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P L A N   D E   I N T E R V I U 
 

Stabilit pentru interviul la 
concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de 

 referent de specialitate gradul II (S) -  1 post – Biroul Audit Public Intern și Organizare Sistem de 

Control Intern Managerial din data 12.09.2019 
 
 

1) Data şi ora desfăşurării interviului: 
- 12.09.2019 începând cu ora 1000 

2) Locul desfăşurării interviului: 
- sediul central A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti 

3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 
1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie                                                    - maxim  30 puncte 
2. capacitatea de analiză şi sinteză                                                               - maxim  20  puncte 
3. motivaţia candidatului                                                                              - maxim  20  puncte  
4. comportamentul în situaţiile de criză                                - maxim  15  puncte 
5. iniţiativă şi creativitate                                                                             - maxim  15  puncte 
                                                                                                                        Total 100 puncte 

4) Promovarea interviului: 
- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 

5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 
- prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 2. 

6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 
- prin afişare la sediul central A.R.R., în data de 13.09.2019  ora 1400 

7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 
- după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor  
 

COMISIA DE CONCURS 1 
 

 

P L A N   D E   I N T E R V I U 

 
Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de 

referent de specialitate gradul II (S) – 1 post în cadrul  Serviciului Achiziții Publice 

din data 12.09.2019 

  
1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 12.09.2019 începând cu ora 1000 
2) Locul desfăşurării interviului: 

- sediul central A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti 
3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1.  abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie                                                    - maxim  30 puncte 
2. capacitatea de analiză şi sinteză                                                               - maxim  30  puncte 
3. motivaţia candidatului                                                                              - maxim  10  puncte  
4. comportamentul în situaţiile de criză                                - maxim  15  puncte 
5. iniţiativă şi creativitate                                                                             - maxim  15 puncte 

                                                                                                                            Total 100 puncte 
4) Promovarea interviului: 

- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 
5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 

- prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 2. 
6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare la sediul central A.R.R., în data de 13.09.2019  ora 1400 
7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 

- după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor  

 
COMISIA DE CONCURS 2 

 



 

P L A N   D E   I N T E R V I U 

 
Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de 

economist gradul IA (S) – 1 post în cadrul Serviciului Administrativ, Corespondență, Arhivă și Transport 

-  Biroul Administrativ 

din data 12.09.2019 

  
1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 12.09.2019 începând cu ora 1000 
2) Locul desfăşurării interviului: 

- sediul central A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti 
3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie                                                    - maxim  30 puncte 
2. capacitatea de analiză şi sinteză                                                               - maxim  30  puncte 
3. motivaţia candidatului                                                                              - maxim  15  puncte  
4. comportamentul în situaţiile de criză                                - maxim  15  puncte 
5. iniţiativă şi creativitate                                                                             - maxim  10  puncte 
                                                                                                                        Total 100 puncte 

4) Promovarea interviului: 
- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 

5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 
- prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 2. 

6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 
- prin afişare la sediul central A.R.R., în data de 13.09.2019  ora 1400 

7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 
- după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor  
 
COMISIA DE CONCURS 3 

 

 

P L A N   D E   I N T E R V I U 

 
Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent de 

specialitate gradul IA (S) – 1 post în cadrul Direcţiei Licențiere și Autorizare - Serviciul Licenţe şi 

Programe de Transport 

din data 12.09.2019 

  
1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 12.09.2019 începând cu ora 1000 
2) Locul desfăşurării interviului: 

- sediul central A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti 
3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie                                                    - maxim  30 puncte 
2. capacitatea de analiză şi sinteză                                                               - maxim  30  puncte 
3. motivaţia candidatului                                                                              - maxim  15  puncte  
4. comportamentul în situaţiile de criză                                - maxim  15  puncte 
5.  iniţiativă şi creativitate                                                                            - maxim  10  puncte 

                                                                                                                             Total 100 puncte 
4) Promovarea interviului: 

- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 
5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 

- prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 2. 
6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare la sediul central A.R.R., în data de 13.09.2019  ora 1400 
7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 

- după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor  

 
COMISIA DE CONCURS 4 



P L A N   D E   I N T E R V I U 

 
Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de 

referent de specialitate gradul II (S) – 2 posturi în cadrul  Agențiilor Teritoriale A.R.R. Botoșani și 
Dâmbovița din data 12.09.2019 

  
1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 12.09.2019 începând cu ora 1000 
2) Locul desfăşurării interviului: 

- sediul central A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti 
3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie                                                    - maxim  30 puncte 
2. capacitatea de analiză şi sinteză                                                               - maxim  30  puncte 
3. motivaţia candidatului                                                                              - maxim  15  puncte  
4. comportamentul în situaţiile de criză                                - maxim  15  puncte 
5. iniţiativă şi creativitate                                                                             - maxim  10  puncte 

                                                                                                                            Total 100 puncte 
4) Promovarea interviului: 

- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 
5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 

- prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 2. 
6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare la sediul central A.R.R., în data de 13.09.2019  ora 1400 
7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 

- după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor  

 
COMISIA DE CONCURS 5 

 

P L A N   D E   I N T E R V I U 

 
Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent de 

specialitate gradul IA (S) –1 post în cadrul  Agenției Teritoriale A.R.R. Olt din data 12.09.2019 

  
1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 12.09.2019 începând cu ora 1000 
2) Locul desfăşurării interviului: 

- sediul central A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti 
3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie                                                    - maxim  30 puncte 
2. capacitatea de analiză şi sinteză                                                               - maxim  30  puncte 
3. motivaţia candidatului                                                                              - maxim  15  puncte  
4. comportamentul în situaţiile de criză                                - maxim  15  puncte 
5. iniţiativă şi creativitate                                                                             - maxim  10  puncte 

                                                                                                                             Total 100 puncte 
4) Promovarea interviului: 

- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 
5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 

- prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 2. 
6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare la sediul central A.R.R., în data de 13.09.2019  ora 1400 
7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 

- după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor  

 
COMISIA DE CONCURS 5 



 

P L A N   D E   I N T E R V I U 

 
Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de inspector de 

specialitate gradul IA (S) – 2 posturi în cadrul Direcției Siguranța Infrastructurii Rutiere – Serviciul 

Inspecție Periodică din data 12.09.2019 

  
1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 12.09.2019 începând cu ora 1000 
2) Locul desfăşurării interviului: 

- sediul central A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti 
3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie                                                    - maxim  30 puncte 
2. capacitatea de analiză şi sinteză                                                               - maxim  30  puncte 

 3. motivaţia candidatului                                                                              - maxim  15  puncte  
4. comportamentul în situaţiile de criză                                - maxim  15  puncte 
5.  iniţiativă şi creativitate                                                                            - maxim  10  puncte 

                                                                                                                             Total 100 puncte 
4) Promovarea interviului:  

- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 
5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 

- prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 2. 
6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare la sediul central A.R.R., în data de 13.09.2019  ora 1400 
7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 

- după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor  

 
COMISIA DE CONCURS 6 


