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A N U N Ţ  

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați organizează în data de 24 iunie 2019 
(probă suplimentară și proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante 
de execuție, după cum urmează: 

• Consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Economic, Resurse Umane  și Administrativ 

– 2 posturi; 

•  Referent, cls. III grad profesional principal – Serviciul Strategii, Politici, Programe și Monitorizare 

pentru Egalitatea de Șanse - 1 post 

 

Condiții de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul Funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază 
de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
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 ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

 
Condițiile specifice de participare sunt următoarele: 
A) Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ 

• Consilier cls. I grad profesional superior - 1 post 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

- Cunoștințe operare PC – nivel avansat; 
- Cursuri perfecționare/specializare in domeniul contabilității publice; 
- Cursuri perfecționare in domeniul managementului patrimoniului si managementul 

documentelor; 
- Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție: 

minimum 7 ani. 
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BIBLIOGRAFIE  
• Constituția României, republicată. 
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată. 
• Ordin 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 
instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare 
• OMFP nr.517/2016 pentru aprobarea procedurilor de funcționare a sistemului național de 
raportare Forexebug, cu modificările și completările ulterioare 
• Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata. 
• Ordin 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
instituțiilor publice. 
• Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

 

B)  Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ 
• Consilier cls. I grad profesional superior – 1 post 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

- Cunoștințe operare PC – nivel avansat; 
- Cursuri perfecționare/specializare în domeniul achizițiilor publice; 
- Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție: 

minimum 7 ani. 
 
BIBLIOGRAFIE 

• Constituția României, republicată; 
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată. 
• Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata; 
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 
• OUG nr.45/2018 pentru m pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 

asupra sistemului achiziţiilor publice; 
• Legislatia SICAP – link http:/www.licitatia.ro/pages_SICAP-Noul-sistem-de-achizitii-

publice.html; 
• Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale 

pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 
 

C) Serviciul Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitatea de Șanse  
• Referent, cls. III grad profesional principal – 1 post 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
- Cunoștințe operare PC – nivel avansat; 
- Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție: 

minimum 5 ani. 
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BIBLIOGRAFIE 

• Constituția României, republicată. 
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată. 
• Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale 

pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
• Legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea 

de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. 
• Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 privind  aprobarea Strategiei naționale privind 

promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și 
combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional  pentru 
implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament 
între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice pentru perioada 2018-
2021.      

  
Condiţiile de desfășurare a concursului: concursul se va desfășura la sediul Agenției Naționale pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, intrarea Camil Petrescu nr. 5, sector 1, București: 
� Selecția dosarelor de înscriere (în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor) 
� Probă suplimentară: 24.06.2019, începând cu ora 09:00  

� Pentru testarea cunoștințelor de operare calculator, se va avea în vedere tematica IT – nivel avansat 
preluată de pe site-ul Agenței Naționale a Funcționarilor Publici/concursuri/proceduri probe 
suplimentare și pentru postată la adresa www.anes.gov.ro/despre anes/organizare/carieră,       care 
va fi comunicată candidaților la depunerea dosarelor. 
� Probă scrisă 24.06.2019, ora 11.00 

La această probă vor participa doar candidații declarați admiși la proba suplimentară. 
� Interviul (potrivit prevederilor art.56, alin.(1) din Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare, interviul se susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise) și va avea loc la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
și Bărbați, intrarea Camil Petrescu nr. 5, sector 1, București: 
 
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, începând 

cu data de 23.05.2019 și până la data de 11.06.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până 
joi între orele 08.30 -16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30. 
 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, 
la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, intrarea Camil Petrescu 
nr. 5, sector 1, București - Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ. Persoane de contact 
Gabriela Dubovoi, consilier.  Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.313.00.59    
Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere prevăzute la art. 49 din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 
1. formularul de înscriere – model anexat; 
2. curriculum vitae, modelul comun european; 
3. copia actului de identitate; 
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4. copiile diplomelor de studii, certificatelor și ale altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări perfecționări; 
5. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice; 
6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
7. cazierul judiciar; 
8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa, care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia – model anexat; 
Copiile actelor sus-menționate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

  
 

 


