MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R.

ANUNȚ

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. cu sediul în Municipiul Bucureşti, B-dul Dinicu
Golescu nr. 38 sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale
vacante:
 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. BIHOR, BRAȘOV, CĂLĂRAȘI,
DÂMBOVIȚA, DOLJ, ILFOV și VÂLCEA - Compartimentul Licențiere și Autorizare, Atestare și
Certificare;
 2 posturi vacante de referent de specialitate debutant (S) - contract individual de muncă
pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. BUCUREȘTI Compartimentul Licențiere și Autorizare, Atestare și Certificare;
 3 posturi vacante de referent de specialitate debutant (S) - contract individual de muncă
pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. HARGHITA Compartimentul Licențiere și Autorizare, Atestare și Certificare;
 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. ALBA, BIHOR, BRAȘOV,
CLUJ, HUNEDOARA, MUREȘ, NEAMȚ, SIBIU și TIMIȘ - Compartimentul Licențiere și Autorizare,
Atestare și Certificare;
 2 posturi vacante de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă
pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ILFOV, SATU-MARE,
SĂLAJ și BUCUREȘTI - Compartimentul Licențiere și Autorizare, Atestare și Certificare;
 1 post vacant de referent de specialitate gradul I (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. BIHOR și VRANCEA Compartimentul Licențiere și Autorizare, Atestare și Certificare;
 1 post vacant de referent de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ARGEȘ, BOTOȘANI,
TELEORMAN, VRANCEA și BUCUREȘTI - Compartimentul Licențiere și Autorizare, Atestare și
Certificare;
 1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ALBA, ARAD, BIHOR,
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BRĂILA, BUZĂU, CARAȘ-SEVERIN, CLUJ, CONSTANȚA, DÂMBOVIȚA, GALAȚI,
GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIȚA, IAȘI, ILFOV, MARAMUREȘ, MEHEDINȚI,
MUREȘ, NEAMȚ, OLT, PRAHOVA, SATU-MARE, SĂLAJ, SIBIU, TIMIȘ, TULCEA, VASLUI, VRANCEA și
BUCUREȘTI - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
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 1 post vacant de inspector de specialitate gradul I (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. BUZĂU, CLUJ, GALAȚI,
HUNEDOARA, IAȘI, MARAMUREȘ, MEHEDINȚI, NEAMȚ, PRAHOVA, SIBIU, TIMIȘ și BUCUREȘTI Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 2 posturi vacante de inspector de specialitate debutant (S) - contract individual de
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ
RUTIERĂ din cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 1 post vacant de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din
cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 1 post vacant de inspector de specialitate gradul I (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din
cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 1 post vacant de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din
cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la COMPARTIMENTUL S.C.I.S.R. (Secretariatul Consiliului
Interministerial pentru Siguranța Rutieră);
 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la COMPARTIMENTUL CONSILIERI ȘI SECRETARIAT
DIRECTOR GENERAL;
 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la COMPARTIMENTUL CONSILIERI ȘI SECRETARIAT
DIRECTOR GENERAL;
 1 post vacant de referent de specialitate gradul I (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la COMPARTIMENTUL CONSILIERI ȘI SECRETARIAT
DIRECTOR GENERAL;
 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL NORME ȘI REGLEMENTĂRI;
 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL INFORMATIZARE;
 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL INFORMATIZARE;
 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL PROCEDURI ȘI STANDARDE PROFESIONALE
din cadrul Direcţiei Atestare și Certificare;
 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL LICENȚE ȘI PROGRAME DE TRANSPORT din
cadrul Direcţiei Licențiere și Autorizare;
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 1 post vacant de consilier juridic gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată
nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV din cadrul
Direcției Juridice;
 1 post vacant de consilier juridic debutant (S) - contract individual de muncă pe durată
nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL RELAȚII PUBLICE din cadrul Direcției Juridice;
 1 post vacant de referent debutant (M) - contract individual de muncă pe durată
nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL FINANCIAR B.V.C. TARIFE din cadrul Direcției
Economice și Administrativ;
 1 post vacant de economist gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată
nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ din cadrul
Direcției Economice și Administrativ;
 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) - contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ
ȘI TRANSPORT din cadrul Direcției Economice și Administrativ;
 1 post vacant de șofer (M) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu
normă întreagă la SERVICIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ ȘI TRANSPORT din cadrul
Direcției Economice și Administrativ.
DOSARUL DE CONCURS va conține în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare (cererea de înscriere la concurs va fi completată la data depunerii dosarului de
concurs, conform modelului pus la dispoziţie de către angajator);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copia permisului de conducere categoria B (conform condițiilor specifice necesare pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante scoase la concurs).
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute lit. b) - d) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Adresă: B-dul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, Bucureşti, CIF: 12059648
Tel./Fax: +40 213 182 100, e-mail: arutiera@arr.ro, relatii_publice@arr.ro, i-net: www.arr.ro
Autoritatea Rutieră Română - ARR prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

