
A U T O R I T A T E A   R U T I E R Ă    R O M Â N Ă  -  A.R.R. 
 
 
 
 

REZULTATUL 

SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR DEPUSE LA  ETAPA I  -  SELECŢIA DOSARELOR 

DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE 

 

Comisia nr. 1 de soluționare a contestațiilor  

Nr. 
crt. 

Agenția 
Teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

Denumirea 
postului 

contractual 

Candidatul care 
a depus 

contestația la 
selecția 

dosarelor de 
concurs        

(etapa I)* 

Rezultat 
contestație 

selecție dosare      
(etapa I) 

1. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Dolj 

1 Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

Condeescu Nicu 

Florinel 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

studii 

2. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Alba 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

174-2#2 SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime 

  



3. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Brașov 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

237-6#3 SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime 

4. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Cluj 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

274-7#1 SE ADMITE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.33, 
lit a) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 
-“ candidatul 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 

concurs” 

5. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Ilfov 

2 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

365-4#3 SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime 

  



6. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Sibiu 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

Dudea Marina 

Bianca 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime 

442-5#1 SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime 

7. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. 

București 

2 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

Apostu 

Constantin 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 

concurs”- lipsă 
permis de 
conducere 

categoria B la 
dosarul de 

concurs 

  



8. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. 

Vrancea 

1 Referent de 
specialitate 
gradul I (S) 

Micu Nicolae 

Dorian 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime 

 
   

 
      Comisia nr. 2 de soluționare a contestațiilor  

Nr. 
crt. 

Agenția 
Teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

Denumirea 
postului 

contractual 

Candidatul care 
a depus 

contestația la 
selecția 

dosarelor de 
concurs        

(etapa I)* 

Rezultat 
contestație 

selecție dosare      
(etapa I) 

1. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Arad 

1 Inspector de 

specialitate 

debutant (S) 

Barna Silviu 

Vasile 

 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 

concurs”- lipsă 
diplomă master 

2. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Bihor 

1 Inspector de 
specialitate 
debutant (S) 

Peleș Bogdan 

Andrei 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 

concurs”- diplomă 
master în alt 

domeniu 



3. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Galați 

1 Inspector de 
specialitate 
debutant (S) 

318-8#2 SE ADMITE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.33, 
lit a) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 
-“ candidatul 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 

concurs” 

4. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Iași 

1 Inspector de 
specialitate 
debutant (S) 

360-7#2 SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

adeverința care 
atestă starea de 

sănătate nu 
conține numărul 

de fișa 

5. Agenția 

Teritorială 

A.R.R. Vaslui 

1 Inspector de 
specialitate 
debutant (S) 

481-6#1 SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

certificatul de 
cazier judiciar 
are mențiuni 

înscrise 

481-6#2 SE ADMITE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.33, 
lit a) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 
-“ candidatul 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 

concurs” 

 
   



      Comisia nr. 3 de soluționare a contestațiilor  

Nr. 
crt. 

Agenția 
Teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

Denumirea 
postului 

contractual 

Candidatul care 
a depus 

contestația la 
selecția 

dosarelor de 
concurs        

(etapa I)* 

Rezultat 
contestație 

selecție dosare      
(etapa I) 

1. Serviciul 

Inspecție de 

Siguranță 

Rutieră 

1 Inspector de 
specialitate 
gradul IA (S) 

Zelinschi 

Cosmin Dan 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 
studii și de 
vechime 

 

 Comisia nr. 6 de soluționare a contestațiilor  

Nr. 
crt. 

Agenția 
Teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

Denumirea 
postului 

contractual 

Candidatul care 
a depus 

contestația la 
selecția 

dosarelor de 
concurs        

(etapa I)* 

Rezultat 
contestație 

selecție dosare      
(etapa I) 

1. Serviciul 

Norme și 

Reglementări 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

Voicu Iuliana SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 
vechime în 

transportul rutier 

 

  



 Comisia nr. 7 de soluționare a contestațiilor  

Nr. 
crt. 

Agenția 
Teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

Denumirea 
postului 

contractual 

Candidatul care 
a depus 

contestația la 
selecția 

dosarelor de 
concurs        

(etapa I)* 

Rezultat 
contestație 

selecție dosare      
(etapa I) 

1. Serviciul 

Informatizare 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

Nicolescu 

Andreea 

Cătălina 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

studii 

 

 

 Comisia nr. 11 de soluționare a contestațiilor  

Nr. 
crt. 

Agenția 
Teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

Denumirea 
postului 

contractual 

Candidatul care 
a depus 

contestația la 
selecția 

dosarelor de 
concurs        

(etapa I)* 

Rezultat 
contestație 

selecție dosare      
(etapa I) 

1. Serviciul 

Administrativ, 

Corespondență, 

Arhivă și 

Transport 

1 Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

159-9#2 SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru 
a participa la 

concurs”- 
neîndeplinirea 
condiţiilor de 

studii; adeverința 
care atestă 
starea de 

sănătate nu 
conține data 

eliberării 



 

*in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 

 fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

 acestor date, numele și prenumele candidaților au fost pseudonimizate. 

 

 NOTĂ:  CANDIDAȚII A CĂROR CONTESTAȚII AU FOST ADMISE SE VOR PREZENTA LA ADRESA: 

 FORMENERG - BULEVARDUL GHEORGHE SINCAI, NR. 3, SECTOR 4, BUCUREȘTI ,ÎN DATA DE           

 27 IULIE 2021 PENTRU SUSȚINEREA PROBEI SCRISE. 

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

 

 
 

 
Director General, 

  
Mihai ALECU 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 


