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

 

PLAN DE INTERVIU 

Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de  referent de 

specialitate debutant (S) la Compartimentul Licențiere, Autorizare și Atestare - Agenția 

Teritorială A.R.R. CONSTANȚA și referent de specialitate gradul II (S) la Compartimentul 

Licențiere, Autorizare și Atestare - Agenția Teritorială A.R.R. VRANCEA din data de 

27.07.2022 

 
 

1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 27.07.2022 începând cu ora 1000 

2) Locul desfăşurării interviului: Sediul Central al Autorității Rutiere Române - A.R.R. 

din B-dul Dinicu Golescu nr. 38, poarta G, sector 1, București, 

3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1.abilităţi şi cunoştinte impuse de funcţie                                  -maxim 30 puncte 

2.capacitatea de analiză şi sinteză                                             -maxim 30 puncte 

3.motivaţia candidatului                                                            -maxim 15 puncte 

4.comportamentul în situaţiile de criză                                      -maxim 15 puncte 

5.iniţiativă şi creativitate                                                           -maxim 10 puncte 
   Total 100 puncte 

4) Promovarea interviului: 
- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 

5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 
- prin afişare la locul desfăşurării interviului stabilit la pct.2. 

6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare pe site-ul www.arr.ro în secțiunea “Despre ARR  Organizare  Carieră 

 Angajări - Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante în cadrul 
ARR – 22.07.2022”, în data de 28.07.2022 

7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 
- dupa afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor. 

 

       COMISIA NR. 1 DE CONCURS  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arr.ro/


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

 

PLAN DE INTERVIU 

Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de  

inspector de specialitate debutant (S) la Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră - 

Agențiile Teritoriale A.R.R. ALBA, CONSTANȚA ȘI IALOMIȚA din data de 27.07.2022 

 
 

1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 27.07.2022 începând cu ora 1000 

2) Locul desfăşurării interviului: Sediul Central al Autorității Rutiere Române - A.R.R. 

din B-dul Dinicu Golescu nr. 38, poarta G, sector 1, București, 

3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1.abilităţi şi cunoştinte impuse de funcţie                                  -maxim 30 puncte 

2.capacitatea de analiză şi sinteză                                             -maxim 30 puncte 

3.motivaţia candidatului                                                            -maxim 10 puncte 

4.comportamentul în situaţiile de criză                                      -maxim 20 puncte 

5.iniţiativă şi creativitate                                                          -maxim 10 puncte 
    Total 100 puncte 

4) Promovarea interviului: 
- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 

5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 
- prin afişare la locul desfăşurării interviului stabilit la pct.2. 

6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare pe site-ul www.arr.ro în secțiunea “Despre ARR  Organizare  Carieră 

 Angajări - Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante în cadrul 
ARR – 22.07.2022”, în data de 28.07.2022 

7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 
- dupa afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor. 
 

       COMISIA NR. 2 DE CONCURS  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arr.ro/


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

 

PLAN DE INTERVIU 

Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector de 

specialitate debutant (S) la SERVICIUL INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din data de 

27.07.2022 

 
 

1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 27.07.2022 începând cu ora 1000 

2) Locul desfăşurării interviului: Sediul Central al Autorității Rutiere Române - A.R.R. 

din B-dul Dinicu Golescu nr. 38, poarta G, sector 1, București 

3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1.abilităţi şi cunoştinte impuse de funcţie                                  -maxim 30 puncte 

2.capacitatea de analiză şi sinteză                                             -maxim 30 puncte 

3.motivaţia candidatului                                                            -maxim 10 puncte 

4.comportamentul în situaţiile de criză                                      -maxim 20 puncte 

5.iniţiativă şi creativitate                                                          -maxim 10 puncte 
                                                                                              Total 100 puncte 
4) Promovarea interviului: 
- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 
5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 
- prin afişare la locul desfăşurării interviului stabilit la pct.2. 
6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare pe site-ul www.arr.ro în secțiunea “Despre ARR  Organizare  Carieră  
Angajări - Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante în cadrul ARR – 
22.07.2022”, în data de 28.07.2022 

7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 
- dupa afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor. 
 

       COMISIA NR. 3 DE CONCURS  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arr.ro/


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

 

PLAN DE INTERVIU 

Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de referent de 

specialitate debutant (S) la SERVICIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ ȘI 

TRANSPORT din data de 27.07.2022 

 
 

1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 27.07.2022 începând cu ora 1000 

2) Locul desfăşurării interviului: Sediul Central al Autorității Rutiere Române - A.R.R. 

din B-dul Dinicu Golescu nr. 38, poarta G, sector 1, București 

3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1.abilităţi şi cunoştinte impuse de funcţie                                  -maxim 30 puncte 

2.capacitatea de analiză şi sinteză                                             -maxim 30 puncte 

3.motivaţia candidatului                                                            -maxim 15 puncte 

4.comportamentul în situaţiile de criză                                      -maxim 15 puncte 

5.iniţiativă şi creativitate                                                          -maxim 10 puncte 
                                                                                              Total 100 puncte 
4) Promovarea interviului: 
- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 
5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 
- prin afişare la locul desfăşurării interviului stabilit la pct.2. 
6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare pe site-ul www.arr.ro în secțiunea “Despre ARR  Organizare  Carieră  
Angajări - Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante în cadrul ARR – 
22.07.2022”, în data de 28.07.2022 

7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 
- după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor. 
 

       COMISIA NR. 5 DE CONCURS  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arr.ro/


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

 

PLAN DE INTERVIU 

Stabilit pentru interviul la 

concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de șofer (M) la 

SERVICIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ ȘI TRANSPORT din data de 27.07.2022 

 
 

1) Data şi ora desfăşurării interviului: 

- 27.07.2022 începând cu ora 1000 

2) Locul desfăşurării interviului: Sediul Central al Autorității Rutiere Române - A.R.R. 

din B-dul Dinicu Golescu nr. 38, poarta G, sector 1, București, 

3) Criterii de evaluare pentru stabilirea planului de interviu: 

1.abilităţi şi cunoştinte impuse de funcţie                                  -maxim 30 puncte 

2.capacitatea de analiză şi sinteză                                             -maxim 30 puncte 

3.motivaţia candidatului                                                            -maxim 15 puncte 

4.comportamentul în situaţiile de criză                                      -maxim 15 puncte 

5.iniţiativă şi creativitate                                                          -maxim 10 puncte 
                                                                                              Total 100 puncte 
4) Promovarea interviului: 
- obţinerea unui punctaj de minim 50 de puncte. 
5) Modalitatea de comunicare a planului de interviu: 
- prin afişare la locul desfăşurării interviului stabilit la pct.2. 
6) Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute la proba de interviu: 

- prin afişare pe site-ul www.arr.ro în secțiunea “Despre ARR  Organizare  Carieră  
Angajări - Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante în cadrul ARR – 
22.07.2022”, în data de 28.07.2022 

7) Modalitatea de contestare a rezultatelor: 
- dupa afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi se pot adresa comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor. 
 

       COMISIA NR. 6 DE CONCURS  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arr.ro/