3/29

Dosarele de concurs se depun personal la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., B-dul
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, până la data de 20.07.2021 ora 1630.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021 313 48 53 Serviciul Resurse Umane.
Pentru alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual puteţi consulta:
art. 7 din Hotărârea Guvernului 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, cu
modificările şi completările ulterioare,
art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene,
art. 4 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura
rutieră, republicată,
anexa nr. 2, litera D numărul curent 4, coloana a 4-a din Hotărârea Guvernului nr.
370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
art. unic din Legea nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice, prin derogare de la dispozițiile
art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 6 luni
de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot desfășura
concursurile pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante și temporar vacante din cadrul
instituțiilor și autorităților publice, cu încadrare în sumele aprobate în buget pentru anul 2021.
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant poate participa orice persoană care
îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea
funcţiei contractuale.
Condițiile generale necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs sunt:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
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Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs sunt:
 Concursul pentru ocuparea celor 12 posturi vacante de referent de specialitate
debutant (S) din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R., COMPARTIMENTUL LICENȚIERE ȘI
AUTORIZARE, ATESTARE ȘI CERTIFICARE, din care:
 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă
pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. BIHOR, BRAȘOV,
CĂLĂRAȘI, DÂMBOVIȚA, DOLJ, ILFOV și VÂLCEA;
 2 posturi vacante de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. BUCUREȘTI;
 3 posturi vacante de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. HARGHITA, va
consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a
unui interviu.
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de
recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
c) permis de conducere valabil pentru categoria B;
d) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
e) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea celor 17 posturi vacante de referent de specialitate gradul II
(S) din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R., COMPARTIMENTUL LICENȚIERE ȘI AUTORIZARE,
ATESTARE ȘI CERTIFICARE, din care:
 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ALBA, BIHOR, BRAȘOV,
CLUJ, HUNEDOARA, MUREȘ, NEAMȚ, SIBIU și TIMIȘ;
 2 posturi vacante de referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. ILFOV;
 2 posturi vacante de referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. SATU-MARE;
 2 posturi vacante de referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. SĂLAJ;
 2 posturi vacante de referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. BUCUREȘTI, va
consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a
unui interviu.
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de
recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente și/sau experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;
c) permis de conducere valabil pentru categoria B;
d) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
e) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
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 Concursul pentru ocuparea celor 2 posturi vacante de referent de specialitate gradul I
(S) din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R., COMPARTIMENTUL LICENȚIERE ȘI AUTORIZARE,
ATESTARE ȘI CERTIFICARE, din care:
 1 post vacant de referent de specialitate gradul I (S) cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. BIHOR și VRANCEA, va
consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a
unui interviu.
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de
recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente și/sau experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 4 ani;
c) permis de conducere valabil pentru categoria B;
d) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
e) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea celor 5 posturi vacante de referent de specialitate gradul IA
(S) din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R., COMPARTIMENTUL LICENȚIERE ȘI AUTORIZARE,
ATESTARE ȘI CERTIFICARE, din care:
 1 post vacant de referent de specialitate gradul IA (S) cu contract individual de muncă
pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ARGEȘ, BOTOȘANI,
TELEORMAN, VRANCEA și BUCUREȘTI, va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a
cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de
recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente și/sau experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 7 ani;
c) permis de conducere valabil pentru categoria B;
d) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
e) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea celor 32 posturi vacante de inspector de specialitate
debutant (S) din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R., COMPARTIMENTUL INSPECȚIE SIGURANȚA
RUTIERĂ, din care:
 1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă
pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ALBA, ARAD, BIHOR,
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BRĂILA, BUZĂU, CARAȘ-SEVERIN, CLUJ, CONSTANȚA, DÂMBOVIȚA, GALAȚI,
GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIȚA, IAȘI, ILFOV, MARAMUREȘ, MEHEDINȚI,
MUREȘ, NEAMȚ, OLT, PRAHOVA, SATU-MARE, SĂLAJ, SIBIU, TIMIȘ, TULCEA, VASLUI, VRANCEA și
BUCUREȘTI, va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate
(test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master
recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv
din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori
studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
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modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de
studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de
către autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
c) permis de conducere valabil pentru categoria B;
d) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
e) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea celor 12 posturi vacante de inspector de specialitate gradul I
(S) din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R., COMPARTIMENTUL INSPECȚIE SIGURANȚA RUTIERĂ, din
care:
 1 post vacant de inspector de specialitate gradul I (S) cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. BUZĂU, CLUJ, GALAȚI,
HUNEDOARA, IAȘI, MARAMUREȘ, MEHEDINȚI, NEAMȚ, PRAHOVA, SIBIU, TIMIȘ și BUCUREȘTI, va
consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a
unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază:
a1) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una
dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile
inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente
potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în
străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către
autoritatea administraţiei publice centrale competente, precum și o experienţă profesională de cel
puţin 4 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate sau,
a2) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în cazul poliţistului rutier în grad de
ofiţer minim 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General
al Poliţiei Române;
b) permis de conducere valabil pentru categoria B;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea celor 2 posturi vacante de inspector de specialitate
debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la
SERVICIUL INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere,
va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a
unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master
recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv
din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori
studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de
studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de
către autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
c) permis de conducere valabil pentru categoria B;
d) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
e) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
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 Concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul II (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL INSPECȚIE
DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere, va consta în susţinerea
unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază:
a1) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una
dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile
inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente
potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în
străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către
autoritatea administraţiei publice centrale competente, precum și o experienţă profesională de cel
puţin 6 luni dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate sau,
a2) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în cazul poliţistului rutier în grad de
ofiţer minim 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General
al Poliţiei Române;
b) permis de conducere valabil pentru categoria B;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul I (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL INSPECȚIE
DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere, va consta în susţinerea
unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază:
a1) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una
dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile
inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente
potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în
străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către
autoritatea administraţiei publice centrale competente, precum și o experienţă profesională de cel
puţin 4 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate sau,
a2) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în cazul poliţistului rutier în grad de
ofiţer minim 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General
al Poliţiei Române;
b) permis de conducere valabil pentru categoria B;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul IA (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL INSPECȚIE
DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere, va consta în susţinerea
unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază:
a1) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una
dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile
inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente
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potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în
străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către
autoritatea administraţiei publice centrale competente, precum și o experienţă profesională de cel
puţin 7 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate sau,
a2) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în cazul poliţistului rutier în grad de
ofiţer minim 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General
al Poliţiei Române;
b) permis de conducere valabil pentru categoria B;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la COMPARTIMENTUL
S.C.I.S.R. (Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranța Rutieră), va consta în susţinerea
unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniile de
licență: științe inginerești, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor art.
153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de
recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la COMPARTIMENTUL
CONSILIERI ȘI SECRETARIAT DIRECTOR GENERAL, va consta în susţinerea unei probe scrise de
verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniile de
licență: științe inginerești, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor art.
153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de
recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gradul II (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la COMPARTIMENTUL
CONSILIERI ȘI SECRETARIAT DIRECTOR GENERAL, va consta în susţinerea unei probe scrise de
verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniile de
licență: științe inginerești, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor art.
153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Adresă: B-dul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, Bucureşti, CIF: 12059648
Tel./Fax: +40 213 182 100, e-mail: arutiera@arr.ro, relatii_publice@arr.ro, i-net: www.arr.ro
Autoritatea Rutieră Română - ARR prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

