Nr. 1714/211/SERUA/28.04.2022

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbați, organizează organizează la sediul instituţiei din intr. Camil Petrescu nr. 5, sect. 1, București,
examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:
Nr.crt.

Funcția
publică

Clasa

Grad
profesional
deținut

1.

Consilier

I

Principal

2.

Consilier

I

Asistent

Structura funcțională
Direcția Strategii, Politici, Programe
și Monitorizare pentru Egalitate de
Șanse
Serviciul Strategii, Politici,
Programe și Monitorizare pentru
Prevenirea și Combaterea Violenței
Domestice

Grad profesional
după promovare
Superior

Principal

Condiții de participare la examen:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția
literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de
activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naționale pentru Egalitatea de
Șanse între Femei și Bărbați, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în
perioada 28 aprilie – 17 mai 2022, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane
în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost
aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
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Calendarul de desfășurare a concursului:
1. proba scrisă, în data de 30 mai 2022, ora 10.00, la sediul instituţiei;
2. proba interviu în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei srise, la sediul
instituției, doar acei candidați car au obținut la proba scrisă minimum 5 puncte.
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI STRATEGII,
POLITICI, PROGRAME ȘI MONITORIZARE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE
BIBLIOGRAFIA
1. Constituția României, republicată.
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările
și completările ulterioare.
3. Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Hotărârea de Guvern nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
6. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tututor formelor de
discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7. Hotărârea de Guvern nr. 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Comisiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CONES);
8. Hotărârea de Guvern nr. 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse
între femei și bărbați;
9. Hotărârea de Guvern nr. 774/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de
organizare şi funcționare al comisiilor județene şi a municipiului București în domeniul egalităţii
de şanse între femei şi bărbaţi;
10. Legea nr. 167/2020 din 7 august 2020, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi.
11. Legea nr. 23/2015 pentru declararea zilei de 8 mai, Ziua egalității de șanse între femei și bărbați
în Romania.
12. Legea nr. 30/2016 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai
2011.
13. Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.
14. Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea
egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței
domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea
Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
și prevenirea și combaterii violenței domestice pentru perioada 2018-2021.
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TEMATICA
1. Înființarea, organizarea și funcționarea ANES;
2. Statutul funcționarilor publici;
3. Politica anti-hărțuire la locul de muncă aplicabilă în cadrul structurilor ANES;
4. Crearea unor mecanisme instituționale prin care se asigură fundamentarea, elaborarea și
aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse și de tratament între
femei și bărbați.
5. Comisia Naționale în domeniul Egalității de Șanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)
6. Comisii Județene în domeniul egalității de șanse (COJES);
7. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de gen;
8. Introducerea perspectivei de gen în politicile naționale (abordarea integratoare de gen);
9. Strategia Națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
și prevenirea și combaterea violenței domestice.
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DIN CADRUL SERVICIULUI STRATEGII,
POLITICI, PROGRAME ȘI MONITORIZARE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
DOMESTICE
1. Constituția României, republicată;
2. Titlul I, II, ale părții a-VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordonanța Guvernului nr.137/200 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicată cu modificările
și completările ulterioare;
6. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată.
7. Legea nr. 30/2016 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai
2011.
TEMATICA
1. Înființarea, organizarea și funcționarea ANES;
2. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor;
3. Statutul funcționarilor publici;
4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
5. Prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor;
6. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
7. Politici integrate în domeniul violenței împotriva femeilor și violenței domestice.
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Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei
și Bărbați şi la secretarul comisiei de concurs, doamna Dubovoi Gabriela, consilier, tel. 0374112857,
e-mail gabriela.dubovoi@anes.gov.ro
Afișat în data de 28 aprilie 2022, la sediul și pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.
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