
 1 

ARR 

 

Aprobat, 

 

Director General 

Aurelia SURULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T U L 

INTERN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL AUTORITĂŢII RUTIERE ROMÂNE - ARR 
(conform structurii organizatorice aprobate prin 

O.M.T. nr. 1282/28.08.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 



 3 

PARTEA I 

Rolul Autorităţii Rutiere Române - ARR 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii Generale 

 

1.1. Baza legală de organizare şi funcţionare 

Art. 1 Autoritatea Rutieră Română - ARR este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998, a Hotărârii Guvernului nr. 625/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1282/28.08.2014. 

 

1.2. Subordonarea ierarhică 

Art. 2 (1) Autoritatea Rutieră Română - ARR, cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 

38, sector 1, este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului 

Transporturilor, finanţată integral din venituri proprii realizate din prestaţiile de servicii 

specifice, precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din 

activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, alte prestări de servicii, exploatări ale unor 

bunuri pe care le au în administrare etc., pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii. 

(2) Autoritatea Rutieră Română - ARR îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în 

vigoare şi ale prezentului Regulament. 

 

1.3. Rolul Autorităţii Rutiere Române - ARR 

Art. 3 Autoritatea Rutieră Română - ARR este organismul tehnic specializat al Ministerului 

Transporturilor pentru transportul rutier, 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, auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră şi conducătorii auto;  

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 şi completări 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/inspectorilor de siguranţă rutieră; 

j) Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră; 
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k) Punctul naţional de contact responsabil de schimbul de informaţii cu celelalte state membre 

ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009; 

l) administrarea schemei de ajutor de stat prevăzută de HG nr. 537/2014 privind conditiile, 

procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre 

nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept 

combustibil pentru motor. 
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PARTEA II 

Atribuţiile Generale, Conducerea, Structura de Organizare şi  

Principalele Relaţii Funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR 

 

CAPITOLUL I 

Atribuţii Generale 

 

Art. 4. În realizarea obiectivelor sale, Autoritatea Rutieră Română - ARR, ca organism tehnic 

specializat al Ministerului Transporturilor, are următoarele atribuţii generale:  

a) eliberează licenţe comunitare şi copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont 

propriu şi copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, licenţe pentru activităţi conexe 

transportului rutier, documente de control pentru transportul ocazional de persoane, precum şi 

certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; 

b) elaborează programul de transport interjudeţean şi avizează programele de transport rutier 

judeţene în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudeţean; 

c) înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic naţional al operatorilor de 

transport rutier şi asigură gestionarea registrului; 

d) înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul 

electronic naţional al întreprinderilor şi asigură gestionarea registrului; 

e) asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe pentru activităţi conexe 

transportului rutier; 

f) eliberează cartele 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; 

g) autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră; 

h) asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din 

domeniul transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea certificatelor/atestatelor 

profesionale; 

i) eliberează certificate/atestate profesionale pentru persoanele desemnate să conducă permanent 

şi efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de 

mărfuri şi/sau transport rutier de persoane, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi 

de mărfuri agabaritice şi/sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în 

regim de taxi, pentru consilierii de siguranţă rutieră, precum şi pentru profesorii de legislaţie 

rutieră şi instructorii de conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul 

Transporturilor; 

j) analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul 

de acordare a licenţelor comunitare şi a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de 

transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor 

pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi a documentelor de transport specifice; 

k) elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Transporturilor norme şi reglementări 

specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier; 

l) gestionează efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă 

rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, 
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instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră; 

m) asigură activitatea de registru pentru auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră şi conducătorii 

auto; 

n) eliberează atestate auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră şi aplică sancţiuni disciplinare 

acestora în raport cu gravitatea abaterii; 

o) elaborează şi înaintează spre aprobare Ministerului Transporturilor liniile directoare privind 

măsurile de siguranţă care trebuie aplicate lucrărilor de construcţie, reparare şi întreţinere a 