9/29

precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de
recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gradul I (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la COMPARTIMENTUL
CONSILIERI ȘI SECRETARIAT DIRECTOR GENERAL, va consta în susţinerea unei probe scrise de
verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniile de
licență: științe inginerești, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor art.
153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de
recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 4 ani;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul II (S) la SERVICIUL
NORME ȘI REGLEMENTĂRI, va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de
specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidaţii înscriși pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gradul II (S) la
Serviciul Norme și Reglementări, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă/inginer sau
echivalentă acestora în domeniul fundamental științe inginerești - ramura de știință - ingineria
transporturilor, domeniul de licență:
- ingineria autovehiculelor;
- ingineria transporturilor - o specializare aferentă transportului rutier, ori studii echivalente
potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în
străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către
autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL
INFORMATIZARE, va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de
specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic, ori
studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de
studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de
către autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
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c) nu are mențiuni înscrise în cetificatul de cazier judiciar.
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gradul II (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL
INFORMATIZARE, va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de
specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic:
domeniul de licență: Electronică, Transporturi, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de
recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente, precum și o experienţă profesională în domeniul IT;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;
c) nu are mențiuni înscrise în cetificatul de cazier judiciar;
d) specializare în domeniul IT (susținute de diplome/certificate de curs).
 Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul II (S) la SERVICIUL
PROCEDURI ȘI STANDARDE PROFESIONALE din cadrul Direcţiei Atestare și Certificare, va consta în
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui
interviu.
Candidaţii înscriși pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gradul II (S) la
Serviciul Proceduri și Standarde Profesionale, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă/inginer sau
echivalentă acestora în domeniul fundamental științe inginerești - ramura de știință - ingineria
transporturilor, domeniul de licență:
- ingineria autovehiculelor sau,
- ingineria transporturilor - o specializare aferentă transporturilor rutiere, ori studii
echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de
studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de
către autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul II (S) la SERVICIUL
LICENȚE ȘI PROGRAME DE TRANSPORT din cadrul Direcţiei Licențiere și Autorizare, va consta în
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui
interviu.
Candidaţii înscriși pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gradul II (S) la
Serviciul Licențe și Programe de Transport, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă/inginer sau
echivalentă acestora în domeniul fundamental științe inginerești - ramura de știință - ingineria
transporturilor, domeniul de licență:
- ingineria autovehiculelor sau,
- ingineria transporturilor - o specializare aferentă transporturilor rutiere, ori studii
echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de
studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de
către autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
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d) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic gradul II (S) la SERVICIUL
JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV din cadrul Direcției Juridice, va consta în susţinerea unei
probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul
fundamental științe sociale - ramura de știință - științe juridice, domeniul de licență: drept, ori
studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de
studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de
către autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic debutant (S) la
SERVICIUL RELAȚII PUBLICE din cadrul Direcției Juridice, va consta în susţinerea unei probe scrise
de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul
fundamental științe sociale - ramura de știință - științe juridice, domeniul de licență: drept, ori
studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de
studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de
către autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent debutant (M) la SERVICIUL
FINANCIAR B.V.C. TARIFE din cadrul Direcției Economice și Administrativ, va consta în susţinerea
unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat - profil economic;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de economist gradul II (S) la SERVICIUL
CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ din cadrul Direcției Economice și Administrativ, va consta
în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui
interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul economic,
ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de
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studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de
către autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;
c) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
d) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant (S) la
SERVICIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ ȘI TRANSPORT din cadrul Direcției
Economice și Administrativ, va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de
specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul științe
inginerești, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul
solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a
acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
d) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
e) cunoştințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de șofer (M) la SERVICIUL ADMINISTRATIV,
CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ ȘI TRANSPORT din cadrul Direcției Economice și Administrativ, va consta
în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui
interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) pregătire de bază: studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat;
b) permis de conducere valabil pentru categoria B de cel puțin doi ani;
c) adeverință eliberată de către serviciul poliției rutiere din care să rezulte faptul că în
ultimul an, titularul un a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea sub
influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante și un a fost implicat în accidente rutiere
soldate cu victime din culpa sa;
d) aviz medical și psihlogic pentru transportul de persoane;
e) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
f) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar.
Concursul va consta în 3 etape succesive:
a) SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
- se depun dosare de concurs în perioada 07.07.2021 – 20.07.2021 (în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului);
b) PROBA SCRISĂ
- proba scrisă va avea loc la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., B-dul Dinicu
