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                                            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 29 octombrie 2021 – 07 decembrie 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. Alba 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

- - - - - - - - - - 

2. Agenția 
Teritorială 
A.R.R. Arad 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

- - - - - - - - - - 

3. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. Bihor 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

- - - - - - - - - - 

4. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Caraș-
Severin 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

- - - - - - - - - - 

5. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Constanța  

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

1. SANDU 
CRISTIAN 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de studii 
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”- 

- - - - - - 
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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. 286-9#1 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de studii 
potrivit cerințelor 

postului scos la 
concurs, prevăzute de 

art. 3, lit. f) din 
anexa H.G. nr. 
286/2011- lipsă 
diplomă master 

- - - - - - - 

6. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Dâmbovița 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

1. 302-10#1 ADMIS - 90,00 
ADMIS 

 

- 72,00 
ADMIS 

- 162,00 81,00 

ADMIS 

7. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. Galați 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

1. CHITIC DĂNUȚ 
GEORGE 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor  

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

H.G. nr. 286/2011 – 
adeverința de licență 
a fost prezentată în 

copie 
și neîndeplinirea 

condiţiilor de studii 
potrivit cerințelor 

postului scos la 
concurs, prevăzute de 

art. 3, lit. f) din 
anexa H.G. nr. 
286/2011- lipsă 
diplomă master 

-  - - - - - - 

2. OLARIU 
CONSTANTIN 

ADMIS - ABSENT  - - - - - 
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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. STRĂTULAT 
ADRIAN 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor de 
studii potrivit 

cerințelor postului 
scos la concurs, 

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

- - - - - - - 

8. Agenția 
Teritorială 
A.R.R. Gorj 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

1. CALOTĂ 
NICOLAE 

EMIL 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor de 
studii 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”- 

- - - - - - 

2. 333-6#1 ADMIS - 75,00 
ADMIS 

- 90,00 
ADMIS 

- 165,00 82,50 

ADMIS 

3. 333-6#2 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor de 
studii potrivit 

cerințelor postului 
scos la concurs, 

prevăzute de art. 
3, lit. f) 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. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Hunedoara 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

1. MURARI 
ALEXANDRU 

REMUS 

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 

și neîndeplinirea 
condiţiilor de 
studii potrivit 

cerințelor postului 
scos la concurs, 

prevăzute de art. 
3, lit. f) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011- lipsă 
diplomă master 

- - - - - - - 

2. 346-7#1 ADMIS - 85,00 
ADMIS 

- 75,00 
ADMIS 

- 160,00 80,00 

ADMIS 

10. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. Ialomița 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

- - - - - - - - - - 

11. Agenția 
Teritorială 
A.R.R. Ilfov 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

1. 373-10#1 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor de 
studii potrivit 

cerințelor postului 
scos la concurs, 

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

SE ADMITE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 33,  lit. 
a) din anexa H.G. nr. 
286/2011 „candidatul 

îndeplinește 
condițiile pentru a 

participa la concurs” 

ABSENT - - - - - 
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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 

12. 
 
 
 

Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Mehedinți 

1 
 
 
 

Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

 

- - - - - - - - - - 

13. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. Mureș 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

- - - - - - - - - - 

14. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Prahova 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

1. 422-9#1 ADMIS - 65,00 
 ADMIS 

- 80,00 
ADMIS 

- 145,00 72,50 

ADMIS 

2. 422-9#2 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea condiţiilor 
de studii potrivit 

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

H.G. nr. 286/2011- lipsă 
diplomă master 

- - - - - - - 

15. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. Satu-
Mare 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

- - - - - - - - - - 

16. Agenția 
Teritorială 
A.R.R. Sălaj 

1 Inspector  de 
specialitate 
debutant (S) 

1. 438-8#1 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea condiţiilor  
prevăzute de art. 6, 

alin.(4) din anexa H.G. 
nr. 286/2011 – 

adeverința de licență a 
fost prezentată în copie 

și neîndeplinirea 
condiţiilor de studii 
potrivit cerințelor 

postului scos la concurs, 
prevăzute de art. 3, lit. 

