
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 

    

                                            MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

                                                              AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. 
 

 
 

REZULTATUL   F I N A L 

la concursul organizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., 

în perioada 08 octombrie 2021 – 23 noiembrie 2021 

Comisia de concurs 
Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestație 

selecție 
dosare      

(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație 
proba scrisă 

(etapa II) 

Rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba interviu  
(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat final 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
 

Agenția 
Teritorială 

A.R.R. Bihor 

 

1 
 

Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

1. 217-9#1 ADMIS - 55,00 
ADMIS 

- 57,00 
ADMIS 

53,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 34,  
alin. (1), lit. b) 
din anexa H.G. 
nr. 286/2011 

108,00 54,00 
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 30, alin. 
(4) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

2. 217-9#2 ADMIS - 55,00 
ADMIS 

- 73,00 
ADMIS 

- 128 64,00 

ADMIS 

2. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. Brașov 

1 Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

1. 237-5#1 ADMIS - ABSENT - - - - - 

2. 237-5#2 ADMIS - 50,00 
ADMIS 

- 9,00 
RESPINS  

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
29, alin. (3),  lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - 
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Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestați
e selecție 

dosare      
(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație proba 

scrisă 
(etapa II) 

Rezultatul 
probei 

interviu 
-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    3. 237-5#3 ADMIS - 30,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

4. 237-5#4 ADMIS - 30,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

45,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 34,  
alin. (1), lit. b) 
cororborat cu 

art.28, alin(3), lit 
a) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 

- - - - 

5. 237-5#5 ADMIS - ABSENT - - - - - 

6. Bînțu Liviu-
Mihăiță 

ADMIS - 15,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

7. 237-5#6 ADMIS - Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 

exprimat în scris intenția 
de a participa din nou la 

concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

8. Lazăr 
Andreea 
Daniela 

ADMIS - 15,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 
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Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a 
depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestație 

selecție 
dosare      

(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat contestație 
proba scrisă 

(etapa II) 

Rezultatul 
probei 

interviu 
-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    9. 237-5#7 ADMIS - Candidatura nu este 
considerată validă – 

candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 

participa din nou la concurs 
la noile date, conf. art. 39, 
alin.(1) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

3. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Călărași 

1 Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

1. 265-2#1 ADMIS - 30,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 28, alin. 
3, lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

2. 265-2#2 ADMIS - 30,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

50,00 
SE ADMITE CONTESTAȚIA 
Conform art. 33,  lit. d) 
cororborat cu art.28, 

alin(3), lit a) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

56,00 
ADMIS 

- 106,00 53,00 

ADMIS 

3. 265-2#3 ADMIS - 25,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 28, alin. 
3, lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

4. 
 

Agenția 
Teritorială 
A.R.R. Ilfov 

 

1 
 

Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

 

1. 368-4#1 ADMIS - ABSENT - - - - - 

2. Vîlcea Ionuț 
Iulian 

ADMIS - ABSENT - - - - - 

3. 368-4#2 ADMIS - ABSENT - - - - - 

4. 368-4#3 ADMIS - ABSENT - - - - - 

5. Beldiman 
Andreia 

ADMIS - 45,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 28, alin. 
3, lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

40,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 34,  alin. 
(1), lit. b) cororborat cu 
art.28, alin(3), lit a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - 
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Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a 
depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestație 

selecție 
dosare      

(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație 
proba scrisă 

(etapa II) 

Rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 
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şi 
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    6. 368-4#4 ADMIS - ABSENT - - - - - 

7. 368-4#5 ADMIS - ABSENT - - - - - 

8. 368-4#6 ADMIS - Candidatura nu este 
considerată validă – 

candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 

participa din nou la concurs 
la noile date, conf. art. 39, 
alin.(1) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

5. Agenția 
Teritorială 
A.R.R. Satu 

Mare  

1 Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

1. 429-5#1 ADMIS - 25,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 28, alin. 
3, lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

25,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 34,  
alin. (1), lit. b) 
cororborat cu 
art.28, alin(3), 
lit a) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

- - - - 

2. Orha Marius 
Valentin 

ADMIS - 65,00 
ADMIS 

- 79,00 

ADMIS 

- 144,00 72,00 

ADMIS 

3. 429-5#2 ADMIS - 35,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 28, alin. 
3, lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