Golescu nr. 38, sector 1 Municipiul Bucureşti, în data de 27.07.2021 ora 0900;
c) INTERVIUL
- interviul se va susţine la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., B-dul Dinicu
Golescu nr. 38, sector 1 Municipiul Bucureşti, în data de 30.07.2021 începând cu ora 0900.
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BIBLIOGRAFIE GENERALĂ
pentru toate posturile contractuale vacante scoase la concurs
indiferent de structură şi grad profesional
 Ordonanța Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea
Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 320 din 28 august 1998;
 Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere
Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 373 din 1 octombrie 1998.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
referent de specialitate debutant (S)
în cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. BIHOR, BRAȘOV, CĂLĂRAȘI, DÂMBOVIȚA, DOLJ, ILFOV,
VÂLCEA, BUCUREȘTI și HARGHITA - Compartimentul Licențiere și Autorizare, Atestare și Certificare
referent de specialitate gradul II (S)
în cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. ALBA, BIHOR, BRAȘOV, CLUJ, HUNEDOARA, MUREȘ, NEAMȚ,
SIBIU, TIMIȘ, ILFOV, SATU-MARE, SĂLAJ și BUCUREȘTI - Compartimentul Licențiere și Autorizare,
Atestare și Certificare
referent de specialitate gradul I (S)
în cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. BIHOR și VRANCEA - Compartimentul Licențiere și Autorizare,
Atestare și Certificare
referent de specialitate gradul IA (S)
în cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. ARGEȘ, BOTOȘANI, TELEORMAN, VRANCEA și BUCUREȘTI Compartimentul Licențiere și Autorizare, Atestare și Certificare
 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care
trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0051-0071;
 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la exercitarea
transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0072-0087;
 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională
a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
300 din 14.11.2009 pag. 0088-00105;
 Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din
16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 55 din 28.02.2011 pag. 0001-0012;
 Regulamentul (EC) NR. 561/2006 al Parlamentului şi Consiliului European din 15 martie 2006
privind armonizarea anumitor legi sociale referitoare la transportul rutier şi amendarea
Reglementărilor Consiliului (EEC) nr. 3821/85 şi (EC) nr. 2135/98 şi abrogarea Reglementării
Consiliului (EEC) nr. 3820/85;
 Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie
2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al
Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții
ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere;
 Legea nr. 439/2002 pentru ratificarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de
călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2
octombrie 2000 aprobat prin Legea nr. 439/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 515
din 17 iulie 2002;
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 Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 625 din 2 septembrie 2011;
 Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 15 iulie 2014;
 Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2
decembrie 2011;
 Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1640/2012 pentru modificarea şi
completarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului
Transporturilor şi Infrastructurii nr. 980/ 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 791 din
26 noiembrie 2012;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1567/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.
980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 844 din 30 decembrie 2013;
 Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 1
februarie 2002;
 Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 262 din 19 aprilie 2007;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru
efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public
local, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 807 din 27 noiembrie 2007;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 663 din 23 octombrie 2001;
 Ordinul comun al Ministrului Transporturilor nr. 1260/2013 şi Ministrului Sănătății nr.
1390/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind examinarea medical şi psihologică a
personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 756 din 5 decembrie 2013;
 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor şi Turismului nr. 2156/2005 privind tarifele
pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu modificările și
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1160 din 21 decembrie 2005;
 Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 333 din 1 aprilie
2021;
 Legea nr. 38/2003 privind transporturile în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările
și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 45 din 28 ianuarie 2003;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea
profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau
transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de
taxi, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 34 din 16 ianuarie 2008;
 Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru
transporturile turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturile publice de persoane în
trafic internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 286 din 11 decembrie 1996;
 Ordin comun Ministerul Transporturilor nr. 254/1996 şi Ministerul Turismului nr. 85/1996
pentru aprobarea Normelor Metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru
transporturile turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturile publice de persoane în
trafic internaţional, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 201 din 29 august 1996;
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 Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinței nr. 458/2002 pentru
aprobarea Normelor Metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor
utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 680 din 13
septembrie 2002;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea
și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 903 bis din 4
decembrie 2015;
 Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu
modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 608 din 23
august 2012;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1679 din 20 noiembrie 2017 pentru aprobarea
Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de
siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru
care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii,
antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 996 din 15 decembrie 2017;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea
școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de
legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a
cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de
conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea
teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 267 bis din 13 mai 2013;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 459 din 24 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor
privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 337 din 9 mai 2017;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 291 din 30 martie 2018;
 Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a
sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru
motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările și completările ulterioare
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 651 din 26 iulie 2018;
 Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 356/2010 pentru aprobarea Normelor
privind autorizarea şi desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce
depășesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 337 din 20 mai 2010.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate debutant (S) și
inspector de specialitate gradul I (S) în cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. ALBA, ARAD, BIHOR,
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BRĂILA, BUZĂU, CARAȘ-SEVERIN, CLUJ, CONSTANȚA, DÂMBOVIȚA, GALAȚI,
GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIȚA, IAȘI, ILFOV, MARAMUREȘ, MEHEDINȚI,
MUREȘ, NEAMȚ, OLT, PRAHOVA, SATU-MARE, SĂLAJ, SIBIU, TIMIȘ, TULCEA, VASLUI, VRANCEA și
BUCUREȘTI - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră
 Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, publicată
în Monitorul Oficial al României nr. 608 din 23 august 2012, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor
directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în
vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie
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2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României
nr. 325 din 14 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare
a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de
lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea
Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii
de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 996 din 15 decembrie 2017;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare
a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră,
a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a
modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi
sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie
şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră, publicat
în Monitorul Oficial al României nr. 457 din 19 iunie 2017, cu modificările și completările
ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 646 din 23 august 2016, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 656/2016 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a
auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 26 august 2016,
cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 762/2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea
evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă
rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile
prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 700 din 8 septembrie 2016;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în
Monitorul Oficial a României nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu modificările şi
completările ulterioare: Cap. I Dispoziții generale; Cap. IV Semnalizarea rutieră; Cap. IX Atribuţii
ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice - Art.122;
 Ordonanța Guvernului nr. 43 /1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 221 din 29 august 1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap. I
Dispoziții generale; Cap. II Administrarea drumurilor; Cap. IV Conducerea, coordonarea şi controlul
activităţii de administrare a drumurilor; Anexa I; Anexa IV;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 933 din 13 octombrie 2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare: Art. 1, Art. 2 și Art. 7.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate debutant (S)
inspector de specialitate gradul II (S), inspector de specialitate gradul I (S) și inspector de
specialitate gradul IA (S) în cadrul SERVICIULUI INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ – Direcția
Siguranța Infrastructurii Rutiere
 Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, publicată
în Monitorul Oficial al României nr. 608 din 23 august 2012, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor
directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în
vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie
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2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României
nr. 325 din 14 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare
a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de
lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea
Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii
de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 996 din 15 decembrie 2017;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare
a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră,
a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a
modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi
sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie
şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră, publicat
în Monitorul Oficial al României nr. 457 din 19 iunie 2017, cu modificările și completările
ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 646 din 23 august 2016, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 656/2016 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a
auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 26 august 2016,
cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 762/2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea
evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă
rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile
prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 700 din 8 septembrie 2016;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în
Monitorul Oficial a României nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu modificările şi
completările ulterioare: Cap. I Dispoziții generale; Cap. IV Semnalizarea rutieră; Cap. IX Atribuţii
ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice - Art.122;
 Ordonanța Guvernului nr. 43 /1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 221 din 29 august 1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap. I
Dispoziții generale; Cap. II Administrarea drumurilor; Cap. IV Conducerea, coordonarea şi controlul
activităţii de administrare a drumurilor; Anexa I; Anexa IV;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 933 din 13 octombrie 2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare: Art. 1, Art. 2 și Art. 7.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea postului contractual vacant de referent de specialitate debutant (S)
în cadrul COMPARTIMENTULUI S.C.I.S.R.
(Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranța Rutieră)
 Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere la nivel
global - 31 August 2020 (A/RES/74/299 - https://undocs.org/A/RES/74/299);
 Declarația de la Stockholm cu ocazia celei de a treia Conferinţe Mondiale Ministeriale de
Siguranţă Rutieră: Atingerea obiectivelor globale 2030, Stockholm, 19–20 februarie 2020
(https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration);
 Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Următorii pași în direcția „Viziunii
zero” - https://ec.europa.eu/transport/road_safety/policy-documents_ro;
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 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 333 din 1 aprilie
2021;
 Hotărârea Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru
Siguranţă Rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 134 din 3 iulie 1995;
 Hotărârea Guvernului nr. 755/2016 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Siguranţă
Rutieră şi a Planului de măsuri prioritare pentru implementarea acesteia, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 902 din 9 noiembrie 2016.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de referent de specialitate debutant (S)
referent de specialitate gradul II (S) și referent de specialitate gradul I (S)
în cadrul COMPARTIMENTULUI CONSILIERI ȘI SECRETARIAT DIRECTOR GENERAL
 Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 333 din 1 aprilie
2021;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 167 din 8 martie 2002;
 Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatății de soluționare a petițiilor,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 01 februarie 2002;
 Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 296 din 30 aprilie
