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                             MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. 

                                  Serviciul Resurse Umane 

                     Biroul Calitate, Pregătire şi Evaluare Profesională 
                       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 

 
Nesecret 

Exemplarul nr.1 
 

Nr. ex. 2 

 

 

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE 

PENTRU ANGAJAŢII AUTORITĂŢII RUTIERE ROMÂNE - A.R.R. 

 

 

 În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern 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 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, vă informăm că în perioada  05.12.2018 - 

06.12.2018, 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/treaptă profesională, 

pentru angajaţii care îndeplinesc condiţiile impuse de prevederile legislative amintite anterior, 

respectiv: 

 

- Pentru salariații din cadrul Sediului Central A.R.R : 

 referent de specialitate gradul II (S)  – Serviciul Resurse Umane, urmează să 

promoveze pe funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul II (S) - Serviciul Informatizare și Eliberare Carduri, 

urmează să promoveze pe funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent treapta IA (M) - Serviciul Programe de Pregătire și Formare în Transporturi, 

urmează să promoveze pe funcția de referent de specialitate gradul II (S). 

 referent de specialitate gradul I (S) – Serviciul Registrul Electronic European și 

Restituire Acciză, urmează să promoveze pe funcția de referent de specialitate gradul 

IA (S). 

 referent de specialitate gradul II (S)  – Serviciul Administrativ, Corespondență, Arhivă 

și Transport, urmează să promoveze pe funcția de referent de specialitate gradul I (S).   

 consilier juridic debutant – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, urmează să 

promoveze pe funcția de consilier juridic gradul II. 

 

- Pentru salariații din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R : 

 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Arad - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Bistrița-Năsăud - 

urmează să promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul I (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Bistrița-Năsăud - 

urmează să promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul IA (S). 
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 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Botoșani - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul I (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Călărași - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul IA (S). 

 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Constanța - urmează 

să promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Olt - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Prahova - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul I (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Prahova - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul IA (S). 

 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Sălaj - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Suceava - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Tulcea - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent de specialitate gradul I (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul IA (S). 

 referent de specialitate gradul II (S) – Agenţia Teritorială A.R.R. Vrancea - urmează să 

promoveze pe  funcția de referent de specialitate gradul I (S). 

 referent treapta I (M) – Agenţia Teritorială A.R.R. București - urmează să promoveze 

pe  funcția de referent treapta IA (M). 
 

 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 perioada de 05.12.2018 - 

06.12.2018, ora 10.00. 
   

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE 

A EXAMENULUI DE PROMOVARE PE TREPTE ŞI GRADE PROFESIONALE 

NR. 

CRT. 

DOCUMENTE DATA RESPONSABIL 

0 1 2 3 

1.  ÎNTOCMIREA LISTEI DE ANGAJAŢI PENTRU 

PROMOVARE 

08.11.2018 Serviciul 

Resurse Umane 

2.  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. 

08.11.2018 Biroul Calitate, 

Pregătire şi Evaluare 

ProfesionalăViza 

Serviciul Resurse 

Umane  Aprobare 

Director General 

3.  ADRESĂ CĂTRE STRUCTURILE FUNCŢIONALE 

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. 

08.11.2018  Biroul Calitate, 

Pregătire şi Evaluare 

ProfesionalăViza 

Serviciul Resurse 

Umane  Aprobare 

Director General 

4.  CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A 

EXAMENULUI DE PROMOVARE 

08.11.2018 Biroul Calitate, 

Pregătire şi Evaluare 

Profesională Viza 

Serviciul Resurse 

Umane  Aprobare 

Director General 
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5.  DEPUNERE REFERAT DE EVALUARE 20.11.2018 Biroul Calitate, 

Pregătire şi Evaluare 

Profesională 

6.  ANUNŢUL PRIVIND 

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE  

20.11.2018 Serviciul 

Resurse Umane 

7.  DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL  

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS 

SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE  

A CONTESTATIILOR 

21.11.2018 Serviciul 

Resurse Umane 

8.  PROBA SCRISĂ EXAMEN DE PROMOVARE  05-06.12.2018 Comisia de examen 

9.  AFIȘAREA REZULTATELOR 

PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE PROMOVARE 

10.12.2018 Secretarul  

Comisiei de examen 

10.  DEPUNERE CONTESTAŢII REZULTATE 

PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE PROMOVARE 

12.12.2017 Secretarul  

Comisiei de contestaţie 

11.  ANALIZA CONTESTAŢII 17.12.2018 Comisia de contestații 

12.  ANUNŢARE REZULTATE CONTESTAŢII 18.12.2018 Secretarul  

Comisiei de contestaţie 

13.  RAPORT FINAL EXAMEN DE PROMOVARE 19.12.2018 Biroul Calitate, 

Pregătire şi Evaluare 

ProfesionalăViza 

Serviciul Resurse 

Umane  Aprobare 

Director General 

14.  INTOCMIRE DECIZII ȘI ACTE ADIȚIONALE 20.12.2018 Serviciul 

Resurse Umane 

15.  TRANSMITERE REVISAL ITM 20.12.2018 Serviciul 

Resurse Umane 
 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Aurelia SURULESCU 

 

 

 

 

 


