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        MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

     AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. 

                           Serviciul Resurse Umane 

         B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti   Tel/Fax 021.318.21.00 
                         i-net: www.arr.ro  e-mail: arutiera@arr.ro, relatii_publice@arr.ro 

 
 

 
 
 

                                        A N U N Ţ 

 

 AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu 
Golescu nr. 38 sector 1, în conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) și alin.(2) din H.G. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, anunță reluarea concursului pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante: 
 

-  1 post vacant de referent debutant (S) - contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. BRAȘOV, BRĂILA 
IALOMIȚA, ILFOV, SATU-MARE, SIBIU, TELEORMAN și BUCUREȘTI; 
 

-  1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. 
BACĂU, BRAȘOV, BIHOR, DOLJ, GALAȚI, HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIȚA, IAȘI, 
SATU-MARE, SĂLAJ, SIBIU, TIMIȘ, VÂLCEA și BUCUREȘTI; 
 

-  1 post vacant de referent specialitate gradul IA (S) - contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ARGEȘ, 
CĂLĂRAȘI, TELEORMAN și BUCUREȘTI. 
 

  
În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice “ Candidaturile înregistrate la concursul 

a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă 

persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a 

participa din nou la concurs la noile date“ 

 

ÎN CONSECINȚĂ, CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI, CARE DORESC PARTICIPAREA LA CONCURS 

CONFORM NOULUI CALENDAR, SUNT OBLIGAȚI SĂ ÎȘI EXPRIME ÎN SCRIS, PÂNĂ CEL 

TÂRZIU LA DATA DE 12.05.2021, ORA 1630, LA ADRESA DE E-MAIL sru@arr.ro, 

INTENȚIA DE A PARTICPA DIN NOU LA CONCURS LA NOILE DATE. 

 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021 313 48 53 Serviciul Resurse 
Umane. 

http://www.arr.ro/
mailto:arutiera@arr.ro
mailto:relatii_publice@arr.ro
mailto:sru@arr.ro
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 

Nr. 
crt. 

DOCUMENTE BAZA LEGALĂ 
TERMEN 

RESPONSABIL 

0 1 2 3 

1 SELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 
 

13.05.2021 Comisia de concurs 

2 COMUNICARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE DE 
ÎNSCRIERE  
În termen de o zi lucrătoare de la expirarea 
termenului privind selecţia dosarelor de înscriere. 

13.05.2021 Secretarul 
comisiei de concurs 

3 
DEPUNERE CONTESTAŢIE SELECŢIE DOSARE DE 
ÎNSCRIERE 
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere. 

14.05.2021 Candidat 

4 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE SELECŢIE DOSARE DE 
ÎNSCRIERE 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

17.05.2021 
 

Comisia 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

5 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE SELECŢIE 
DOSARE DE ÎNSCRIERE 
Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
 

17.05.2021 
 

Secretarul comisiei 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

6 
PROBA SCRISĂ 
Susţinerea probei scrise după cel puţin 15 zile 
lucrătoare de la publicarea/afişarea anunţului. 
 

02.06.2021 Comisia de concurs 

7 
NOTARE PROBĂ SCRISĂ 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
finalizarea probei. 
 

02.06.2021 Comisia de concurs 

8 
COMUNICARE REZULTATE PROBA SCRISĂ 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data 
finalizării probei. 
 

03.06.2021 Secretarul 
comisiei de concurs 

9 
DEPUNERE CONTESTAŢIE PROBA SCRISĂ 
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului probei scrise. 
 

04.06.2021 Candidat 

10. 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE PROBA SCRISĂ 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
 

07.06.2021 Comisia 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

11. 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE PROBA 
SCRISĂ 
Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
 

07.06.2021 Secretarul comisiei 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

12. 
INTERVIU 
Susţinerea interviului în maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. 
 

08.06.2021 Comisia de concurs 

13. 
NOTARE INTERVIU 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
finalizarea probei. 
 

09.06.2021 Comisia de concurs 
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14. 
COMUNICARE REZULTATE INTERVIU 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data 
finalizării probei. 
 

10.06.2021 Secretarul 
comisiei de concurs 

15. 
DEPUNERE CONTESTAŢIE INTERVIU 
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului interviului. 
 

11.06.2021 Candidat 

16. 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE INTERVIU 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
 

14.06.2021 Comisia 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

17. 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE INTERVIU 
Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
 
 

14.06.2021 Secretarul comisiei 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

18. 
REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului contestaţiilor la interviu. 
 

15.06.2021 Secretarul 
comisiei de concurs 

   

 
 
 

Director General, 
 

Mihai ALECU 
 
 
 
 
 

 

 

 