2002;
 Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale, republicată în Monitorul Oficial al României nr.
293 din 22 aprilie 2014;
 Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deținătorii de documente, aprobate de
conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea postului contractual vacant de referent de specialitate gradul II (S)
în cadrul SERVICIUL NORME ȘI REGLEMENTĂRI
 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care
trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0051-0071;
 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la exercitarea
transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0072-0087;
 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională
a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
300 din 14.11.2009 pag. 0088-00105;
 Regulamentul (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier
și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
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privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60, 28.2.2014, pag. 1-33;
 Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 625 din 2 septembrie 2011;
 Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 15 iulie 2014;
 Legea nr. 94/2016 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 369 din 13 mai 2016;
 Legea nr. 251/2018 pentru completarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 947 din 9 noiembrie 2018;
 Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanţa Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 587 din 17 iulie 2019;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011, cu modificări şi completări
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2 decembrie 2011;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1640/2012 pentru modificarea şi
completarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, aprobată prin O.M.T.I. nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 791 din 26 noiembrie 2012;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1567/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, aprobată prin O.M.T.I. nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 844 din 30
decembrie 2013;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1001/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.
980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 701 din 17 septembrie 2015;
 Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 975/2020 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din
14 mai 2020;
 Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 1745/2020 pentru
modificarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 848 din
16 septembrie 2020;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea,
înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 337 din 9 mai 2017;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu
autoturism şi conducător auto, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 537 din 01 iulie 2019;
 Legea nr. 204/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.49/2019 privind
activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 901 din 07 noiembrie 2019;
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 Legea nr. 154/2020 pentru modificarea art.19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 659 din 24 iulie 2020.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de referent de specialitate debutant (S)
și referent de specialitate gradul II (S) în cadrul SERVICIULUI INFORMATIZARE
 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care
trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0051-0071;
 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la exercitarea
transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0072-0087;
 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională
a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
300 din 14.11.2009 pag. 0088-00105;
 Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 625 din 2 septembrie 2011;
 Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 15 iulie 2014;
 Legea nr. 94/2016 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 369 din 13 mai 2016;
 Legea nr. 251/2018 pentru completarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 947 din 9 noiembrie 2018;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011, cu modificări şi completări
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2 decembrie 2011.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea postului contractual vacant de referent de specialitate gradul II (S)
în cadrul SERVICIUL PROCEDURI ȘI STANDARDE PROFESIONALE
 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care
trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0051-0071, cu modificările și completările
ulterioare;
 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la exercitarea
transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0072-0087, cu modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională
a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
300 din 14.11.2009 pag. 0088-00105, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 625 din 2 septembrie 2011;
 Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 15 iulie 2014;
 Legea nr. 94/2016 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 369 din 13 mai 2016;
 Legea nr. 251/2018 pentru completarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 947 din 9 noiembrie 2018;
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 Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 587 din 17 iulie 2019;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011, cu modificări şi completări
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2 decembrie 2011;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1640/2012 pentru modificarea şi
completarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, aprobată prin O.M.T.I. nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 791 din 26 noiembrie 2012;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1567/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, aprobată prin O.M.T.I. nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 844 din 30
decembrie 2013;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1001/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.
980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 701 din 17 septembrie 2015;
 Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 975/2020 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din
14 mai 2020;
 Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 1745/2020 pentru
modificarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 848 din
16 septembrie 2020;
 Legea nr. 38/2003 privind transporturile în regim de taxi şi în regim de închiriere,cu modificările
şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 45 din 28 ianuarie 2003;
 Hotărârea Guvernului nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea
profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 970 din 05 decembrie 2016;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea
şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat
în Monitorul Oficial al României nr. 903 din 04 decembrie 2015;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 953/2019 pentru modificarea și completarea Normelor
privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de
specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.
1212/2015, și a Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de
conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 509 din 24 iunie 2019;
 Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 983/2020 pentru
modificarea Normelor privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare
profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1212/2015, și pentru modificarea și completarea Normelor
privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în
anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind

