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                                    MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. 

            B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti   Tel/Fax 021.318.21.00 
                            i-net: www.arr.ro  e-mail: arutiera@arr.ro, relatii_publice@arr.ro 

 
 
 

A N U N Ţ 

 

 Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38 

sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 

 

 referent de specialitate gradul I (S) – Agenția Teritorială A.R.R. București - Direcția 

Coordonare Agenții Teritoriale  - (1 post pe durată nedeterminată, studii superioare, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă); 

 inspector de specialitate debutant (S) - Biroul Inspecție Generală  - (1 post pe durată 

nedeterminată, studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă); 

 

 DOSARUL DE CONCURS va conţine în mod obligatoriu: 

 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

 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 condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

 f) adeverinţă 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 unităţile 

sanitare abilitate; 

 g) curriculum vitae. 

 

 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) 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. 

http://www.arr.ro/
mailto:arutiera@arr.ro
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 Dosarele de concurs se depun la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., B-dul Dinicu 

Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, până la data de 10.12.2018 ora 16
30

. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0213134853 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 Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, modificată şi completată de 

Ordonanța de Urgență  nr. 25 din 29 martie 2018 și Legea nr. 80 din 28 martie 2018. 

 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. 

 Condiţiile generale necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs sunt: 

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului 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 exerciţiu; 

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

  

 Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs sunt: 

 

 referent de specialitate gradul I (S) - Agenția Teritorială A.R.R. București - Direcția 

Coordonare Agenții Teritoriale  -  (1 post pe durată nedeterminată) 

Condiţiile specifice de participare la concurs: 

 a) nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe 

inginerești, ştiinţe juridice, ştiinţe economice; 

 b) vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului - minim 4 ani; 

c) cunoştinţe operare calculator: MS Office, Internet, nivel mediu; 

 inspector de specialitate debutant (S) - Biroul Inspecție Generală  - (1 post pe durată 

nedeterminată) 

Condiţiile specifice de participare la concurs: 

 a) nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe 

inginereşti, științe juridice ; 
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 b) vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: -nu este cazul; 

 c) cunoştinţe operare calculator: MS Office, Internet, nivel mediu; 

  

 Concursul va consta în 3 etape succesive: 

 

 a) selecţia dosarelor de înscriere 

 - se depun dosare de concurs în perioada 23.11.2018 - 10.12.2018 (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 Bucureşti, în data de 17.12.2018 ora 10
00

; 

 c) interviul 

 - interviul se va susţine la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., b-dul Dinicu 

Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, în data de 21.12.2018 ora 10
00

. 

 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 

pentru toate posturile contractuale vacante scoase la concurs  

indiferent de compartiment şi grad profesional 

 

 Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea 

Ministerului Transporturilor, 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 postul contractual vacant de referent de specialitate gradul I (S) 

în cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. București 

 - Direcția Coordonare Agenții Teritoriale 

 

 

 REGULAMENTUL (CE) NR. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI  din 21 octombrie 2009  de stabilire a unor norme comune privind condițiile 

care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de 

abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

300 din 14.11.2009 L 300/51-71; 

 REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa 

transportului rutier internaţional de mărfuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

300 din 14.11.2009 L300/72-87; 

 REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa 

internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300 din 

14.11.2009 L300/ 88- 105; 
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  REGULAMENTUL (UE) NR. 181/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu 

autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 55 din 28.02.2011 L 55/1-12; 

 ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 625 din 2 

septembrie 2011; 

 LEGEA nr. 109 din 11 iulie 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 MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII nr. 980 din 

30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora 

stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2 decembrie 2011; 

 ORDINUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII nr. 1640 din 

8 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor 

conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 791 din 26 

noiembrie 2012; 

 ORDINUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR nr. 1567 din 24 decembrie 2013 

pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora 

stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată prin 

Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 844 din 30 decembrie 2013; 

 ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii 

de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 84 din 1 februarie 2002; 

 LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 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; 

