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INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC, 
comunicate din oficiu de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.,  

conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 

A.  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Rutiere Române - A.R.R. 

 

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este instituţie publică cu personalitate juridică în 
subordinea Ministerului Transporturilor, conform prevederilor art. 3 alin. 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului 
Transporturilor; 

 

Hotărârea Guvernului nr. 625/1998, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.; 

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R., este organismul 
specializat al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure, în principal: 

 

a) licenţierea operatorilor de transport rutier şi a operatorilor economici care 
efectuează activităţi conexe transportului rutier; 

b) eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează 
transport rutier de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale; 

c) certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu; 
d) autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto; 
e) activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care 

efectuează transport rutier în cont propriu şi auditorii de siguranţă; 
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f) eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate 
din domeniul transporturilor rutiere; 

g) punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor 
rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor; 

h) eliberarea cartelelor tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului 
abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, 
pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a 
activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale; 

i) gestionarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de 
siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, 
atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră; 

j) Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră. 
 

B. 1. Structura organizatorică a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., 
 

CONSILIUL DE CONDUCERE 
 

Directorul general are în subordine următoarele structuri funcţionale: 
1. Serviciul Resurse Umane 
  1.1. Biroul Calitate, Pregătire şi Evaluare Profesională 
  1.2. Biroul Securitatea Muncii și Situaţii de Urgenţă 
  1.3. Compartimentul Informaţii Clasificate 
2. Consilieri 
3. Serviciul Inspecţie Generală și Anticorupție 
4. Serviciul Achiziţii Publice 
5. Biroul Audit Public Intern şi Organizare S.C.I.M. 
6. Compartimentul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale 
7. Direcţia Licenţiere şi Autorizare 

7.1. Serviciul Licenţe şi Programe de Transport 
7.2. Serviciul Informatizare 
  7.2.1. Biroul Eliberare Carduri 



7.3. Serviciul Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi 
  7.3.1. Biroul Atestare şi Certificare 
7.4. Serviciul Registrul Electronic European şi Restituire Acciză 
  7.4.1. Biroul Restituire Acciză 
7.5. Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi 
 

8. Direcţia Economică 
    8.1. Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică 
    8.2. Serviciul Financiar B.V.C. Tarife 
    8.3. Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu 
9. 42 Agenţii Teritoriale A.R.R. 
 

Directorul general adjunct al Departamentului Siguranța Infrastructurii Rutiere are 
în subordine următoarele structuri funcționale: 

 

10. Direcţia Siguranţa Infrastructurii Rutiere 
  10.1. Serviciul Inspecţie Periodică 
  10.2. Serviciul Inspecţie Suplimentară 
  10.3. Serviciul Colectare, Prelucrare, Analiză Date și Reglementări Tehnice 
  10.4. Serviciul Gestiune Audit Siguranța Rutieră 
 

Directorul general adjunct al Departamentului Juridic și Administrativ are în 
subordine următoarele structuri funcționale: 

 

11. Direcţia Juridică, Petiţii şi Relaţii Internaţionale 
  11.1. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 
  11.2. Serviciul Reglementări şi Legislaţie Socială 
   11.2.1. Biroul Transport Mărfuri Periculoase și Relații Internaționale 
   11.2.2. Compartimentul S.C.I.S.R. 
  11.3. Biroul Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare 
12. Serviciul Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport 
  12.1. Biroul Administrativ 
  12.2. Biroul Transport 
 



COMPONENȚA CONSILIULUI DE CONDUCERE 
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. 

 
Nr. 
crt.       

Numele şi prenumele Calitatea 

1 ALECU MIHAI Director general A.R.R.,  
Preşedinte al CC 

2 DINCĂ GEORGE ADRIAN Membru R.A.R. 
3 NIȚĂ VALENTIN Membru M.T. 
4 SIMION MIHAELA Membru M.T. 
5 COMȘA CRISTINA                                    Membru M.T. 
6 IORDACHE CRISTINA MIHAELA     Membru M.T. 
7 IANCU DANIELA ELENA Membru M.T. 

 

 
 

 CONDUCEREA AUTORITĂŢII RUTIERE ROMÂNE - A.R.R. 
 

Nr. 
crt.       

Numele şi prenumele Funcția Structura organizatorică 

1 ALECU MIHAI Director general 
 

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. 

2 ȚUCMEANU ALIN IULIAN Director general 
adjunct 

Departamentul  
Siguranța Infrastructurii Rutiere 

3 SURULESCU AURELIA Director general 
adjunct 

Departamentul  
Juridic și Administrativ 

4 - Director Direcţia Siguranţa Infrastructurii 
Rutiere 

5 ANTON CRISTIAN Director Direcţia Juridică, Petiţii şi Relaţii 
Internaţionale 

6 LAMBRU LUCIAN CONSTANTIN Director Direcţia Licenţiere şi Autorizare 
 

7 TREBEA MIHAELA Director 
 

Direcţia Economică 

 



B2. Atribuțiile structurilor funcționale: 
 

- Se regăsesc în Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare; 
 (se poate vizualiza accesând site-ul www.arr.ro, link-ul – Despre ARR - Organizare) 

 

B3. Programul de funcționare al A.R.R. 
 
