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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

          AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. 
 

 
 
 
 

Exemplar 1 

 

ANUNȚ 

 

Având în vedere prevederile art. 38 și art. 39 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în București - B-dul 

Dinicu Golescu nr.38, sector 1, amână la o dată ce va fi comunicată ulterior, concursul care 

era programat (proba scrisă în data de 15.12.2021, ora 1000, interviul în data de 20.12.2021, 

ora 1000) pentru ocuparea următoarelor posturilor contractuale vacante: 

 1 post 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); 

 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de 

muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la SERVICIUL INFORMATIZARE; 

  1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă 

pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la SERVICIUL INFORMATIZARE; 

 1 post vacant de consilier juridic debutant (S) cu contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată, cu normă întreagă, la BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE; 

 3 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; 

 1 post 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; 

 1 post vacant de inspector de specialitate gradul IA (S) cu contract individual de 

muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la SERVICIUL CLASIFICARE REȚEA RUTIERĂ 

din cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere; 

 1 post de referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată, cu normă întreagă, la SERVICIUL LICENȚE ȘI PROGRAME DE TRANSPORT 

din cadrul Direcţiei Licențiere și Autorizare; 

 1 post de referent de specialitate gradul II (S) cu 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 consilier juridic gradul II (S) cu contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată, cu normă întreagă, la SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

din cadrul Direcției Juridice; 
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 1 post vacant de consilier juridic debutant (S) cu 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) cu contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată, cu normă întreagă, la SERVICIUL RELAȚII PUBLICE din cadrul Direcției 

Juridice; 

 1 post vacant de economist gradul II (S) cu 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 economist gradul II (S) cu 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 referent de specialitate debutant (S) cu 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) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, 

cu normă întreagă, la SERVICIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ ȘI TRANSPORT din 

cadrul Direcției Economice și Administrativ. 

 
 
 
 
 
 
 
Costel Dorin ȘTEFAN 

Director general 
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