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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 

SELECŢIEI DOSARELOR ÎNSCRISE LA CONCURS ÎN PERIOADA 

28.02.2020 – 16.03.2020 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE 

 

Nr. 
crt. 

Agenția Teritorială 
A.R.R.  

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a 
depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selectării dosarelor 

etapa I 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Agenția Teritorială 

A.R.R. Brașov 

1 post  Referent 
debutant(S) 

1. 241/5#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris intenția 
de a participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    2. 240/4#1 ADMIS 

3. 240/4#2 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris intenția 
de a participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

4. 240/4#3 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
de studii potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de art. 
3, lit. f) din anexa H.G. 
nr. 286/2011 

 

 

 

 

 

 

 

   5. 240/4#4 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris intenția 
de a participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

6. 240/4#5 Candidatura nu este 

considerată validă – 

candidatul nu și-a 

exprimat în scris intenția 

de a participa din nou la 

concurs la noile date, 

conf. art. 39, alin.(1) din 

anexa H.G. nr. 286/2011 



                                                                                                                   Cod Fiscal - 12059648  
                                                                 Autoritatea Rutieră Română - ARR prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

    2/11 

 
   7. 240/4#6 Candidatura nu este 

considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 
intenția de a participa 
din nou la concurs la 
noile date, conf. art. 
39, alin.(1) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

8. 240/4#7 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 
intenția de a participa 
din nou la concurs la 
noile date, conf. art. 
39, alin.(1) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

9. 240/4#8 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 
intenția de a participa 
din nou la concurs la 
noile date, conf. art. 
39, alin.(1) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

    10. 240/4#9 ADMIS 

11. 240/4#10 ADMIS 

    12. 240/4#11 ADMIS 

13. 240/4#12 ADMIS 

    14. 240/4#13 ADMIS 

15. 240/4#14 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 
intenția de a participa 
din nou la concurs la 
noile date, conf. art. 
39, alin.(1) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

16. 240/4#15 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 
intenția de a participa 
din nou la concurs la 
noile date, conf. art. 
39, alin.(1) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

    17. 240/4#16 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 
intenția de a participa 
din nou la concurs la 
noile date, conf. art. 
39, alin.(1) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 
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2. Agenția Teritorială 

A.R.R. Brăila 

1 post  Referent 
debutant(S) 

1. 249/6#1 ADMIS 

2. 249/6#2 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

3. 249/6#3 ADMIS 

4. 249/6#4 ADMIS 

5. 249/6#5 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    6. 249/6#6 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    7. 249/6#7 ADMIS 

3. Agenția Teritorială 

A.R.R. Ialomița 

1 post  Referent 
debutant(S) 

1. 359/7#1 ADMIS 

2. 359/7#2 ADMIS 

3. 359/7#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

4. 359/7#4 ADMIS 

5. 359/7#5 ADMIS 

6. 359/7#6 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 
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4. Agenția Teritorială 

A.R.R. Ilfov 

1 post  Referent 
debutant(S) 

1. 374/6#1 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
de studii potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de art. 
3, lit. f) din anexa H.G. nr. 
286/2011 

    2. 374/6#2 ADMIS 

    3. 374/6#3 ADMIS 

    4. 374/6#4 ADMIS 

5. Agenția Teritorială 

A.R.R. Satu-Mare 

1 post  Referent 
debutant(S) 

1. 429/2#2 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    2. 429/2#3 ADMIS 

6. Agenția Teritorială 

A.R.R. Sibiu 

1 post  Referent 
debutant(S) 

1. 447/6#1 ADMIS 

    2. 447/6#2 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    3. 447/6#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

4. 447/6#4 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    5. 447/6#5 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 
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7. Agenția Teritorială 

A.R.R. Teleorman 

1 post  Referent 
debutant (S) 

1. 461/2#1 ADMIS 

    2. 461/2#2 ADMIS 

    3. 461/2#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    4. 461/2#4 ADMIS 

    5. 461/2#5 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 3, lit. e) 
din anexa H.G. nr. 
286/2011 

    6. 461/2#6 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    7. 461/2#7 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

8. Agenția Teritorială 

A.R.R. București 

1 post  Referent 
debutant (S) 

1. 516/15#1 ADMIS 

    2. 516/15#2 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    3. 516/15#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    4. 516/15#4 ADMIS 
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    5. 516/15#5 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    6. 516/15#6 ADMIS 

    7. 516/15#7 ADMIS 

    8. 516/15#8 ADMIS 

9. Agenția Teritorială 

A.R.R. Bacău 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 210/7#1 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    2. 210/7#2 ADMIS 

    3. 210/7#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    4. 210/7#4 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    5. 210/7#5 ADMIS 

