
   
 

 
                                                           Nr.5458/581/SERUA/GD/25.11.2021 

 

R E Z U L T A T U L 

selecției dosarelor la concursul organizat în data de 08.12.2021 (proba scrisă)  

în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul  

Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
 

Funcția publică de execuție vacantă pentru care se organizează concursul din cadrul Agenției Naționale pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

1. Consilier cls. I grad profesional debutant – Compartimentul Comunicare și Relații Publice - 1 post 

Nr dosar Rezultatul selecției dosarelor *3) Motivul respingerii dosarului*4) 

1. 5278/19.11.2021 ADMIS  

2. 5279/19.11.2021 ADMIS  

Funcția publică de execuție vacantă pentru care se organizează concursul din cadrul Agenției Naționale pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

1. Consilier cls. I grad profesional debutant –Compartimentul Programe și Proiecte pentru Egalitate de 

Șanse - 1 post 

Nr. dosar Rezultatul selecției dosarelor *3) Motivul respingerii dosarului*4) 

1. 5293/19.11.2021 ADMIS  

Funcția publică de execuție vacantă pentru care se organizează concursul din cadrul Agenției Naționale 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

2. Consilier cls. I grad profesional debutant – Serviciul Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru 
Egalitate de Șanse - 1 post 
 

Nr. dosar Rezultatul selecției dosarelor *3) Motivul respingerii dosarului*4) 

1. 5069/11.11.2021 ADMIS  

2. 5134/15.11.2021 ADMIS  

3. 5222/17.11.2021 RESPINS Nu îndeplinește condițiile 

prevăzute la art.465 alin.(1) lit.f) 

din OUG nr. 57/2019 cu 

modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu art. 20 

alin. (2) din Hotărârea 611/2008, 

cu modificările și completările 

ulterioare 

4. 5266/18.11.20221 RESPINS Nu îndeplinește condițiile 

prevăzute la art.465 alin.(1) lit.f) 

din OUG nr. 57/2019 cu 

modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu art. 20 

alin. (2) din Hotărârea 611/2008, 



cu modificările și completările 

ulterioare  

5. 5271/18.11.2021 ADMIS  

6. 5345/22.11.2021 RESPINS Nu îndeplinește condițiile 

prevăzute la art.465 alin.(1) lit.f) 

din OUG nr. 57/2019 cu 

modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu art. 20 

alin. (2) din Hotărârea 611/2008, 

cu modificările și completările 

ulterioare 

7. 5368/22.11.2021 ADMIS  

 
Afișat astăzi 25.11.2021 ora 14:00. 
 
Contestațiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului, la secretarul 
comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ, parter. 
 
NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data 08.12.2021, ora 09.00 la sediul ANES, intr. 
Camil Petrescu nr. 5, sect. 1, București  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intr. Camil Petrescu nr. 5, Sector 1, București 

Tel.: +4 021 313 0059 

secretariat@anes.gov.ro 

WEB:anes.gov.ro 

 



 


