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                                                          Nr. 3808 /571/SERUA/09.09.2022 

 

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (4) și alin.(22) din Ordonanța 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 la sediul instituției din intr. Camil Petrescu 

nr. 5, sect. 1, București, examen de promovare în grad profesional pentru următoarea funcție 

publică de execuție: 

Nr.crt. 
Funcția 
publică 

Clasa 
Grad 

profesional 
deținut 

Structura funcțională 
Grad profesional 
după promovare 

1. Referent  III Principal 
Serviciul Economic, Resurse Umane 

și Administrativ 
Superior 

 

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. 

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune 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 12 septembrie – 03 octombrie 2022, inclusiv, conține în mod obligatoriu următoarele 
documente: 

a) formularul de înscriere; 
b) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional din care 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 12 octombrie 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 SERVICIULUI ECONOMIC, 
RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

 
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. Ordinul nr.1792/2002 privind amgajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice; 

5. Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată 

 

TEMATICA 

1. Funcțiile, atribuțiile și principiile în baza cărora își desfășoară activitatea Agenția Natională 

pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbați; 

2. Reglementări privind normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 

plata cheltuielilor instituțiilor publice; 

3. Reglementări privind organizarea şi conducerea contabilităţii, registrele de contabilitate și 

situaţiile financiare;  

4. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare; 

5. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi.  

 

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. 021.313.00.59  

e-mail gabriela.dubovoi@anes.gov.ro. 

 

 

  Afișat în data de 12.09.2022 