6. Agenția 
Teritorială 
A.R.R. Sibiu  

1 Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

1. Vîlcea Ionuț 
Iulian 

ADMIS - ABSENT - - - - - 

2. 444-6#1 ADMIS - 65,00 
ADMIS 

- 37,00 
RESPINS  
Motivul 

respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor 
prevăzute de art. 
29, alin. (3),  lit. 
a) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 

- - - 
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Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a 
depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestație selecție 

dosare     
 (etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație 
proba scrisă 

(etapa II) 

Rezultatul 
probei 

interviu 
-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    3. 444-6#2 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute 

de art.6, alin.(1), 
lit.f) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 – 
adeverința care 
atestă starea de 

sănatate nu a fost 
depusă în original la 
dosarul de concurs 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) din 

anexa H.G. 
nr.286/2011-             

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 
concurs”- 

adeverința care 
atestă starea de 

sănatate nu a fost 
depusă în original la 
dosarul de concurs 

- - - - -  

4. Oprea 
George 
Dorinel 

ADMIS - 70,00 
ADMIS 

- 57,00 
ADMIS 

- 127,00 63,50 

ADMIS 

7. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Teleorman 

1 Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

1. Tutunaru 
Catalin 

Florentin 

ADMIS - 60,00 
ADMIS 

- 57,00 
ADMIS 

- 117,00 58,50 

ADMIS 

2. 460-5#1 ADMIS - ABSENT - - - - - 

3. Avram 
Carmen 
Ionuț 

ADMIS - 20,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 28, alin. 3, 
lit. a) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

- - - - - 
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Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul care 
a depus 
dosarul* 
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selecției dosarelor 
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-etapa I- 

Rezultat 
contestație 

selecție 
dosare      

(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație 
proba scrisă 

(etapa II) 

Rezultatul 
probei 

interviu 
-etapa III- 
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contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat 
final 
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    4. 460-5#2 ADMIS - 15,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) 

din anexa H.G. nr. 
286/2011 

- - - - - 

8. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
București 

2 Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

1. 518-19#1 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor specifice 

postului scos la 
concurs prevăzute 
de art. 3, lit. f) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011- copia 
permisului de 

conducere nu a fost 
depusă la dosarul 

de concurs 

- - - - - -  

2. 518-19#2 ADMIS - Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 

intenția de a participa 
din nou la concurs la 
noile date, conf. art. 
39, alin.(1) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

3. Băcănoiu 
Andrei Cosmin 

ADMIS - ABSENT - - - - - 

4. Răceală Titica ADMIS - 20,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) 

din anexa H.G. nr. 
286/2011 

- - - - - 

5. 518-19#3 ADMIS - ABSENT - - - - - 
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    6. Toma Diana ADMIS - 5,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 28, alin. 
3, lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

7. Petrache 
Roxana 

Georgiana 

ADMIS - Candidatura nu este 
considerată validă – 

candidatul nu și-a exprimat 
în scris intenția de a 

participa din nou la concurs 
la noile date, conf. art. 39, 
alin.(1) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

8. Vîlcea Ionuț 
Iulianl 

ADMIS - ABSENT - - - - - 

9. 518-19#4 ADMIS - 35,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 28, alin. 
3, lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

10. Mihai Larisa ADMIS - 55,00 
ADMIS 

- 60,00 
ADMIS 

- 115,00 57,50 

ADMIS 

11. 518-19#5 ADMIS - 60,00 
ADMIS 

- 81,00 
ADMIS 

- 141,00 70,50 

ADMIS 

12. 518-19#6 ADMIS - ABSENT - - - - - 

13. 518-19#7 ADMIS - ABSENT - - - - - 

14. 518-19#8 ADMIS - 20,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 28, alin. 
3, lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

  15. 518-19#9 ADMIS - ABSENT - - - - - 
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    16. 518-19#10 ADMIS - 35,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

40,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 34,  
alin. (1), lit. b) 
cororborat cu 
art.28, alin(3), 
lit a) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

- - - - 

17. 518-19#11 ADMIS - ABSENT - - - - - 

18. Matei Iulian ADMIS - 10,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

19. 518-19#12 ADMIS - ABSENT - - - - - 

20. Pătru 
Alexandru 

Florin 

ADMIS - 25,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

21. 518-19#13 ADMIS - 45,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

22. Stoica 
Florentina 
Alexandra 

ADMIS - 20,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

23. Beldiman 
Andreia 

ADMIS - ABSENT - - - - - 
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    24. Pricopi 
Alexandra 

