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                                                                                             Nr. 5767/626/SERUA/DG/16.12.2021 

 
REZULTATE FINALE  

 
obținute de către candidați la concursul organizat în data 08.12.2021  
pentru ocuparea 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 

Consilier, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Comunicare și Relații 
Publice – 1 post 

Numărul de 
înregistrare atribuit 

dosarului de înscriere 
la concurs¹ 

Punctaj 
proba scrisă 

(puncte) 

Punctaj  
interviu 
(puncte) 

Punctaj final 
(puncte) 

Rezultat final 
(admis/respins) 

              5278 75 81 78 Admis 

Funcția publică de execuție vacantă pentru care se organizează concursul din cadrul Agenției Naționale 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

Consilier, cl I grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Programe și Proiecte pentru 
Egalitate de Șanse – 1 post 

Numărul de 
înregistrare atribuit 

dosarului de înscriere 
la concurs¹ 

Punctaj 
proba scrisă 

(puncte) 

Punctaj  
interviu 
(puncte) 

Punctaj final 
(puncte) 

Rezultat final 
(admis/respins) 

                  5293 55 60,66 57,83 Admis 

Funcția publică de execuție vacantă pentru care se organizează concursul din cadrul Agenției Naționale 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

Consilier, cl. I grad profesional debutant în cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și 
Monitorizare pentru Egalitate de Șanse – 1 post 

Numărul de 
înregistrare atribuit 

dosarului de înscriere 
la concurs¹ 

Punctaj 
proba scrisă 

(puncte) 

Punctaj  
interviu 
(puncte) 

Punctaj final 
(puncte) 

Rezultat final 
(admis/respins) 

             5134 63,66 91,33 77,50 Admis 

 
     
   Afișat astăzi 16.12.2021 ora 09.30 pe site-ul și la sediul ANES 

                          
          
 
 
 
 
 
 
 
¹În conformitate cu prevederile art.67 din Hotărârea Guvernului 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, afișarea rezultatelor obținute 
de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează 
folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.     
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