infrastructurii rutiere şi un program de inspecţie care are ca scop garantarea aplicării 

corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite;  

p) asigură determinarea şi actualizarea periodică a costului social mediu al unui accident soldat 

cu persoane decedate şi a costului social mediu al unui accident grav, în condiţiile în care ambele 

se produc în România; 

q) analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi 

modul de acordare a licenţelor de transport/licenţelor comunitare, a certificatelor de transport în 

cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor pentru 

activităţi conexe transportului rutier şi a documentelor de transport specifice; 

r) acordă consultanţă operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor care efectuează transport 

rutier în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale din 

domeniul transporturilor rutiere, precum şi privind întocmirea documentaţiei necesare 

implementării, funcţionării şi certificării sistemului de management al calităţii, conform 

standardului internaţional de organizare SR EN ISO 9001:2008; 

s) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea iniţierii unor programe de prevenire a 

evenimentelor rutiere, şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a 

situaţiilor de pericol, pentru limitarea acestora; 

t) colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor, şi 

analizează propunerile privind siguranţa transporturilor, a protecţiei mediului înconjurător, 

precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal; 

u) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea 

unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere; 

v) participă în comisiile de clasificare a autocarelor şi autobuzelor pe stele şi categorii; 

w) elaborează şi propune Ministerului Transporturilor norme de aplicare a legii privind 

gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră; 

x) elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului rutier 

public local, potrivit art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

y) administrează schema de ajutor de stat prevăzută de HG nr. 537/2014 privind conditiile, 

procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre 

nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept 

combustibil pentru motor; 

z) exercită alte atribuţii date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor. 
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CAPITOLUL II 

Conducerea Autorităţii Rutiere Române - ARR 

 

Art. 5 Conducerea Autorităţii Rutiere Române - ARR este asigurată de un Consiliu de 

Conducere format din 7 membri. 

Art. 6 Preşedintele Consiliului de Conducere este Directorul General. 

Art. 7 Directorii executivi ai Autorităţii Rutiere Române - ARR sunt: 

 Directorul General Adjunct (1); 

 Directorul General Adjunct (2); 

 Directorul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare; 

 Directorul Direcţiei Economice; 

 Directorul Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere; 

 Directorul Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale; 

 Directorul Direcţiei Juridice, Petiţii si Relaţii Internaţionale. 

Art. 8 (1) Directorul General Adjunct (1) are în principal, următoarele atribuţii: 

a) asigură coordonarea activităţii Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere şi a Direcţiei 

Coordonare Agenţii Teritoriale; 

b) reprezintă Autoritatea Rutieră Română - ARR în relaţii cu terţii şi semnează actele ce o 

angajează faţă de aceştia pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Directorul General; 

c) prezintă Directorului General materiale de sinteză privind activitatea curentă a direcţiilor pe 

care le coordonează. 

(2) Directorul General Adjunct (2) are în principal, următoarele atribuţii: 

a) asigură coordonarea activităţii Direcţiei Juridice, Petitii si Relatii Internationale şi Serviciului 

Administrativ, Corespondenţă, Arhivă si Transport; 

b) reprezintă Autoritatea Rutieră Română - ARR în relaţii cu terţii şi semnează actele ce o 

angajează faţă de aceştia pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Directorul General; 

c) prezintă Directorului General materiale de sinteză privind activitatea curentă a structurilor 

functionale pe care le coordonează; 

(3) Directorii direcţiilor au în principal, următoarele atribuţii: 

a) conduc şi răspund de activitatea direcţiilor pe care le coordonează; 

b) reprezintă Autoritatea Rutieră Română - ARR în relaţii cu terţii şi semnează actele ce o 

angajează faţă de aceştia pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Directorul General; 

c) prezintă Directorului General/Directorului General Adjunct, în subordinea căruia se află, 

materiale de sinteză privind activitatea curentă a direcţiei pe care o coordonează. 

