
                                                          

Unitatea: AUTORITATEA RUTIERA ROMANA – ARR

A.Situaţia contractelor de achiziţie publică atribuite în  luna IANUARIE  2009
                            

( Val – fara tv) -

Specificaţii Date aferente activităţii

a. Valoarea totală a raportului  procedurii la 
sediul ARR  

Procedura Valoare (RON)

liciaţia deschisă 

licitaţia restrânsă

dialogul competitiv

negociere cu publicarea prealabilă 
a unui anunţ de participare

negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de 
participare

cerere de oferte

concurs de soluţii
Total proceduri

Achiziţie directă 13.345,89

Total general 13.345,89

b. Valoarea totală a achiziţiilor de produse, servicii şi 
lucrări efectuate în fiecare lună prin licitaţii 
electronice, în cazul unităţilor care sunt obligate prin 
lege să utilizeze sistemul electronic

c. Numărul total al fiecărei categorii de proceduri de 
achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări aplicate 
lunar,  precum şi valoarea totală pentru fiecare tip de 
procedură

Procedura 
licitaţia deschisă 5 587.628,49
licitaţia restrânsă
dialogul competitiv

negociere cu publicarea prealabilă 
a unui anunţ de participare

negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de 
participare

9 53.211,25

cerere de oferte 3 9.927,53
concurs de soluţii
Total proceduri 17 650.767,27
Achiziţie directă 4 11.331,37
Total general 662.098,64



d. Propuneri de modificare a legislatiei actuale 
insotite de un ``referat de transparentizare``(care 
sa reflecte ce se aduce nou ca transparentizare) 
unde este cazul

-

e. Situatia litigiilor care au ca obiect autorizari, 
licentieri, certificari.

Litigii ce au ca obiect:               Numar         Stadiul litigiului
Licitatii
Autorizari
Licentieri                                       8        prima instanta
Certificari                                  
Contracte de asociere
Contracte de concesiune
Contracte de inchiriere

f. Situatia modalitatilor de atribuire a autorizatiilor, 
licentelor, certificatelor.

Licentele, certificatele de transport in cont propriu si certificatele/atestatele 
de pregatire profesionala, se elibereaza de catre agentiile teritoriale ale 
Autoritatii  Rutiere Romane-ARR cu exceptia   autorizatiilor  de transport 
international de marfa,  care se atribuie electronic de catre IGCTI.

g. Masurile adoptate pentru transparentizarea 
activitatii ori eventualele fise de masuri ce urmeaza 
a fi propuse spre adoptare

Actualizarea permanenta a site-ului privind legislatia si activitatea 
Autoritatii Rutiere Romane-A.R.R.
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