
   
                                                           Nr. 5730/625/SERUA/GD/14.12.2021 

 

R E Z U L T A T U L 

interviului la concursul organizat în data de 08.12.2021  

în vederea ocupării unor funcții publice vacante de execuție 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 

Nr. dosar Punctajul final al interviului Rezultatul interviului 

Admis/Respins 

1. 5278 81 puncte 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 

Nr. dosar Punctajul final al interviului Rezultatul interviului 

Admis/Respins 

1. 5293 60,66 puncte 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 

Nr. dosar Punctajul final al interviului Rezultatul interviului 

Admis/Respins 

1. 5134 91,33 puncte Admis 

 
Este declarat “Admis” la proba interviu, candidatul care a obținut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte. 
 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei interviu pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore lucrătoare 

de la data afişării prezentului anunț, la Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ, parter. 

 
Afișat astăzi 14.12. 2021, ora 13.00 

 
                       

 
În conformitate cu prevederile art. 67 din H.G. nr. 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.” 