(4) În lipsa Directorului General conducerea Autorităţii Rutiere Române - ARR este asigurată de 

un director general adjunct sau un director de direcţie împuternicit în acest sens de către 

Directorul General. 
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CAPITOLUL III 

Structura de Organizare 

 

Art. 9 Potrivit organigramei aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 

1282/28.08.2014, structura de organizare a Autorităţii Rutiere Române - ARR este următoarea: 

(1) În subordinea Directorului General: 

A. Directorul General Adjunct (1); 

B. Directorul General Adjunct (2); 

C. Direcţia Licenţiere şi Autorizare; 

D. Direcţia Economică; 

E. Serviciul Resurse Umane care are în structura sa: 

E.1. Biroul Calitate, Pregătire şi Evaluare Profesională; 

E.2. Compartimentul Securitatea şi Sănătatea Muncii; 

E3.  Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Informaţii Clasificate. 

F. Consilieri; 

G.  Biroul Inspecţie Generală; 

H.  Biroul Audit Public Intern şi Organizare S.C.I.M.; 

I. Biroul Achiziţii Publice. 

(2) În subordinea Directorului General Adjunct (1): 

A. Direcţia Siguranţa Infrastructurii Rutiere; 

B. Direcţia Coordonare Agenţii Teritoriale. 

(3) În subordinea Directorului General Adjunct (2): 

A. Direcţia Juridică, Petiţii şi Relaţii Internaţionale care are în structura sa: 

A1. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 

A2. Serviciul Reglementări şi Legislaţie Socială; 

A3. Compartimentul Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare; 

A4. Compartimentul Relaţii Internaţionale; 

B. Serviciul Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport care are în structura sa: 

B.1. Biroul Administrativ. 

(4) În subordinea Directorului Direcţiei Licenţiere şi Autorizare 

A. Serviciul Licenţe şi Programe de Transport; 

B. Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi; 

C. Serviciul Informatizare şi Eliberare Carduri; 

D. Serviciul Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi care are în structura sa: 

D1. Biroul Atestare şi Certificare; 

E. Serviciul Registrul Electronic European şi Restituire Acciză care are în structura sa: 

E1. Biroul Restituire Acciză. 

 (5) În subordinea Directorului Direcţiei Economice: 

A. Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică;  

B. Serviciul Financiar B.V.C. Tarife;  

C. Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu. 

(6) În subordinea Directorului Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere 

A. Biroul Audit de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere; 

B. Biroul Inspecţie de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere şi Transport Mărfuri Periculoase; 

C. Biroul Colectare, Prelucrare şi Analiză Date; 

D. Compartimentul S.C.I.S.R. 
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(7) În subordinea Directorului Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale  

A. Compartimentul Coordonare Agenţii Teritoriale; 

B. 42 de Agenţii Teritoriale. 
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CAPITOLUL IV 

Principalele Relaţii ale Autorităţii Rutiere Române - ARR 

 

Art. 10 Principalele tipuri de relaţii şi modul de stabilire a acestora în cadrul Autorităţii Rutiere 

Române - ARR se prezintă astfel: 

 

A. Relaţii ierarhice: 

a) subordonarea directă a Directorului General faţă de Consiliul de Conducere; 

b) subordonarea directă a Directorilor Generali Adjuncţi, Directorului Direcţiei Licenţiere şi 

Autorizare, Directorului Direcţiei Economică, Şefului Serviciului Resurse Umane, Consilierilor, 

Şefului Biroului Inspectie Generală, Şefului Biroului Audit Public Intern si Organizare S.C.I.M., 

Şefului Biroului Achiziţii Publice, faţă de Directorul General; 

c) subordonarea directă a Directorului Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere şi Directorului 

Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale, faţă de Directorul General Adjunct (1); 

d) subordonarea directă a Directorului Direcţiei Juridice, Petitii si Relatii Internationale şi a 

şefului Serviciului Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport, faţă de Directorul General 

Adjunct (2); 

e) subordonarea directă a şefilor serviciilor/birourilor/agenţiilor, faţă de directorul direcţiei; 

f) subordonarea coordonatorilor compartimentelor/agenţiilor, alţii decât cei menţionaţi la litera 

b), faţă de şeful serviciului/directorul direcţiei; 

g) subordonarea personalului de execuţie, faţă de şeful serviciului/biroului/agenţiei sau faţă de 

coordonatorul compartimentului/agenţiei. 

