
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

TRANSPARENȚĂ 

DECIZIONALĂ 
 

Data publicării: 28.03.2022 
Hotărâre de Guvern privind aprobarea plății 

cotizației anuale a României ce decurge din 

calitatea de membru în cadrul Fundației 

Europene pentru Tineret a Consiliului Europei. 

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor 

interesate pot fi transmise în termen de 20 zile 

calendaristice, calculate de la data publicării 

anunțului, pe adresa de e-

mail simona.speteanu@mfamilie.gov.ro. 

- Nota de Fundamentare  

- Proiect Hotărâre de Guvern privind 

aprobarea plății cotizației anuale a României 

ce decurge din calitatea de membru în cadrul 

Fundației Europene pentru Tineret a 

Consiliului Europei.  

  

 
 

Data publicării: 28.03.2022 
ANUNȚ pentru ocuparea unor funcții publice 

de conducere vacante din cadrul Ministerului 

Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. 

- ANUNT 
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- MODEL Declarație pe propria răspundere 

- FORMULAR INSCRIEIRE CONCURS 

  

 
 

Data publicării: 28.03.2022 
ANUNȚ pentru ocuparea unor posturi 

contractuale de execuție vacante din cadrul 

aparatului propriu al ministerului. 

- ANUNT 

  

 
 

ANUNȚ 
 

Data publicării: 24.03.2022 
În contextul organizării la nivelul Ministerului 

Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a 

Grupului de Lucru responsabil de elaborarea și 

implementarea Planului Sectorial de Acțiune 

”COPII ȘI TINERI”, parte a răspunsului 

României la criza umanitară a refugiaților, 

invităm organizațiile neguvernamentale cu 

expertiză în domeniul tineretului, să se 

consulte și să delege 1 reprezentant al 

sectorului neguvernamental, care să participe 

la procesul de elaborare a măsurilor destinate 

copiilor și tinerilor refugiați din Ucraina. 

Vă adresăm rugămintea ca numele și datele de 

contact ale persoanei desemnate în urma 

consultării, să fie transmise la adresa de e-mail 

– office@anpdca.ro, până la data de 

24.03.2022, ora 20.00. 

  

 
 

ANUNȚ 
 

Data publicării: 23.03.2022 
În contextul organizării la nivelul Ministerului 

Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a 

Grupului de Lucru responsabil de elaborarea și 

implementarea Planului Sectorial de Acțiune 

”COPII ȘI TINERI”, parte a răspunsului 

României la criza umanitară a refugiaților, 

invităm organizațiile neguvernamentale cu 

expertiză în domeniul protecției copilului, să 
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se consulte și să delege 2 reprezentanți ai 

sectorului neguvernamental, care să participe 

la procesul de elaborare a măsurilor destinate 

copiilor și tinerilor refugiați din Ucraina. 

Vă adresăm rugămintea ca numele și datele de 

contact ale celor 2 persoane desemnate în 

urma consultării, să fie transmise la adresa de 

e-mail – office@anpdca.ro, până la data de 

24.03.2022, ora 16.00. 

  

 
 

ANUNȚ SELECȚIE 

PENTRU COMITETUL 

DE COORDONARE- 

SECTORUL 

NEGUVERNAMENTAL 

AL ANULUI EUROPEAN 

AL TINERETULUI 
 

Data publicării: 23.03.2022 
- ANUNT 

- Metodologie 

- ORDIN  

- Declarație acord prelucrare date cu caracter 

personal 

  

 
 

Documentație pentru 

Comitetul de coordonare - 

sectorul neguvernamental 

al Anului European al 

Tineretului 
 

Data publicării: 22.03.2022 
- ANUNT  

- Recomandari FNT cu observatii 
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- Metodologie 

- Recomandari preluate de la Delegatii de 

tineret la ONU  

  

 
 

TRANSPARENȚĂ 

DECIZIONALĂ 
 

Data publicării: 22.03.2022 
Proiect Ordonanța de Urgență a Guvernului 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative. Propunerile, sugestiile și opiniile 

persoanelor interesate pot fi transmise în 

termen de 10 zile calendaristice, calculate de la 

data publicării anunțului, pe adresa de e-

mail relatiipublice@mfamilie.gov.ro. 

- Nota de Fundamentare  

- Proiect Ordonanța de Urgență a Guvernului 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative.  

  

 
 

PROCEDURĂ DE 

TRANSPARENȚĂ 

DECIZIONALĂ 
 

Data publicării: 09.03.2022 
Proiect de Ordin al ministrului Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse privind 

aprobarea Metodologiei de selecție pentru 

Comitetul de coordonare – sectorul 

neguvernamental al Anului European al 

Tineretului. 

- ANUNȚ  

- Nota de Fundamentare  

- Metodologie  

  

 
Data publicării: 10.03.2022 
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Rezultat interviu organizat în cadrul procedurii 

de ocupare prin transfer la cerere a 4 funcţii 

publice de execuție vacante din cadrul 

aparatului propriu al ministerului. 