 ORDINUL COMUN al Ministerului Transporturilor nr. 1260 din 10 octombrie 2013 şi 

Ministerului Sănătății nr. 1390 din 18 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în 

siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 756 din 5 decembrie 2013; 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 21 din 14 ianuarie 2015 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 50 din 21 ianuarie 2015; 

 LEGEA nr. 38 din 20 ianuarie 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; 
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 ORDINUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR nr. 3 din 7 ianuarie 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 din 28 noiembrie 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; 

 ORDINUL COMUN Ministerul Transporturilor nr. 254 din 29 iulie 1996 şi Ministerul 

Turismului nr. 85 din 26 iulie 1996 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi 

pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 201 din 29 august 1996; 

 ORDINUL MINISTERULUI LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ȘI 

LOCUINȚEI nr. 458 din 27 martie 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 şi completările ulterioare, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 680 din 13 septembrie 2002; 

 ORDINUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR nr. 1214 din 11 noiembrie 2015 pentru 

aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate 

din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în  

Monitorul Oficial al României nr. 903 bis din 04 decembrie 2015; 

 ORDINUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR nr. 733 din 25 aprilie 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, cu modificările şi completările ulterioare, publicat 

în Monitorul Oficial al României nr. 267 bis din 13 mai 2013; 

 ORDINUL MINISTERULUI 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;  

 

 

 

 

 

 

http://www.arr.ro/files/tahograf-digital/legislatie/ORDIN%20459%2024-04-2017.pdf
http://www.arr.ro/files/tahograf-digital/legislatie/ORDIN%20459%2024-04-2017.pdf
http://www.arr.ro/files/tahograf-digital/legislatie/ORDIN%20459%2024-04-2017.pdf
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BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ 

pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate debutant (S)  

în cadrul Biroului Inspecție Generală 

 

 REGULAMENTUL (CE) NR. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI  din 21 octombrie 2009  de stabilire a unor norme comune privind condițiile 

care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de 

abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

300 din 14.11.2009 L 300/51-71; 

 REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa 

transportului rutier internaţional de mărfuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

300 din 14.11.2009 L300/72-87; 

 REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa 

internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300 din 

14.11.2009 L300/ 88- 105; 

  REGULAMENTUL (UE) NR. 181/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu 

autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 55 din 28.02.2011 L 55/1-12; 

 REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei 

sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 

şi (CE) nr.2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al 

Consiliului, adoptat la Strasbourg la data de 15 martie 2006; 

 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60 din 

28.02.2014, L 60/1-33; 

 LEGEA nr. 439 din 27 iunie 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, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 515 din 

17 iulie 2002; 

 ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 625 din 2 

septembrie 2011; 

 LEGEA nr. 109 din 11 iulie 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 MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII nr. 980 din 

30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora 
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stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2 decembrie 2011; 

 ORDINUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR nr. 733 din 25 aprilie 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, cu modificările şi completările ulterioare, publicat 

în Monitorul Oficial al României nr. 267 bis din 13 mai 2013; 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea 

Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, cu 

modificările și completările ulterioare,  publicată în Monitorul Oficial al României nr. 696 din 15 

octombrie 2007; 

 LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 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; 

 ORDINUL COMUN al Ministerului Transporturilor nr. 1260 din 10 octombrie 2013 şi 

Ministerului Sănătății nr. 1390 din 18 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în 

siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 756 din 5 decembrie 2013; 

 LEGEA nr. 38 din 20 ianuarie 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 MINISTERULUI TRANSPORTURILOR nr. 3 din 7 ianuarie 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 din 28 noiembrie 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; 

 ORDINUL COMUN Ministerul Transporturilor nr. 254 din 29 iulie 1996 şi Ministerul 

Turismului nr. 85 din 26 iulie 1996 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi 

pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 201 din 29 august 1996; 

 ORDINUL MINISTERULUI LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ȘI 

LOCUINȚEI nr. 458 din 27 martie 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 şi completările ulterioare, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 680 din 13 septembrie 2002; 

 ORDINUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR nr. 1214 din 11 noiembrie 2015 pentru 

aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate 
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din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în  

Monitorul Oficial al României nr. 903 bis din 04 decembrie 2015; 

 ORDINUL MINISTERULUI 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; 

 LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 651 din 26 iulie 2018; 

 ORDINUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI 

TURISMULUI nr. 2156 din 9 decembrie 2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice 

realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.160 din 21 decembrie 2005; 

 ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității 

de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 84 din 1 februarie 2002. 

http://www.arr.ro/files/tahograf-digital/legislatie/ORDIN%20459%2024-04-2017.pdf
http://www.arr.ro/files/tahograf-digital/legislatie/ORDIN%20459%2024-04-2017.pdf
http://www.arr.ro/files/tahograf-digital/legislatie/ORDIN%20459%2024-04-2017.pdf


                                                                                                       Cod Fiscal - 12059648  

                                           Autoritatea Rutieră Română - ARR  prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  9/10 

Calendarul de desfăşurare a concursului 

 

Nr. 

crt. 

DOCUMENTE BAZA LEGALĂ 

TERMEN 

RESPONSABIL 

0 1 2 3 

1 ANUNŢ 

Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită 

pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post 

vacant. 

 

22.11.2018 Serviciul 

Resurse Umane 

2 DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea/afişarea 

anunţului. 

 

10.12.2018 Candidat 

3 
SELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere. 

 

11.12.2018 Comisia de concurs 

4 
COMUNICARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE 

DE ÎNSCRIERE  

În termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului 

privind selecţia dosarelor de înscriere. 

 

12.12.2018 Secretarul 

comisiei de concurs 

5 
DEPUNERE CONTESTAŢIE SELECŢIE DOSARE 

DE ÎNSCRIERE 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere. 

 

13.12.2018 Candidat 

6 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE SELECŢIE DOSARE DE 

ÎNSCRIERE 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

 

14.12.2018 Comisia 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

7 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE 

SELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

 

14.12.2018 Secretarul comisiei 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

8 
PROBA SCRISĂ 

Susţinerea probei scrise după cel puţin 15 zile lucrătoare 

de la publicarea/afişarea anunţului. 

 

17.12.2018 Comisia de concurs 

9 
NOTARE PROBĂ SCRISĂ 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea 

probei. 

 

18.12.2018 Comisia de concurs 

10. 
COMUNICARE REZULTATE PROBA SCRISĂ 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării 

probei. 

 

18.12.2018 Secretarul 

comisiei de concurs 

11. 
DEPUNERE CONTESTAŢIE PROBA SCRISĂ 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului probei scrise. 

 

19.12.2018 Candidat 

12. 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE PROBA SCRISĂ 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

 

20.12.2018 Comisia 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

13. 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE 

PROBA SCRISĂ 

Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

 

20.12.2018 Secretarul comisiei 

de soluţionare a 

contestaţiilor 
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14. 
INTERVIU 

Susţinerea interviului în maximum 4 zile lucrătoare de la 

data susţinerii probei scrise. 

 

21.12.2018 Comisia de concurs 

15. 
NOTARE INTERVIU 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea 

probei. 

 

24.12.2018 Comisia de concurs 

16. 
COMUNICARE REZULTATE INTERVIU 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării 

probei. 

 

28.12.2018 Secretarul 

comisiei de concurs 

17. 
DEPUNERE CONTESTAŢIE INTERVIU 

În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului interviului. 

 

31.12.2018 Candidat 

18. 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE INTERVIU 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

 

03.01.2019 Comisia 

de soluţionare a 

contestaţiilor 

19. 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE 

INTERVIU 

Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

 

03.01.2019 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. 

 

04.01.2019 Secretarul 

comisiei de concurs 

 

 

 

Director General, 
 

Aurelia SURULESCU 
 

 

 

 


