
   
                                                           Nr. 3458/10.08.2022 

R E Z U LT AT U L 

selecției dosarelor la concursul organizat în data de 18.08.2022 (proba scrisă)  

în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul  

Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

 

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. a), art. 50 alin. (1) și alin. (2) și art. 67^1 din Hotărârea Guvernului 

nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările 

ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

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 superior– Serviciul Strategii, Politici, Programe și Monitorizare 

pentru Egalitate de Șanse - 1 post 

Nr. dosar Rezultatul selecției dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

3355 RESPINS nu face dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 

468 alin. (1), lit.c) din OUG nr..57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

3399 RESPINS nu face dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 

465 alin. (1) lit.f) și art. 468 alin. (1) lit.c) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare  

3424 ADMIS  cu obligația de a completa dosarul de concurs cu 

cazierul judiciar pe tot parcursul desfășurării 

concursului, dar nu mai tarziu de data și ora organizării 

interviului  

3428 ADMIS  

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

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

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

Nr dosar Rezultatul selecției dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

3391 ADMIS  

3425 ADMIS  

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

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

Consilier cls. I grad profesional superior – Compartimentul Armonizre Legislativă- 1 post 

Nr. dosar Rezultatul selecției dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

3207 ADMIS cu obligația de a completa dosarul de concurs cu 

cazierul judiciar pe tot parcursul desfășurării 

concursului, dar nu mai tarziu de data și ora organizarii 

interviului 

3393 ADMIS  



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

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

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

 

Nr. dosar Rezultatul selecției dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

3377 ADMIS  

3387 ADMIS  

3408 RESPINS nu indeplinește condițiile de studii prevăzute pentru 

ocuparea funcției publice conf art. 20 alin. (2) din HG nr. 

611/2008, cu modificările și completările ulterioare 

3419 RESPINS dosar incomplet, neprezentarea documentelor în 

original, coroborat cu neindeplinirea condiției de studii 

prevăzute pentru ocuparea funcției publice conf art. 20 
alin. (2) din HG nr. 611/2008, cu modificările și 

completările ulterioare 

3420 RESPINS dosar incomplet, neprezentarea documentelor în 

original 

3426 ADMIS cu obligația de a completa dosarul de concurs cu 

cazierul judiciar pe tot parcursul desfășurării 

concursului, dar nu mai tarziu de data și ora organizării 

interviului 

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

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

Consilier cls. I grad profesional superior – Compartimentul Servicii pentru Victimele Violenței în Familie 

- 1 post 

Nr. dosar Rezultatul selecției dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

- -  

 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data 
afişării rezultatului, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la 
secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 
 
Afişat astăzi, 10 august 2022, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați 

 
 
NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data 18 august 2022, ora 10.00 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 

 



 


