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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

               AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.    
                    

 

 

 

 

 
ANUNȚ 

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE 
PENTRU ANGAJAȚII AUTORITĂȚII RUTIERE ROMÂNE – A.R.R. 

ÎNCADRAȚI ÎN FUNCȚII CONTRACTUALE DE DEBUTANȚI 
 
 
În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările și completările 
ulterioare, Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 631/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale anuale ale personalului contractual şi de organizare şi desfăşurare a examenului de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, precum şi din cadrul instituţiilor publice care 
funcţionează în subordinea acestuia, precum și cu Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, vă informăm că în data de 20.10.2022, la nivelul 
Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, 
se va organiza examenul de promovare în grad profesional, pentru angajaţii încadrați în funcții 
contractuale de debutanți, care îndeplinesc condiţiile impuse de prevederile legislative amintite 
anterior, respectiv: 
 
Pentru salariații din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. 

 referent debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. Bihor, urmează să promoveze pe 
funcția de referent de specialitate gradul II (S); 

 referent debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. Călărași, urmează să promoveze pe 
funcția de referent de specialitate gradul II (S); 

 inspector debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. Dâmbovița, urmează să promoveze 
pe funcția de inspector de specialitate gradul II (S); 

 inspector debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. Gorj, urmează să promoveze pe 
funcția de inspector de specialitate gradul II (S); 

 inspector debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. Hunedoara, urmează să promoveze 
pe funcția de inspector de specialitate gradul II (S); 

 inspector debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. Prahova, urmează să promoveze pe 
funcția de inspector de specialitate gradul II (S); 

 referent debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. Satu-Mare, urmează să promoveze 
pe funcția de referent de specialitate gradul II (S); 

 referent debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. Sibiu, urmează să promoveze pe 
funcția de referent de specialitate gradul II (S); 

 referent debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. Teleorman, urmează să promoveze 
pe funcția de referent de specialitate gradul II (S); 

 referent debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. București, urmează să promoveze pe 
funcția de referent de specialitate gradul II (S); 

 referent debutant (S) – Agenția Teritorială A.R.R. București, urmează să promoveze pe 
funcția de referent de specialitate gradul II (S). 

 
Examenul de promovare va consta într-o proba scrisă, fiecare candidat urmând să redacteze o 
lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare și va fi organizat în 
Bucureşti, la sediul central al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în data de 20.10.2022, ora 
1000. 
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B I B L I O G R A F I E 

pentru susținerea examenului de promovare la gradul profesional de inspector de specialitate gradul II 

 

 Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 608 din 23 august 2012, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, modificată de OG nr.3/2022 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 91 din 28 ianuarie 

2022; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 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 contravențiilor, 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 circulația 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 al României nr. 933 din 13 octombrie 2004, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare: Art. 1, Art. 2 și Art. 7. 

 

B I B L I O G R A F I E 

pentru susținerea examenului de promovare la gradul profesional de referent de specialitate gradul II 
                

 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie 

îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0051-0071, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la exercitarea 

transportului rutier de mărfuri în trafic internațional, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

300 din 14.11.2009 pag. 0072-0087, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a 

serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300 

din 14.11.2009 pag. 0088-00105, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor 

rutiere şi activităților conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011, cu modificări şi completări 

ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi 

atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 903 din 04 decembrie  2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea 

școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a, a Metodologiei de organizare și desfășurare a 

cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de 

conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea 

teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 267 din 13 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea 

profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau 

transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de 

taxi, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 34 din 16 ianuarie 2008. 

 
 
 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99333
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29779
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/195276
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11269
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1071&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1071&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1073&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1073&from=RO
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/131203
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133375
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133375
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133375
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/173570
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/173570
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147763
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147763
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147763
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147763
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147763
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88781
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88781
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88781
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88781
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE 
A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

Nr. 
crt. 

Documente Data Responsabil 

0 1 2 3 

1 CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A 
EXAMENULUI DE PROMOVARE 

28.09.2022 Biroul Calitate și Formare 
Profesională Aviz 

Serviciul Resurse Umane 
 Aprobare Director 

General 

2 ÎNTOCMIREA LISTEI DE ANGAJAȚI PENTRU 
PROMOVARE 
 

28.09.2022 Serviciul 
Resurse Umane 

3 ADRESĂ CĂTRE SINDICAT PRIN CARE SE 
SOLICITĂ: 

 nominalizarea unei persoane pentru 
fiecare comisie de examinare; 

 nominalizarea unei persoane pentru 
fiecare comisie de soluţionare a 
contestaţiilor. 

29.09.2022 Biroul Calitate și Formare 
Profesională  Aviz 

Serviciul Resurse Umane 
 Aprobare Director 

General 

4 ADRESĂ CĂTRE STRUCTURILE 
FUNCȚIONALE PRIN CARE SE SOLICITĂ: 

 întocmire referat de evaluare; 

 bibliografia pentru fiecare grad sau 
treaptă profesională la care se face 
promovarea salariaţilor din 
compartimentul respectiv; 

 nominalizarea a 2 persoane care să 
facă parte din comisia de examinare; 

 nominalizarea altor 2 persoane care 
să facă parte din comisia de 
soluţionare a contestaţiilor. 

29.09.2022 Biroul Calitate și Formare 
Profesională  Aviz 

Serviciul Resurse Umane 
 Aprobare Director 

General 

5 DEPUNERE REFERAT DE EVALUARE 
 

06.10.2022 
 

Biroul Calitate și Formare 
Profesională  

6 ANUNȚUL PRIVIND 
ORGANIZAREA EXAMENULUI DE 
PROMOVARE  
În termen de 10 zile lucrătoare înainte de 
data stabilită pentru organizarea examenului 
de promovare. 

11.10.2022 Biroul Calitate și Formare 
Profesională  Aviz 

Serviciul Resurse Umane 
 Aprobare Director 

General 

7 DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL  
PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE 
CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE  
A CONTESTATIILOR 

11.10.2022 Serviciul 
Resurse Umane 

8 PROBA SCRISĂ EXAMEN DE PROMOVARE 
În termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea pe site a anunțului privind 
organizarea examenului de promovare. 

20.10.2022 Comisia de examen 

9 AFIȘAREA REZULTATELOR 
PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE PROMOVARE 
În termen de 2 zile lucrătoare de la 
susținerea examenului de promovare. 

24.10.2022 Secretarul  
Comisiei de examen 

10 DEPUNERE CONTESTAȚII REZULTATE 
PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE PROMOVARE 
În termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea 
rezultatelor probei  scrise a examenului de 
promovare. 

25.10.2022 Secretarul  
Comisiei de contestaţie 

11 ANALIZA CONTESTAȚII 
 

26.10.2022 Comisia de contestații 
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12 ANUNȚARE REZULTATE CONTESTAȚII 
În termen de 2 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a 
contestației. 

26.10.2022 Secretarul  
Comisiei de contestaţie 

13 RAPORT FINAL EXAMEN DE PROMOVARE 27.10.2022 Biroul Calitate și Formare 
Profesională Viza 

Serviciul Resurse Umane 
 Aprobare Director 

General 
 

 
 

 

Costel Dorin ȘTEFAN 
Director general 
 
 
 
 
 
 
 
 


