.
II. Tratate, cursuri, monografii
- Ţiclea Alexandru, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a X-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
- Alexandru Țiclea, Corneliu Bențe, Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, Dreptul muncii și securității sociale ,
Editura Wolters Kluwer, București, 2015.

Înscrierile se pot face pe email adrian.bucur@unelm.ro sau la numarul de telefon 0720.548.029 – Adrian
Bucur.
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