Ioana 

RESPINS 
Motivul respingerii dosarului 

constă în neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de 
art.6, alin.(1), lit.f) din 

anexa H.G. nr. 286/2011 – 
adeverința care atestă 

starea de sănatate nu a fost 
depusă în original la dosarul 

de concurs 

- - - - - -  

25. Barbu George 
Constantin 

ADMIS - 20,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) 

din anexa H.G. nr. 
286/2011 

- - - - - 

26. 518-19#14 ADMIS - Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 

intenția de a participa 
din nou la concurs la 
noile date, conf. art. 
39, alin.(1) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

27. 518-19#15 ADMIS - Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 

intenția de a participa 
din nou la concurs la 
noile date, conf. art. 
39, alin.(1) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

28. 518-19#16 ADMIS - ABSENT - - - - - 
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Rezultat 
contestație proba 

scrisă 
(etapa II) 

Rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Harghita 

2 Referent de 
specialitate 
debutant (S) 

1 337-3#1 ADMIS - 30,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

 2 337-3#2 ADMIS - 35,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

3 337-3#3 ADMIS - ABSENT - - - - - 

4 337-3#4 ADMIS - Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 

intenția de a 
participa din nou la 

concurs la noile 
date, conf. art. 39, 
alin.(1) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

10. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Alba 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 174-2#1 ADMIS - 53,00 
ADMIS 

- 67,00 
ADMIS 

- 120,00 60,00 

ADMIS 

2. 174-2#2 ADMIS - 23,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 
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    3. Frîncu Adrian ADMIS - 56,00 
ADMIS 

- 24,00 
RESPINS  

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
29, alin. (3),  lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - 

11. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Arad 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 189-10#1 ADMIS - 59,00 
ADMIS 

- 55,00 
ADMIS 

- 114,00 57,00 

ADMIS 

2. Ghergar 
Claudia 

ADMIS - 27,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

12. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Bihor 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 214-6#1 ADMIS - 50,00 
ADMIS 

- 75,00 
ADMIS 

- 125,00 62,50 

ADMIS 

13. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Ilfov 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 371-7#1 ADMIS - 70,00 
ADMIS 

- 40,00 
RESPINS  

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
29, alin. (3),  lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

39,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 
Conform art. 
34,  alin. (1), 

lit. b) 
cororborat cu 

art.29, 
alin(3), lit a) 

din anexa 
H.G. nr. 
286/2011 

- - 

2. 371-7#2 ADMIS - ABSENT - - - - - 

3. 371-7#3 ADMIS - 53,00 
ADMIS 

- 62,00 
ADMIS 

- 115,00 57,50 

ADMIS 
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    4. 371-7#4 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor postului 

scos la concurs, 
prevăzute de art. 3, 

lit. f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

- - - - - - - 

14. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. Mureș 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 396-6#1 ADMIS - 36,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

2. 396-6#2 ADMIS - Candidatura nu 
este considerată 

validă – candidatul 
nu și-a exprimat în 
scris intenția de a 

participa din nou la 
concurs la noile 

date, conf. art. 39, 
alin.(1) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

3. Năstăsache 
Curduman 

Marian 

ADMIS - 53,00 
ADMIS 

- 37,00 
RESPINS  
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 29, alin. 

(3),  lit. a) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

36,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 
Conform art. 
34,  alin. (1), 

lit. b) 
cororborat cu 

art.29, 
alin(3), lit a) 

din anexa 
H.G. nr. 
286/2011 

- - 
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    4. 396-6#3 ADMIS - 36,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 28, alin. 3, 
lit. a) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

- - - - - 

15. Agenția 
Teritorială 
A.R.R. Satu 

Mare 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 430-6#1 ADMIS - ABSENT - - - - - 

2. 430-6#2 ADMIS - 56,00 
ADMIS 

- 78,00 
ADMIS 

- 134,00 67,00 

ADMIS 

16. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. Timiș 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 463-2#1 ADMIS - 63,00 
ADMIS 

- 73,00 
ADMIS 

- 136,00 68,00 

ADMIS 

2. 463-2#2 ADMIS - 59,00 
ADMIS 

- 25,00 
RESPINS  
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 29, alin. 

