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Erată  

la anunțul publicat de ANES în data de 18 noiembrie 2021 privind organizarea concursului de 

recrutare/selecție a personalului aflat în afara organigramei ANES, pentru angajarea pe 

perioadă determinată a personalului de specialitate – 1 psiholog și 1 coordonator centru, 

pentru Centrul de consiliere pentru agresori Bacău, înființat în cadrul DGASPC Bacău  

 

Având în vedere H.G nr. 1237/2021 privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă, 

se vor face următoarele rectificări: 

În loc de: 

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afișa la sediul ANES și pe site-ul instituției în data de 29 

noiembrie 2021 la adresa http://anes.gov.ro/despre ANES/Organizare/Carieră. 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun în termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatului selecţiei dosarelor. Contestaţiile se soluționează în termen de 24 de ore 

de la depunerea acestora. 

Afișarea rezultatelor finale se va face în termen de 24 de ore de la soluționarea contestațiilor. 

Candidații care obțin un punctaj de minim 50 de puncte la etapa de evaluare a dosarelor, vor 

susține interviul în data de 06 decembrie 2021, ora 10.00 la sediul ANES, int. Camil Petrescu 

nr.5, sector 1, București /sau online. 

Se va citi:  

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afișa la sediul ANES și pe site-ul instituției în data de 02 

decembrie 2021 la adresa http://anes.gov.ro/despre ANES/Organizare/Carieră. 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun în termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatului selecţiei dosarelor. Contestaţiile se soluționează în termen de 24 de ore 

de la depunerea acestora. 

Afișarea rezultatelor finale se va face în termen de 24 de ore de la soluționarea contestațiilor. 

Candidații care obțin un punctaj de minim 50 de puncte la etapa de evaluare a dosarelor, vor 

susține interviul în data de 07 decembrie 2021, ora 10.00 la sediul ANES, int. Camil Petrescu 

nr.5, sector 1, București /sau online. 
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