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                                   MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

     AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. 
         B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti   Tel/Fax 021.318.21.00 
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ANUNȚ 

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (1), lit. b) și art. 39 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, Autoritatea 
Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în București - B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, 
amână la o dată ce va fi comunicată ulterior, concursul care era programat (proba scrisă 
în data de 12.11.2019, ora 1000, interviul în data de 18.11.2019, ora 1000) pentru ocuparea 
următoarelor posturilor contractuale vacante: 

- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Arad - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Argeș - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 

 
-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Bacău - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Bihor - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Bistrița-Năsăud - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Botoșani - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
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-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Brașov - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Brăila - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Buzău - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Caraș-Severin - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Călărași - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Cluj - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

- 1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Constanța - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Covasna - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Dâmbovița - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Dolj - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Galați - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Giurgiu - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

- 1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Gorj - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
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-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Harghita - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Hunedoara - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Ialomița - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Iași - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Ilfov - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Maramureș - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Mehedinți - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Mureș - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Neamț - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Olt - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 

 
-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Prahova - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Satu-Mare - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Sălaj - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
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-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Sibiu - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Suceava - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Timiș - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Tulcea - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Vaslui - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Vâlcea - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Vrancea - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

-  1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. București - 
Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră. 
 

 

Director General, 
Aurelia SURULESCU 
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