BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, cl. I grad profesional superior
Serviciul Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse
Direcția Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Şanse

1. Constituția României
republicată,
2. Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 cu modificările și

privind Codul administrativ, Titlul I și II ale părții a VI-a

completările ulterioare
3. H.G 177/2016 cu
modificările și completările
ulterioare
4. Legea nr. 202/2002
5. Hotărârea de Guvern
nr.262/2019

privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Egalitatea de Șanse intre Femei și Bărbați.
privind egalitatea de sanse intre femei si barbati,
republicată cu modificările și completările ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse
şi de tratament între femei şi bărbaţi
pentru

6. H.G. Nr. 1054/2005
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pentru prevenirea și combaterea violenței în familie,
republicată
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
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ulterioare
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9. Legea nr. 30/2016
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TEMATICĂ
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9.

Înființarea, organizarea și funcționarea ANES;
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor;
Statutul funcționarilor publici;
Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
Prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor;
Prevenirea si combaterea discriminării;
Drepturi fundamentale, egalitate, nediscriminare și politici sensibile la dimensiunea de gen.
Introducerea perspectivei de gen în politicile naționale.