(3),  lit. a) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

25,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 34,  
alin. (1), lit. b) 
cororborat cu 

art.29, alin(3), lit 
a) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 

- - 

17. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Vrancea 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 498-7#1 ADMIS - 56,00 
ADMIS 

63,00 
SE ADMITE 

CONTESTAȚIA 
Conform art. 33,  

lit. d) 
cororborat cu 
art.28, alin(3), 
lit a) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

24,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii 
constă în 

 neîndeplinirea 
condiţiilor 
prevăzute 

 de art. 29, 
alin. (3),  lit. a) 
din anexa H.G. 
nr. 286/2011 

23,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 34,  
alin. (1), lit. b) 
cororborat cu 

art.29, alin(3), lit 
a) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 

- - 
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    2. 498-7#2 RESPINS 
Motivul 

respingerii 
dosarului constă 

în 
neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor 

postului scos la 
concurs, 

prevăzute de 
art. 3, lit. f) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - -  

3. 498-7#3 ADMIS - 23,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor 
prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. 
nr. 286/2011 

- - - - - 

4. 498-7#4 ADMIS - 46,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor 
prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. 
nr. 286/2011 

- - - - - 

5. 498-7#5 ADMIS - 50,00 
ADMIS 

- 20,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute 
de art. 29, alin. (3),  
lit. a) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 

- - - 
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    6. 498-7#6 ADMIS - Candidatura nu 
este considerată 

validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 

intenția de a 
participa din nou 

la concurs la 
noile date, conf. 
art. 39, alin.(1) 
din anexa H.G. 
nr. 286/2011 

- - - - - 

18. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
București 

1 Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 522-23#1 ADMIS - Candidatura nu 
este considerată 

validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 

intenția de a 
participa din nou 

la concurs la 
noile date, conf. 
art. 39, alin.(1) 
din anexa H.G. 
nr. 286/2011 

- - - - - 

2. 522-23#2 ADMIS - 23,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor 
prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. 
nr. 286/2011 

- - - - - 

3. 522-23#3 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor postului 

scos la concurs, 
prevăzute de art. 3, 
lit. f) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 

- - - - - -  
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    4. 522-23#4 ADMIS - 50,00 
ADMIS 

- 36,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 29, alin. 

(3),  lit. a) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

35,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 34,  
alin. (1), lit. b) 
cororborat cu 
art.29, alin(3), 
lit a) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

- - 

5. 522-23#5 ADMIS - 23,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 28, alin. 3, 
lit. a) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

- - - - - 

6. 522-23#6 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art.6, 

alin.(1), lit.f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 –  

adeverința  medicală care 
atestă starea de sănatate 
corespunzătoare trebuie 

să fie eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior 

derulării concursului de 
către medicul de familie 
al candidatului sau de 

către unitățile sanitare 
abilitate.  

- - - - - -  

7. 522-23#7 ADMIS - 56,00 
ADMIS 

- 72,00 
ADMIS 

- 128,00 64,00 

ADMIS 
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Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestație 

selecție 
dosare      

(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație proba 

scrisă 
(etapa II) 

Rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    8 522-23#8 ADMIS - 42,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 28, alin. 3, 
lit. a) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

57,00 
SE ADMITE 

CONTESTAȚIA 
Conform art. 33,  
lit. d) cororborat 
cu art.28, alin(3), 
lit a) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 

23,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de 
art. 29, alin. (3),  lit. a) 

din anexa H.G. nr. 
286/2011 

- - - 

23. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Bihor 

1 Referent de 
specialitate 
gradul I (S) 

1. 211-3#1 ADMIS - 53,00 
ADMIS 

- 41,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de 
art. 29, alin. (3),  lit. a) 

din anexa H.G. nr. 
286/2011 

40,00 
SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 
Conform art. 
34,  alin. (1), 

lit. b) 
cororborat cu 

art.29, 
alin(3), lit a) 

din anexa 
H.G. nr. 
286/2011 

- - 

2. 211-3#2 ADMIS - 68,00 
ADMIS 

- 27,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de 
art. 29, alin. (3),  lit. a) 

din anexa H.G. nr. 
286/2011 

- - - 

24. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Argeș 

1 Referent de 
specialitate 
gradul IA (S) 

1. 192-2#1 ADMIS - 70,00 
ADMIS 

- 61,00 
ADMIS 

- 131,00 

 

65,50 

ADMIS 
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Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestație 

selecție 
dosare      

(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație 

proba 
scrisă 

(etapa II) 

Rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba interviu  
(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat final 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    2. 192-2#2 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor de 
vechime potrivit 

cerințelor postului 
scos la concurs, 

prevăzute de art. 
3, lit. f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

și de art.6, 
alin.(4) – 

adeverința care 
atestă vechimea 
în muncă a fost 
prezentată în 

copie - din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

- - - - - -  

3. Simion 
Nicolae 

ADMIS - 26,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

4. 192-2#3 ADMIS - 38,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 
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Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestați
e selecție 

dosare      
(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație 
proba scrisă 

(etapa II) 

Rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    5. 192-2#4 ADMIS - 50,00 
ADMIS 

- 28,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 29, alin. 
(3),  lit. a) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 

- - - 

6. Diaconu 
Nicolae 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor postului 
scos la concurs și a 
condiţiilor specifice 

postului scos la 
concurs, copia 
permisului de 

conducere nu a fost 
depusă la dosarul de 
concurs,prevăzute 
de art. 3, lit. f) din 

anexa H.G. nr. 
286/2011.  

- - - - - -  

25. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Bacău 

1 Referent de 
specialitate 
gradul IA (S) 

1. 203-3#1 ADMIS - 56,00 
ADMIS 

- 55,00 
ADMIS 

- 111,00 55,50 

ADMIS 

2. Brânzuca 
Ioana Adelina 

ADMIS - 46,00 
RESPINS 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art. 
28, alin. 3, lit. a) 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

58,00 
SE ADMITE 

CONTESTAȚIA 
Conform art. 
33,  lit. d) 

cororborat cu 
art.28, 

alin(3), lit a) 
din anexa 
H.G. nr. 
286/2011 

14,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 29, alin. 
(3),  lit. a) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 

- - - 
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Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 

dosare/ 

post 

Candidatul 
care a depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestație 

selecție dosare      
(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație 
proba scrisă 

(etapa II) 

Rezultatul 
probei 

interviu 
-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    3. 203-3#2 RESPINS 
Motivul 

respingerii 
dosarului constă 

în 
neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor 

postului scos la 
concurs, 

prevăzute de 
art. 3, lit. f) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

conform  art.34, 
alin.(1),  lit a) 
din anexa H.G. 
nr. 286/2011-                 

“ candidatul nu 
îndeplinește 

condițiile 
pentru a 

participa la 
concurs”- 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime 

- - - - - - 

4. Asaftei Adrian RESPINS 
Motivul 

respingerii 
dosarului constă 

în 
neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor 

postului scos la 
concurs, 

prevăzute de 
art. 3, lit. f) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - -  

5. 203-3#3 ADMIS - Candidatura nu este 
considerată validă – 
candidatul nu și-a 
exprimat în scris 

intenția de a 
participa din nou la 

concurs la noile date, 
conf. art. 39, alin.(1) 

din anexa H.G. nr. 
286/2011 

- - - - - 
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Nr. 
crt. 

Agenția 
teritorială  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției dosarelor 

de concurs 
-etapa I- 

Rezultat 
contestație 

selecție 
dosare      

(etapa I) 

Rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Rezultat 
contestație 
proba scrisă 

(etapa II) 

Rezultatul 
probei 

interviu 
-etapa III- 

Rezultat 
contestație 

proba 
interviu  

(etapa III) 

Punctaj 
total 

 

Punctaj 
şi 

rezultat 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    6. 203-3#4 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor postului 

scos la concurs, 
prevăzute de art. 3, 

lit. f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

- - - - - -  

7. 203-3#5 ADMIS - 32,00 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 28, alin. 3, lit. a) din 
anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - - 

8. Radu Marian 
Alexandru 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor postului 

scos la concurs, 
prevăzute de art. 3, 

lit. f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

- - - - - -  

9. 203-3#6 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de art.6, 
alin.(4) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 – 
diploma de studii a 
fost prezentată în 

copie.  

- - - - - -  
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În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost pseudonimizate. 

 NOTĂ:  
(1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul organizat în perioada 08 octombrie 2021 – 23 noiembrie 2021 pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie 
vacante sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data 
afişării rezultatului concursului. 
 

 

 

 

Costel Dorin ȘTEFAN 

Director General 

 

 

 

 
 

mailto:arutiera@arr.ro
mailto:relatii_publice@arr.ro
http://www.arr.ro/

