Nr. 1345/113/12.04.2021

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT
SUPERIOR A PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN FUNCȚII CONTRACTUALE DE DEBUTANT,
ORGANIZAT DE ANES, ÎN DATA DE 07.04.2021, ORA 10.00
18FEBRUARIE
Nr.
de înregistrare al
dosarului

Functia contractuală în
care promovează

Punctajul
final

Rezultat
final

1.

Nr. dosar
1416/29.03.2021

Consilier, gradul II

78,33
puncte

ADMIS

2.

Nr. dosar
1420/29.03.2021

Consilier, gradul II

78,33
puncte

ADMIS

3.

Nr. dosar
1421/29.03.2021

Consilier, gradul II

80 puncte

ADMIS

Nr.
crt.



Afişat astăzi, 12.04.2021, ora 08.00 la sediul ANES

Secretar comisie: Dubovoi Gabriela Corina

Str. Intrarea Camil Petrescu, nr.5, Sector 1, București
Tel.:+4 021 313 0059 Fax:+4 037 810 40 13
www.anes.ro

Candidații declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07.04.2021, ora 1000, la sediul ANES
Contestaţiile formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor se depun în termen de cel mult 24 de ore de
la data afişării rezultatului selecţiei, la sediul ANES, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Afișat în data de 08.02.2021, ora 11.00.
Secretar comisie:

16FEBRUARIE

Pos turi

Conform prevederilor art. 45 alin. (6) din Regulamentul – 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, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică rezultatele
probei scrise, astfel:
Nr.
crt.

Nr. de înregistrare al dosarului

Punctajul probei scrise

1.

Nr. dosar 17/2221/02.02.2021

86,66

2.

Nr. dosar 17/2407/04.02.2021

93,00

3.

Nr. dosar 17/2400/04.02.2021

92,66




Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte.
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
doamna Oana Pătrășcuță.
Afişat astăzi, 16.02.2021, ora 15.00, la sediul Secretariatului General al Guvernului.
Secretar comisie: Oana Pătrășcuță – consilier