 

B. Relaţii funcţionale: 

a) Se stabilesc între structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR pe baza 

competenţelor acordate de Directorul General şi în limitele dispoziţiilor legale şi atribuţiilor 

prevăzute de prezentul Regulament; 

b) Directorul General, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, se consultă cu directorii executivi, 

consilierii, precum şi cu şefii/coordonatorii structurilor funcţionale pentru adoptarea unor decizii 

corecte, asumându-şi responsabilitatea deciziei. 

 

C. Relaţii de colaborare: 

a) interne - se stabilesc între structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR în 

conformitate cu structura organizatorică a instituţiei. 

b) externe - se stabilesc numai pe baza atribuţiilor de serviciu, între Autoritatea Rutieră Română 

- ARR, prin personalul propriu desemnat şi organismele de specialitate interne şi internaţionale, 

în vederea îndeplinirii obiectivelor Autorităţii Rutiere Române - ARR. 

 

D. Relaţii de reprezentare:  

În limitele dispoziţiilor legale şi ale mandatului dat de Directorul General personalului 

Autorităţii Rutiere Române - ARR în relaţiile cu alte organismele de specialitate naţionale şi 

internaţionale. 
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CAPITOLUL V 

Organizarea şi Funcţionarea Structurilor  

Funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR 

                                            

SECŢIUNEA 1 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

1.1. Dispoziţii generale 

Art. 11 Serviciul Resurse Umane este structură funcţională în cadrul Autorităţii Rutiere Române 

- ARR, în subordinea Directorului General. 

 

1.2. Conducerea Serviciului Resurse Umane 

Art. 12 Conducerea Serviciului Resurse Umane este asigurată de către şeful serviciului, iar în 

lipsa acestuia de persoana desemnată din cadrul serviciului, în limita mandatului dat de şeful 

serviciului. 

Şeful serviciului stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

1.3. Structura organizatorică  

Art. 13 Serviciul Resurse Umane are în structura de organizare un număr de 14 posturi şi are în 

structura sa funcţională: 

A. Biroul Calitate, Pregătire şi Evaluare Profesională; 

B. Compartimentul Securitatea şi Sănătatea Muncii; 

C. Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Informaţii Clasificate. 

 

1.4. Atribuţii specifice 

1.4.1. Serviciul Resurse Umane 

Art. 14 Serviciul Resurse Umane îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) realizarea strategiei de resurse umane; 

b) urmărirea şi asigurarea aplicării corecte a reglementărilor legale în vigoare referitoare la 

încadrarea, salarizarea şi promovarea personalului; 

c) realizarea previziunilor privind necesarul forţei de muncă pe specialităţi, în colaborare cu şefii 

de serviciu/birou/agenţie şi/sau coordonatorii de compartimente şi le propune spre aprobare 

conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR, cu viza şefului de serviciu resurse umane; 

d) întocmirea şi înregistrarea contractele individuale de muncă pe care le modifică prin acte 

adiţionale, în condiţiile legii, de câte ori este cazul; 

e) înregistrarea deciziilor de desfacere a contractului individual de muncă sau orice alte 

modificări survenite în contractul individual de muncă al angajaţilor în registrul general de 

evidenţă a salariaţilor şi în evidenţele proprii ale serviciului; 

f) întocmirea şi actualizarea permanentă a documentaţiei privind vechimea în muncă a 

salariaţilor şi acordă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drepturile ce decurg din 

aceasta; 

g) întocmirea graficului privind programarea concediilor de odihnă, pe baza planificărilor făcute 

de conducătorii structurilor funcţionale şi îl supune aprobării directorului general, cu viza şefului 

serviciului resurse umane;  
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h) avizarea cererilor de concediu de odihnă, certificatelor medicale, concediilor pentru formare 

profesională, concediilor pentru evenimente familiale deosebite, concediilor fără plată şi ţine 

evidenţa acestora; 

i) întocmirea foilor colective de prezenţă lunară pe baza condicilor de prezenţă pentru personalul 