Adresă: B-dul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, Bucureşti, CIF: 12059648
Tel./Fax: +40 213 182 100, e-mail: arutiera@arr.ro, relatii_publice@arr.ro, i-net: www.arr.ro
Autoritatea Rutieră Română - ARR prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

22/29

pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor
rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 425 din 21 mai 2020;
 Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere
auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor
privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a, a Metodologiei de
organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea
obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și
obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de
conducere, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 267 din 13 mai 2013;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1182/2019 privind modificarea Ordinului ministrului
transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători
auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a
instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de
pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a
Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și
practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 709 din 29 august 2019.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea postului contractual vacant de referent de specialitate gradul II (S)
în cadrul SERVICIUL LICENȚE ȘI PROGRAME DE TRANSPORT
 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care
trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0051-0071;
 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la exercitarea
transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0072-0087;
 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională
a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
300 din 14.11.2009 pag. 0088-00105;
 Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 625 din 2 septembrie 2011;
 Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 15 iulie 2014;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2 decembrie 2011;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1640/2012 pentru modificarea şi
completarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, aprobată prin O.M.T.I. nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 791 din 26 noiembrie 2012;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1567/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, aprobată prin O.M.T.I. nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 844 din 30
decembrie 2013;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1001/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.
980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 701 din 17 septembrie 2015;
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 Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor nr. 975/2020
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare
la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite
prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României
nr. 393 din 14 mai 2020;
 Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor nr. 1745/2020
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare
la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite
prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României
nr. 848 din 16 septembrie 2020;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 776/2019 pentru prelungirea valabilitatii Programului de
transport interjudetean si a licentelor de traseu, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 369
din 13 mai 2019;
 Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinței nr. 458/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor
utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 680 din 13 septembrie 2002;
 Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinței nr. 1359/2004 privind
modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor
utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 743 din 17 august 2004;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice
de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 544
din 23 iulie 2014;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 337/2021 privind modificarea Ordinului
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru
transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, publicat în Monitorul Oficial
al României nr. 477 din 07 mai 2021;
 Hotărârea Guvernului 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi
turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic
internaţional, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 286 din 11 decembrie 1996;
 Legea nr. 38/2003 privind transporturile în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările
şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 45 din 28 ianuarie 2003;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 289 din 16 aprilie 2019;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu
autoturism şi conducător auto, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 537 din 01 iulie 2019;
 Legea nr. 204/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind
activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 901 din 07 noiembrie 2019;
 Legea nr. 154/2020 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.49/2019 privind
activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 659 din 24 iulie 2020;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 663 din 23 octombrie 2001;
 Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatății de soluționare a petițiilor,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 01 februarie 2002;
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 Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 296 din 30 aprilie
2002;
 Legea nr. 31/2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 49
din 18 ianuarie 2018.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de consilier juridic gradul II (S)
la SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV și consilier juridic debutant (S) la SERVICIUL
RELAȚII PUBLICE din cadrul Direcției Juridice
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, republicat în
Monitorul Oficial al României nr. 505 din 15 iulie 2011;
 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare,
republicat în Monitorul Oficial al României nr. 247 din 10 aprilie 2015;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, republicat în
Monitorul Oficial al României nr. 345 din 18 mai 2011;
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1154 din 7 decembrie 2004;
 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care
trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0051-0071;
 Legea nr. 38/2003 privind transporturile în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările
şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 45 din 28 ianuarie 2003;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea
școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de
legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a
cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de
conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea
teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 267 bis din 13 mai 2013;
 Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 625 din 2 septembrie 2011;
 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificări
şi completări ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2 decembrie 2011;
 Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 1 februarie 2002,cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 663 din 23 octombrie 2001;
 Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a
sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru
motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 651 din 26 iulie 2018.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea postului contractual vacant de referent debutant (M)
în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR B.V.C. TARIFE – Direcția Economică și Administrativ
 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 13 august 2002;
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 Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 265 din 27 decembrie 1991;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 1176 din 27 decembrie 2005;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru
instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.1186 din 29 decembrie 2005;
 Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și
instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării
în interesul serviciului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 797 din 18 septembrie 2018;
 Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligații ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 154 din 19 iulie 1995;
 Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților
socialiste, publicat în Buletinul Oficial al României nr. 64 din 06 iulie 1976;
 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în
legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Buletinul Oficial al României nr. 132 din 18 noiembrie 1969.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea postului contractual vacant de economist gradul II (S)
în cadrul SERVICIULUI CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ – Direcția Economică și Administrativ
 Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 265 din 27 decembrie 1991;
 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 13 august 2002;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru
instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.1186 din 29 decembrie 2005;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 1176 din 27 decembrie 2005;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10 septembrie 2015;
 Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
22 din 13 ianuarie 2016;
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 547 din 23 iulie 2015;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 910 din 9 decembrie 2015;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor
proprii, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 704 din 20 octombrie 2009;
 Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 46 din 13 ianuarie 2005;
 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 2156/2005 privind tarifele
pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu modificările și
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1160 din 21 decembrie 2005.
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BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea postului contractual vacant de referent de specialitate debutant (S)
în cadrul SERVICIULUI ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ ȘI TRANSPORT – Direcția
Economică și Administrativ
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, secțiunile I, II și III, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 390 din 23 mai 2016;
 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în
legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Buletinul Oficial al României nr. 132 din 18 noiembrie 1969.
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer (M)
în cadrul SERVICIULUI ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ ȘI TRANSPORT – Direcția
Economică și Administrativ
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 958 din 28
decembrie 2002;
 Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 876 din 26 octombrie 2006.
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Nr.
crt.