f) din anexa H.G. nr. 
286/2011- lipsă diplomă 

master 

- - - - - - - 
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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 

17. Agenția 
Teritorială 
A.R.R. Sibiu 

1 Inspector  
de 

specialitate 
debutant (S) 

1. 445-7#1 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de studii 
potrivit cerințelor 

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

anexa H.G. nr. 
286/2011 

- - - - - - - 

2. 445-7#2 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de studii 
potrivit cerințelor 

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

anexa H.G. nr. 
286/2011 

SE ADMITE 
CONTESTAȚIA 

Conform art. 33,  
lit. a) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 
„candidatul 
îndeplinește 

condițiile pentru a 
participa la 

concurs” 

45,00 
RESPINS 
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 28, alin. 3, 

lit. a) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

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 

- - - - 

18. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Timiș 

1 Inspector  
de 

specialitate 
debutant (S) 

- - - - - - - - - - 

19. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Tulcea 

1 Inspector  
de 

specialitate 
debutant (S) 

- - - - - - - - - - 

20. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
București 

1 Inspector  
de 

specialitate 
debutant (S) 

1. 523-24#1 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de studii 
potrivit cerințelor 

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

anexa H.G. nr. 
286/2011- lipsă 
diplomă master 

- - - - - - - 

2. 523-24#2 ADMIS - ABSENT - - - - - 
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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. 523-24#3 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de studii 
potrivit cerințelor 

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

H.G. nr. 286/2011- 
lipsă diplomă master 

- - - - - - - 

4. PARASCHIV 
ROBERT 

SEBASTIAN 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor  

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

H.G. nr. 286/2011 – 
adeverința de licență 
a fost prezentată în 

copie 
și neîndeplinirea 

condiţiilor de studii 
potrivit cerințelor 

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

H.G. nr. 286/2011- 
lipsă diplomă master 

- - - - - - - 

21. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Buzău 

1 Inspector  
de 

specialitate 
gradul I (S) 

1. 256-7#1 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 

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. 256-7#2 ADMIS - ABSENT - - - - - 
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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 

22. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Galați 

1 Inspector  de 
specialitate           
gradul I (S) 

1. IONESCU 
DRAGOȘ 
VIOREL 

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”- 

- - - - - - 

2. OLARIU 
CONSTANTIN 

ADMIS - 55,00 
ADMIS 

- 70,00 
ADMIS 

- 125,00 62,50 

ADMIS 

23. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Hunedoara 

1 Inspector  de 
specialitate           
gradul I (S) 

1. 347-8#1 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea condiţiilor 
de studii potrivit 

cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de art. 

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

- - - - - - - 

24. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Maramureș 

1 Inspector  de 
specialitate           
gradul I (S) 

1. HARAGÂȘ 
EMANUEL 
NICOLAE 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea condiţiilor 
de studii potrivit 

cerințelor postului scos la 
concurs, prevăzute de art. 

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

- - - - - - - 

25. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Mehedinți 

1 Inspector  de 
specialitate           
gradul I (S) 

- - - - - - - - - - 

26. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Sibiu 

1 Inspector  de 
specialitate           
gradul I (S) 

1. 446-8#1 ADMIS - 75,00 
ADMIS 

- 60,00 
ADMIS 

- 135,00 67,50 

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. 446-8#2 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de studii 
potrivit cerințelor 

postului scos la concurs, 
prevăzute de art. 3, lit. 

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

- - - - - - - 

27. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
Timiș 

1 Inspector  
de 

specialitate           
gradul I (S) 

- - - - - - - - - - 

28. Agenția 
Teritorială 

A.R.R. 
București 

1 Inspector  
de 

specialitate           
gradul I (S) 

1. 
 

524-25#1 ADMIS - 77,50 
ADMIS 

- 75,00 
ADMIS 

- 152,50 76,25 
ADMIS 

2. 524-25#2 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor  

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

nr. 286/2011 – 
documentele care 

atestă nivelul studiilor, 
carnetul de muncă și 

adeverințele care 
atestă vechimea în 

muncă au fost 
prezentate în copie 

- - - - - - - 

 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 29 octombrie 2021 - 07 decembrie 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 
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