încadrat la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - ARR, verificarea şi avizarea foilor 

colective de prezenţă primite de la agenţii, şi le transmite la Serviciul Financiar B.V.C. Tarife din 

cadrul Direcţiei Economice, în vederea plăţii drepturilor salariale; 

j) gestionarea condicilor de prezenţă a salariaţilor din sediul central al Autorităţii Rutiere 

Române - ARR şi verificarea prezenţei zilnice a salariaţilor; 

k) întocmirea periodică a raportărilor statistice privind situaţia posturilor vacante existente şi 

gradul de ocupare a acestora, pe care le comunică Institutului Naţional de Statistică; 

l) elaborarea deciziilor privind constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a 

contestaţiilor de câte ori se organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi 

a comisiilor de promovare sau testare a cunoştinţelor profesionale; 

m) elaborarea deciziilor privind constituirea comisiilor de inventariere, recepţie; 

n) elaborarea deciziilor privind încadrarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului 

individual de muncă, delegarea, detaşarea, sancţionarea personalului din instituţie; 

o) întocmirea lunară a situaţiei prezenţei personalului pentru acordarea tichetelor de masă şi o 

înaintează la Serviciul Financiar B.V.C. Tarife din cadrul Direcţiei Economice; 

p) ţinerea evidenţei orelor suplimentare prestate de salariaţii Autorităţii Rutiere Române - ARR 

şi urmărirea respectării condiţiilor legale pentru recuperarea şi/sau acordarea lor; 

q) întocmirea, completarea şi gestionarea dosarelor personalului care vor conţine toate 

documentele referitoare la activitatea profesională a angajatului; 

r) eliberarea şi vizarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul Autorităţii Rutiere Române - 

ARR, ţinând evidenţa acestora în registru; 

s) eliberarea adeverinţelor care atestă calitatea de angajat, la solicitarea salariaţilor; 

t) întocmirea şi îndosarierea fişele de lichidare pentru salariaţii Autorităţii Rutiere Române - 

ARR ale căror contracte individuale de muncă au încetat şi arhivarea dosarele de personal ale 

acestora; 

u) întocmirea documentaţiei necesare pentru dosarele de pensionare în cazul angajaţilor 

Autorităţii Rutiere Române - ARR care îndeplinesc condiţiile de pensionare; 

v) întocmirea şi administrarea bazei de date, privind structura personalului Autorităţii Rutiere 

Române - ARR realizând periodic raportări statistice; 

w) urmărirea respectării normelor de muncă şi a legislaţiei muncii; 

x) asigurarea secretariatului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor 

pentru concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi vacante şi/sau temporar vacante; 

y) asigurarea secretariatului în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă constituite prin 

decizie emisă de către Directorul General al Autorităţii Rutiere Române - ARR, conform 

procedurii de cercetare disciplinară la nivel de instituţie; 

z) asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la declaraţiile de avere şi 

declaraţiile de interese; 

aa) asigurarea secretariatului în comisiile de verificare a incompatibilităţilor şi conflictelor de 

interese constituite prin decizie emisă de către Directorul General al Autorităţii Rutiere Române - 

ARR, conform prevederilor legale; 

bb) îndeplinirea altor atribuţii date în competenţa sa de către conducerea instituţiei; 
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cc) propunerea organigramei şi supunerea spre avizare Consiliului de Conducere al Autorităţii 

Rutiere Române - ARR; 

dd) întocmirea statului de funcţii şi statului nominal, pe care le supune aprobării Directorului 

General; 

ee) participarea la medierea relaţiilor de muncă dintre angajator şi angajaţi; 

ff) realizarea procesului de recrutare şi selecţie de personal; 

gg) întocmirea dosarului personal al candidaţilor şi urmăreşte respectarea condiţiilor legale 

impuse pentru participarea la concurs; 

hh) organizarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar 

vacante din instituţie; 

ii) întocmirea documentaţiei necesare pentru angajare; 

jj) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

kk) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

ll) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Directorul General al 

Autorităţii Rutiere Române – ARR, specifice domeniului de activitate. 