 

 

A.R.R. Programul de lucru 
al ARR 

Programul de lucru cu 
publicul, al agenţiilor 

teritoriale 

Luni 08:00 - 16:30 08:30 - 16:30 

Marți 08:00 - 16:30 08:30 - 16:30 

Miercuri 08:00 - 16:30 08:30 - 18:30 

Joi 08:00 - 16:30 08:30 - 16:30 

Vineri 08:00 - 14:00 08:30 - 16:30 

 

 

Programul de audiențe: 
 

Director General                   în fiecare zi de miercuri, ora 12:00 
ALECU MIHAI 
Tel: 021/318.21.00 
Director General Adjunct       în fiecare zi de marți, ora 12:00 
Directori executivi 
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Pentru înscrierea în audiențe: 

-  aveți posibilitatea să vă programați telefonic, sunând la Secretariatul Directorului 
General A.R.R., nr. telefon (021.318.21.00); 

- este necesar să comunicați secretarei Directorului General subiectul ce urmează a fi 
discutat în cadrul întrevederii; 

- în funcție de agenda de lucru a Directorului General, cât și de  subiectul ce urmează 
a fi dezbătut, audiența poate avea loc cu unul dintre directorii de specialitate din cadrul A.R.R. 
în măsură să vă soluționeze problema. 

 

 

C. Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor 
publice: STĂNOAIA FLORINA AURA 

 

 

D. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 
- se pot vizualiza accesând site-ul – www.arr.ro – link-ul – Informații publice – Buletin 

informativ. 
 

Instituţia Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. 

Adresa 
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Municipiul Bucureşti, 

Etaj 8, Cod poştal 010873, România 

Tel/Fax 
instituție 

Telefon 
       021/312.15.19 
       021/318.21.00 

Fax 
       021/318.21.05 
       021/318.21.07 

 

E-mail 
instituție 

      E-mail 

relatii_publice@arr.ro 
arutiera@arr.ro 

 
cerere544@arr.ro 

petitie@arr.ro 
presa@arr.ro 

 

Adresă pagină de 
internet 

www.arr.ro 
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F. Programele şi strategiile proprii 
- programele şi strategiile sunt cele stabilite de Ministerul Transporturilor, pentru 

domeniul rutier. 
 

G. Lista cuprinzând documentele de interes public: 
-manualul managementul calităţii; 
-acordul INTERBUS; 
-acordul AETR; 
-regulamentul intern de organizare şi funcţionare al instituţiei; 
-programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate; 
-lista cu denumirea întreprinderilor de transport persoane; 
-lista cu denumirea operatorilor de transport licenţiaţi de instituţia noastră care 

efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional judeţean şi 
interjudeţean; 

-lista cu denumirea operatorilor de transport licenţiaţi de instituţia noastră care 
efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale; 

-lista cu denumirea operatorilor de transport prin servicii ocazionale - carnete 
INTERBUS; 

-lista cu denumirea operatorilor de transport licenţiaţi de instituţia noastră care 
efectuează transport rutier de marfă; 

-lista cu denumirea operatorilor de transport rutier în cont propriu; 
-lista cu denumirea întreprinderilor care desfăşoară activităţi conexe transportului 

rutier: activităţi desfăşurate de autogară şi activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport 
rutier; 

-informații privind: numărul de vehicule utilizate de către operatorii de transport, 
numărul de serie al licenței comunitare de transport și al copiilor conforme ale acesteia, numele 
managerului de transport al operatorului de transport așa cum sunt ele prezentate pe site-ul ARR 
– Verificare în timp real operatori de transport/Partea Publică; 

-lista cu denumirea şcolilor de conducători auto autorizate de instituţia noastră; 
-lista auditorilor de siguranță rutieră atestați; 
-informaţii solicitate de instituţiile a căror reglementare şi funcţionare specifică ne 

obligă a le furniza: 
ex: (- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - A.N.A.F., Institutul Naţional de 

Statistică - I.N.S., Consiliul Concurenţei, etc.), 

http://www.arr.ro/files/info-utile/transport%20persoane/interbus.pdf
http://www.arr.ro/files/info-utile/transport%20persoane/interbus.pdf
http://www.arr.ro/files/info-utile/contpropriu/contpropriu.pdf


(-Ministerul Administraţiei şi Internelor - M.A.I., Direcţia Naţională Anticorupţie - 
D.N.A, instanţe judecătoreşti de orice grad şi parchetele aferente, numai în cazul în care se face 
referire nominal la un operator de transport/întreprindere, indicându-se dosarul sau lucrarea 
care face obiectul cercetării penale în cauză). 

 

H. Lista categoriilor de documente gestionate, potrivit legii: 
-licenţa de transport; 
-copia conformă a licenţei de transport; 
-certificat de transport în cont propriu; 
-copia conformă a certificatului de transport în cont propriu; 
-certificat de competenţă profesională; 
-licenţa de traseu; 
-licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier; 
-activităţi desfăşurate de autogară; 
-activităţi de intermediere a operatorilor de transport rutier public. 

 

I. Modalităţile de contestare a deciziei Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în 
situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 
informaţiile de interes public solicitate: 

- modalităţile de contestare prevăzute de dispoziţiile art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public coroborate cu cele ale art. 32-36 
din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001. 

 
 
  


