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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: 

 

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

 
-  2 posturi de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

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

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

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

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

Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

-  1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. Mureș - 

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

 
-  2 posturi de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de 

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

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

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

Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

-  2 posturi de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială A.R.R. 

București - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră. 
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 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; 
 h) permis de conducere categoria B (condiție specifică necesară pentru 
ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate 
gradul IA (S) și respectiv inspector de specialitate gradul II (S) scoase la concurs, în 
cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R.). 
 

 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. 
 

 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 28.08.2019 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 din 28 decembrie 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, Anexa 

nr. 2, litera D numărul curent 4, coloana a 4-a din Hotărârea Guvernului nr. 21 din 14 
ianuarie 2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, 



                                                                                                               Cod Fiscal - 12059648  

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

  5/10 
 

modificată prin Hotărârea nr. 730 din 13 septembrie 2018 și art. 4 din Legea nr. 265 
din 7 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura 
rutieră, republicată, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în b-dul Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, în cadrul instituției. 
 

 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: 
 

Concursul pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate gradul IA (S) 
din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. CĂLĂRAȘI, DÂMBOVIȚA, HARGHITA, 
MEHEDINȚI, MUREȘ și TELEORMAN va consta în susţinerea unei lucrări scrise de 
verificare a cunoştinţelor de specialitate şi a unui interviu. 

Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

a) 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 7 ani dovedită în unul sau mai multe dintre 
domeniile menţionate; 

b) 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; 

c) permis de conducere categoria B; 
d) nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; 
e) cunoştinţe operare calculator: MS Office: Windows Word, Excel, Power Point. 
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Concursul pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate gradul II (S) 

din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. ALBA, ARAD, ARGEȘ, BACĂU, BISTRIȚA-
NĂSĂUD, BRĂILA, CARAȘ-SEVERIN, CLUJ, DOLJ, GALAȚI, HUNEDOARA, IALOMIȚA, 
IAȘI, MARAMUREȘ, OLT, PRAHOVA, SATU-MARE, SĂLAJ, SIBIU, TIMIȘ, TULCEA, 
VASLUI, VÂLCEA, VRANCEA și BUCUREȘTI va consta în susţinerea unei lucrări scrise 
de verificare a cunoştinţelor de specialitate şi a unui interviu. 

 
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor, trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
a) 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 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre 
domeniile menţionate; 

b) 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; 

c) permis de conducere categoria B; 
d) nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; 
e) cunoştinţe operare calculator: MS Office: Windows Word, Excel, Power Point. 
 

 

Concursul pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate gradul II (S) 
din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. BIHOR, BRAȘOV, ILFOV și SUCEAVA va consta 
în susţinerea unei lucrări scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate şi a 
unui interviu. 

 
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor, trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
a) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă 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; 

b) 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; 

c) permis de conducere categoria B; 
d) nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; 
e) cunoştinţe operare calculator: MS Office: Windows Word, Excel, Power Point. 
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 Concursul va consta în 3 etape succesive: 
 

 a) selecţia dosarelor de înscriere 
 - se depun dosare de concurs în perioada 14.08.2019 - 28.08.2019 (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 05.09.2019 ora 1000; 
 

 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 11.09.2019 ora 1000. 

 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 
pentru toate posturile contractuale vacante scoase la concurs  

indiferent de structură 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 toate posturile contractuale vacante scoase la concurs  

indiferent de structură şi grad profesional 
 

 
 Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 319/59 din 29.11.2008; 
 

 Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 
rutieră, publicată în Monitorul Oficial 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 2008 privind gestionarea 
siguranţei infrastructurii rutiere, publicat în Monitorul Oficial nr. 325 din 14 mai 
2012, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1.679/2017 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 nr. 996 din 15 decembrie 2017; 
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 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 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 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 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 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 din 28 august 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 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, publicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare: Art. 1, Art. 2 și Art. 7. 
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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. 

13.08.2019 Serviciul 

Resurse Umane 

2 DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE 
În termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea/afişarea anunţului. 
 

28.08.2019 Candidat 

3 
SELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 
În termen de maximum două zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere a dosarelor 
de înscriere. 

30.08.2019 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. 

02.09.2019 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. 

03.09.2019 Candidat 

6 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE SELECŢIE DOSARE DE 
ÎNSCRIERE 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

04.09.2019 Comisia 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

7 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE SELECŢIE 
DOSARE DE ÎNSCRIERE 
Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
 

04.09.2019 Secretarul comisiei 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

8 
PROBA SCRISĂ 
Susţinerea probei scrise după cel puţin 15 zile 
lucrătoare de la publicarea/afişarea anunţului. 
 

05.09.2019 Comisia de concurs 

9 
NOTARE PROBĂ SCRISĂ 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
finalizarea probei. 
 

06.09.2019 Comisia de concurs 

10. 
COMUNICARE REZULTATE PROBA SCRISĂ 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data 
finalizării probei. 
 

06.09.2019 Secretarul 
comisiei de concurs 

11. 
DEPUNERE CONTESTAŢIE PROBA SCRISĂ 
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului probei scrise. 
 

09.09.2019 Candidat 

12. 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE PROBA SCRISĂ 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
 

10.09.2019 Comisia 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

13. 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE PROBA 
SCRISĂ 
Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
 

10.09.2019 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. 
 

11.09.2019 Comisia de concurs 

15. 
NOTARE INTERVIU 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
finalizarea probei. 
 

12.09.2019 Comisia de concurs 

16. 
COMUNICARE REZULTATE INTERVIU 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data 
finalizării probei. 
 

12.09.2019 Secretarul 
comisiei de concurs 

17. 
DEPUNERE CONTESTAŢIE INTERVIU 
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului interviului. 
 

13.09.2019 Candidat 

18. 
ANALIZĂ CONTESTAŢIE INTERVIU 
În termen de maximum o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
 

16.09.2019 Comisia 
de soluţionare a 

contestaţiilor 

19. 
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIE INTERVIU 
Imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
 
 

16.09.2019 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. 
 

17.09.2019 Secretarul 
comisiei de concurs 

 

 
 

Director General, 
 

Aurelia SURULESCU 
 
 
 

 

 