 

1.4.2. Biroul Calitate, Pregătire şi Evaluare Profesională 

Art. 15 Biroul Calitate, Pregătire şi Evaluare Profesională cuprinde în structura organizatorică 

un număr de 4 posturi şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) implementarea şi menţinerea funcţionării Sistemului de Management al Calităţii (SMQ), 

radiografiind prin auditul intern desfăşurarea activităţilor Autorităţii Rutiere Române - ARR 

considerate şi tratate ca procese de bază, procese de management şi procese suport; 

b) elaborarea, modificarea şi revizuirea documentelor SMQ, documente care stabilesc modul de 

desfăşurare al proceselor prin proceduri generale şi proceduri operaţionale specifice, în 

concordanţă cu manualul de management al calităţii supus şi el aceloraşi transformări conform 

cu ISO 9001/2008; 

c) coordonarea întocmirii, modificării şi revizuirii procedurilor operaţionale specifice pentru 

activităţile structurilor funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

d) planificarea şi realizarea auditului intern pentru conformitatea funcţionarii SMQ şi intervine 

pentru stabilirea şi efectuarea acţiunilor corective în momentul apariţiei de neconformităţi sau a 

acţiunilor preventive pentru îmbunătăţirea continuă a funcţionării sistemului; 

e) întocmirea analizei de management a funcţionării SMQ pentru auditul de supraveghere, având 

drept scop menţinerea certificării implementării ISO 9001/2008; 

f) asigurarea gestionării unitare a documentelor SMQ privind codificarea, distribuirea, revizuirea 

controlată, conservarea, retragerea, arhivarea şi distrugerea lor, conform procedurilor aprobate; 

g) colaborarea cu organismele naţionale/internaţionale şi alte organizaţii cu activităţi în domeniul 

asigurării SMQ; 

h) asigurarea coordonării metodologice a activităţii RC (responsabili cu calitatea) din structurile 

funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR, pentru elaborarea şi ţinerea sub control a 

documentelor SMQ şi urmărirea aplicării acestora; 

i) participarea la elaborarea programelor de pregătire profesională şi instruire în domeniul SMQ 

a personalului din cadrul tuturor structurilor funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

j) informarea RC din structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR privind 

apariţia, modificarea, revizuirea şi retragerea documentelor SMQ; 
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k) pregătirea personalului de conducere din cadrul tuturor structurilor funcţionale ale Autorităţii 

Rutiere Române - ARR în domeniul SMQ, organizând şi susţinând cursuri de instruire; 

l) verificarea modului în care sunt îndeplinite cerinţele standardului ISO 9001:2008, de către toţi 

angajaţii ARR, în procesele specifice activităţii şi care au responsabilităţi clare în ceea ce 

priveşte cunoaşterea şi respectarea procedurilor generale, precum şi a celor operaţionale; 

m) colaborarea cu toate structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR în 

vederea actualizării Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare ori de câte ori se 

modifică organigrama; 

n) coordonarea acţiunii de analiză a posturilor şi elaborarea standardelor ocupaţionale în 

colaborare cu organisme specializate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Calificări; 

o) elaborarea şi actualizarea periodică a fişelor de post cadru, cu sprijinul structurilor 

funcţionale; 

p) solicitarea transmiterii modificărilor/completărilor atribuţiilor din fişa postului din partea 

structurilor funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

q) coordonarea procesului de elaborare a fişelor de post, asigurând asistenţă şi îndrumare 

conducătorilor structurilor funcţionale pentru realizarea acestora; 

r) arhivarea electronică a fişelor de post; 

s) coordonarea organizării şi desfăşurării examenului de promovare al angajaţilor; 

t) urmărirea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru înscrierea la concursul de promovare al 

angajaţilor; 

u) asigurarea desfăşurării procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale 

individuale ale angajaţilor Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

v) realizarea analizelor statistice pe baza rezultatelor obţinute, formularea de concluzii şi 

propuneri de măsuri conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR, cu viza şefului Serviciului 