-  REZULTAT INTERVIU 

Data publicării: 09.03.2022 
Rezultat selectie dosare transfer la cerere 

pentru ocuparea a 4 posturi vacante de 

funcționari publici de execuție din cadrul 

Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității 

de Șanse. 

-  REZULTAT SELECTIE DOSARE 

Data publicării: 03.03.2022 
ERATĂ la Anunțul privind declanșarea 

procedurii de transfer la cerere, pentru 

ocuparea a 4 posturi vacante de funcționari 

publici de execuție din cadrul Ministerului 

Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. 

-  ERATĂ  

Data publicării: 02.03.2022 
ANUNȚ privind declanșarea procedurii de 

transfer la cerere, pentru ocuparea a 4 posturi 

vacante de funcționari publici de execuție din 

cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și 

Egalității de Șanse. 

-  ANUNȚ  

-  Model Cerere transfer MFTES  

-  Model Acord prelucrare date MFTES 

 
 

Data publicării: 03.03.2022 
REZULTATUL INTERVIULUI organizat în 

cadrul procedurii de ocupare prin transfer la 

cerere a unei funcţii publice de conducere, 

vacantă, din cadrul aparatului propriu al 

ministerului. 

-  REZULTAT INTERVIU  

 

Data publicării: 01.03.2022 
ANUNȚ decalare susținere interviu organizat 

în vederea ocupării prin transfer la cerere a 

funcției publice de conducere vacantă de șef 

serviciu al serviciului avizare – direcția 
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juridică din cadrul aparatului propriu al 

ministerului. 

-  ANUNȚ  

Data publicării: 23.02.2022 
ANUNȚ privind declanșarea procedurii de 

transfer la cerere, pentru ocuparea unui post 

vacant de funcționar public de conducere din 

cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și 

Egalității de Șanse. 

-  ANUNȚ  

-  Model Cerere transfer MFTES  

-  Model Acord prelucrare date MFTES 

 
 

Data publicării: 23.02.2022 
ANUNȚ amânare susținere interviu organizat 

în vederea ocupării prin transfer la cerere a 

unor posturi din cadrul aparatului propriu al 

ministerului. 

-  ANUNȚ  

 
 

Data publicării: 03.03.2022 
REZULTATUL INTERVIULUI organizat în 

cadrul procedurii de ocupare prin transfer la 

cerere a 4 funcţii publice de execuție și a unei 

funcţii publice de conducere, vacante, din 

cadrul aparatului propriu al MFTES. 

-  REZULTAT INTERVIU 

 

Data publicării: 01.03.2022 
Rezultat selectie dosare transfer la cerere 

functionari publici în cadrul MFTES  

 

Data publicării: 17.02.2022 
ANUNȚ transferuri la cerere functionari 

publici în cadrul MFTES. 

-  ANUNȚ  

-  Model Cerere transfer MFTES  

-  Acord GDPR MFTES  
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PACHETUL PENTRU 

POLITICI PUBLICE DE 

SUSȚINERE A 

NATALITĂȚII PRIN 

PROCEDURI DE 

FERTILIZARE IN VITRO 

ȘI EMBRIOTRANSFER 
 

Data publicării: 11.02.2022 
1. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru 

modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea 

programelor naționale de sănătate pentru anii 

2017 și 2018 

-  Proiect HG modificare HG155 2017  

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la 

acest proiect de act normativ, pot fi transmise 

la adresa de e-

mail: relatiipublice@mfamilie.gov.ro, în 

termen de 14 zile calendaristice de la data 

publicării pe site, respectiv 11.02.2022 - 

24.02.2022. 

2. Proiect de Ordonanță de Urgență a 

Guvernului pentru modificarea și completarea 

legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

-  Proiect OUG modificare 95-2006  

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la 

acest proiect de act normativ, pot fi transmise 

la adresa de e-

mail: relatiipublice@mfamilie.gov.ro, în 

termen de 14 zile calendaristice de la data 

publicării pe site, respectiv 11.02.2022 - 

24.02.2022. 

3. ORDIN privind aprobarea Normelor tehnice 

de realizare a subprogramului de fertilizare in 

vitro și embriotransfer din cadrul programului 

național de sănătate publică de specialitate 
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-  Proiect Ordin comun MS MFTES 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la 

acest proiect de act normativ, pot fi transmise 

la adresa de e-

mail: relatiipublice@mfamilie.gov.ro, în 

termen de 14 zile calendaristice de la data 

publicării pe site, respectiv 11.02.2022 - 

24.02.2022. 

  

 
 

Data publicării: 11.02.2022 
ANUNȚ privind declanșarea procedurii de 

transfer la cerere, pentru ocuparea a 4 posturi 

vacante de funcționar public de execuție din 

cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și 

Egalității de Șanse. 

-  ANUNȚ  

-  Cerere de transfer  

-  Model Acord privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal  

 
 

Data publicării: 14.02.2022 
ANUNȚ REPROGRAMARE susținere 

interviu organizat în vederea ocupării prin 

transfer la cerere a unor posturi din cadrul 

aparatului propriu al Ministerului Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse. 
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