DOCUMENTE

BAZA LEGALĂ
TERMEN

RESPONSABIL

0

1

2

3

1

ANUNȚ
Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data
stabilită pentru prima probă a concursului pentru
ocuparea unui post vacant.
DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE
În termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea/afişarea anunţului.

05.07.2021

Serviciul
Resurse Umane

20.07.2021

Candidat

SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
În termen de maximum două zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a dosarelor
de înscriere.
COMUNICARE REZULTATE SELECȚIE DOSARE DE
ÎNSCRIERE
În termen de o zi lucrătoare de la expirarea
termenului privind selecţia dosarelor de înscriere.
DEPUNERE CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE DE
ÎNSCRIERE
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere.
ANALIZĂ CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE DE
ÎNSCRIERE
În termen de maximum o zi lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAȚIE SELECȚIE
DOSARE DE ÎNSCRIERE
Imediat după soluţionarea contestaţiilor.

21.07.2021

Comisia de concurs

22.07.2021

Secretarul
comisiei de concurs

23.07.2021

Candidat

26.07.2021

Comisia
de soluţionare a
contestaţiilor

26.07.2021

Secretarul comisiei
de soluţionare a
contestaţiilor

8

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

27.07.2021

Comisia de concurs

9

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

27.07.2021

Comisia de concurs

10.

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

27.07.2021

Secretarul
comisiei de concurs

11.

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

28.07.2021

Candidat

12.

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

29.07.2021

Comisia
de soluţionare a
contestaţiilor

13.

COMUNICARE REZULTATE CONTESTAȚIE PROBA
SCRISĂ
Imediat după soluţionarea contestaţiilor.

29.07.2021

Secretarul comisiei
de soluţionare a
contestaţiilor

2

3

4

5

6

7
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14.

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

30.07.2021

Comisia de concurs

15.

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

02.08.2021

Comisia de concurs

16.

COMUNICARE REZULTATE INTERVIU
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data
finalizării probei.

03.08.2021

Secretarul
comisiei de concurs

17.

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

04.08.2021

Candidat

18.

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

05.08.2021

Comisia
de soluţionare a
contestaţiilor

19.

COMUNICARE REZULTATE CONTESTAȚIE INTERVIU
Imediat după soluţionarea contestaţiilor.

05.08.2021

Secretarul comisiei
de soluţionare a
contestaţiilor

20.

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

06.08.2021

Secretarul
comisiei de concurs

Director General
Mihai ALECU
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