Resurse Umane; 

w) colaborarea cu reprezentanţii celorlalte structuri funcţionale în vederea identificării şi 

analizarea necesarului de perfecţionare profesională a angajaţilor; 

x) elaborarea Planului Anual de Formare Profesională pentru angajaţii Autorităţii Rutiere 

Române - ARR, pe baza datelor cuprinse în chestionarele de analiză a necesarului de formare 

profesională completate de către angajaţii fiecărei structuri funcţionale; 

y) stabilirea tematicii şi obiectivelor cursurilor interne de formare/perfecţionare profesională 

susţinute de formatorii interni; 

z) acordarea consultanţei formatorilor interni cu privire la cele mai eficiente tehnici psiho-

pedagogice de susţinere a cursurilor; 

aa) elaborarea strategiilor de integrare a noilor angajaţi; 

bb) elaborarea fişelor de evaluare ale cursurilor şi realizarea de statistici pe baza datelor cuprinse 

în acestea; 

cc) emiterea şi eliberarea certificatelor de participare la cursuri interne pentru angajaţii 

Autorităţii Rutiere Române - ARR care au absolvit o formă de pregătire organizată în cadrul 

instituţiei; 

dd) analizarea ofertelor de pregătire profesională primite şi le propune conducerii Autorităţii 

Rutiere Române - ARR, spre aprobare, după confruntarea prealabilă cu prevederile Planului 

Anual de Formare Profesională al angajaţilor Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

ee) ţinerea evidenţei certificatelor acordate în urma diferitelor forme de pregătire profesională; 
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ff) realizarea bazei de date în care sunt înscrise toate cursurile interne şi externe la care au 

participat angajaţii Autorităţii Rutiere Române - ARR şi supravegherea actualizării permanente a 

acesteia; 

gg) realizarea, la cerere, de rapoarte privind activitatea de formare profesională a angajaţilor 

Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

hh) propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea climatului organizaţional, conducerii Autorităţii 

Rutiere Române - ARR; 

ii) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

jj) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

kk) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Şeful Serviciului Resurse Umane, specifice domeniului de activitate. 

 

1.4.3. Compartimentul Securitatea şi Sănătatea Muncii 

Art. 16 Compartimentul Securitatea şi Sănătatea Muncii are în structura sa un număr de 2 

posturi şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

b) identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 

muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi 

mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de muncă; 

c) revizuirea evaluării riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, la nivelul 

instituţiei, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscurile specifice, cel puţin în următoarele 

situaţii: 

- ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia, 

echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea 

locurilor de muncă/posturilor de muncă; 

- după producerea unui eveniment care priveşte securitatea sau sănătatea în muncă; 

- la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi; 

- la utilizarea postului de muncă de către un angajat aparţinând grupurilor sensibile la 

riscuri specifice; 

- la executarea unor lucrări speciale. 

d) elaborarea, actualizarea şi îndeplinirea planului de prevenire şi protecţie cu privire la 

securitatea şi sănătatea în muncă; 

e) propunerea atribuţiilor şi răspunderilor ce revin personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 

angajatorului; 

f) verificarea aplicării măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie de către toţi 

angajaţii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

g) întocmirea necesarului de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

h) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii instructajelor 

pentru fiecare loc de muncă şi asigurarea informării şi instruirii personalului pe linia securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 
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i) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituţiei pe linia securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

j) realizarea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute de prevederile legale în 

vigoare; 

k) identificarea zonelor de risc care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă şi 

stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legale în vigoare; 