6. 447/6#6 ADMIS 

10. Agenția Teritorială 

A.R.R. Brașov 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 241/5#1 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    2. 241/5#2 ADMIS 
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    3. 241/5#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

11. Agenția Teritorială 

A.R.R. Bihor 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 221/9#1 ADMIS 

    2. 221/9#2 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    3. 221/9#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    4. 221/9#4 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

12. Agenția Teritorială 

A.R.R. Dolj 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 312/6#1 ADMIS 

    2. 312/6#2 ADMIS 

13. Agenția Teritorială 

A.R.R. Galați 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 319/4#1 ADMIS 

    2. 319/4#2 ADMIS 

14. Agenția Teritorială 

A.R.R. Harghita 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

- 
- 

- 

15. Agenția Teritorială 

A.R.R. Hunedoara 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

- 
- 

- 
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16. Agenția Teritorială 

A.R.R. Ialomița 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 358/6#1 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    2. 358/6#2 ADMIS 

    3. 358/6#3 ADMIS 

17. Agenția Teritorială 

A.R.R. Iași 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 366/6#1 ADMIS 

    2. 366/6#2 ADMIS 

18. Agenția Teritorială 

A.R.R. Satu-Mare 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 430/3#1 ADMIS 

    2. 430/3#2 ADMIS 

    3. 430/3#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

19. Agenția Teritorială 

A.R.R. Sălaj 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 449/6#1 

 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
de vechime potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de art. 
3, lit. f) din anexa H.G. nr. 
286/2011 

20. Agenția Teritorială 

A.R.R. Sibiu 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 446/5#2 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu a respectat 
perioada de depunere a 
formularului de  
participare din nou la 
concurs la noile date, 
conform anunțului de 
reluare a concursului 
înregistrat la ARR sub nr. 
13226/10.05.2021    
și a adresei înregistrate la 
ARR sub nr. 
13229/10.05.2021  
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    2. 446/5#3 ADMIS 

    3. 446/5#4 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
de vechime potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de    
art. 3, lit. f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

21. Agenția Teritorială 

A.R.R. Timiș 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 467/2#1 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    2. 467/2#2 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
de vechime potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de    
art. 3, lit. f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

22. Agenția Teritorială 

A.R.R. Vâlcea 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 488/2#1 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    2. 488/2#2 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
de vechime potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de art. 
3, lit. f) din anexa H.G.  
nr. 286/2011 și de art.6, 
alin.(1), lit.f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 – 
adeverința medicală care 
atestă starea de sănatate 
nu a fost depusă la dosarul 
de concurs 

    3. 488/2#3 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 
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    4. 488/2#4 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
de vechime potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de    
art. 3, lit. f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

23. Agenția Teritorială 

A.R.R. București 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 520/19#1 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    2. 520/19#2 ADMIS 

    3. 520/19#3 ADMIS 

    4. 520/19#4 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

    5. 520/19#5 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
de vechime potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de art. 
3, lit. f) din anexa H.G. nr. 
286/2011 

24. Agenția Teritorială 

A.R.R. Argeș 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul IA(S) 

1. 199/6#1 ADMIS 

    2. 199/6#2 ADMIS 

25. Agenția Teritorială 

A.R.R. Călărași 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul IA(S) 

- - - 

26. Agenția Teritorială 

A.R.R. Teleorman 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul IA(S) 

1. 464/5#1 Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 
participa din nou la 
concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 
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27. Agenția Teritorială 

A.R.R. București 

1 post  Referent de 
specialitate 
gradul IA(S) 

1. 519/18#1 ADMIS 

    2. 519/18#2 ADMIS 

    3. 519/18#3 ADMIS 

4. 519/18#4 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
de vechime potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de    
art. 3, lit. f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

  
 
 
 
*În 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: CONTESTAŢIILE PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 
CEL MULT O ZI LUCRĂTOARE DE LA DATA AFIŞĂRII REZULTATULUI SELECŢIEI DOSARE DE ÎNSCRIERE, 
RESPECTIV PÂNĂ ÎN DATA DE 14 MAI 2021 ORA 1400  LA SEDIUL AUTORITĂŢII RUTIERE ROMÂNE - A.R.R. 
SAU LA ADRESA DE E-MAIL sru@arr.ro, PENTRU COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAȚIILOR. 

 CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI LA ETAPA I - SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS  SE VOR 
PREZENTA, LA ADRESA: FORMENERG - BULEVARDUL GHEORGHE SINCAI, NR. 3, SECTOR 4, BUCUREȘTI 
,ÎN DATA DE 2 IUNIE 2021, ORA 1000 PENTRU SUSȚINEREA PROBEI SCRISE. 
 
 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021 313 48 53 Serviciul Resurse Umane. 
 
 
 
 
 

Director General, 

Mihai ALECU  
 
 
 
 
 
 
 