l) ţinerea evidenţelor posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; 

m) ţinerea evidenţelor posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, 

necesită testarea aptitudinilor şi/sau controlul psihologic periodic; 

n) informarea conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR, în scris, asupra deficienţelor 

constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de 

prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

o) identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru şi 

întocmirea necesarului de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

p) urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de 

protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de 

prevederile legale în vigoare; 

q) participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

r) întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Legea Securităţii 

şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, aprobată prin HG nr. 1425/2006, modificată şi completată 

prin HG nr. 955/2010; 

s) elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de personalul instituţiei, în 

conformitate cu art. 12, alin. 1, lit. d) din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, 

aprobată prin HG nr. 1425/2006, modificată şi completată prin HG nr. 955/2010; 

t) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor şi 

al cercetării evenimentelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

u) colaborarea cu medicul de medicina muncii, în vederea respectării măsurilor de prevenire şi 

protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

v) actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de 

evacuare; 

w) întocmirea necesarului de mijloace materiale pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

x) elaborarea Instrucţiunilor Proprii pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, specifice activităţii 

instituţiei şi informează personalul cu privire la acestea; 

y) urmărirea modului de respectare, de către angajaţi, a Normelor interne, precum şi a 

Instrucţiunilor emise în conformitate cu prevederile legale pe linia securităţii şi sănătăţii în 

muncă, stabilite prin fişa postului; 

z) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

aa) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul compartimentului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru 

implementarea sistemului de control intern/managerial; 

bb) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Şeful Serviciului Resurse Umane, specifice domeniului de activitate. 
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1.4.4. Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Informaţii Clasificate 

Art. 17 Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Informaţii Clasificate are în structura sa 1 post şi 

îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) elaborarea propunerilor de rezolvare a sarcinilor din proiectul Planului de mobilizare al 

Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) elaborarea propunerilor de pregătire din timp de pace, a măsurilor care să conducă la creşterea 

gradului de asigurare a cererilor forţelor sistemului naţional de apărare; 

c) elaborarea metodologiilor de lucru specifice domeniului de activitate; 

d) organizarea activităţii de protecţie civilă; 

e) organizarea şi urmărirea transmiterii la timp şi în bune condiţii, către forţele sistemului 

naţional de apărare, a mijloacelor şi resurselor prevăzute în legea rechiziţiilor şi celelalte acte 

normative; 

f) soluţionarea problemelor structurilor Autorităţii Rutiere Romane - ARR pe linia colaborării în 

domeniile prevăzute de lege cu Serviciul Român de Informaţii, Comandamentul Protecţiei 

Civile; 

g) întocmirea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligaţii militare; 

h) întocmirea şi punerea în aplicare a planului de evacuare al Autorităţii Rutiere Romane - ARR 

în situaţii speciale, mobilizare şi război, precum şi a planului de intervenţii în caz de calamităţi şi 

catastrofe; 

i) desfăşurarea activităţilor necesare implementării noului cadru legislativ în domeniul protecţiei 

informaţiilor clasificate; 

j) asigurarea circuitului documentelor clasificate în condiţii de securitate deplină; 

k) inventarierea periodică a documentelor clasificate; 

l) prezentarea necesarului de cheltuieli, fundamentat, pentru activitatea de protecţie civilă, la 

termenele prevăzute de lege, în vederea întocmirii proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli; 

m) răspunderea de îndeplinirea sarcinilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situaţiilor 

de urgentă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea 

răspunsului la astfel de situaţii, conform prevederilor HG nr. 1491/09.09.2004; 

n) elaborarea şi supunerea aprobării conducerii instituţiei a normelor interne privind protecţia 

informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

o) întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, supunerea avizării 

instituţiilor abilitate, precum şi punerea în aplicare a acestuia; 

p) coordonarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acestuia; 

q) informarea conducerii instituţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de 

protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

r) acordarea sprijinului reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit prevederilor 

legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; 

s) organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii 

clasificate; 

t) asigurarea păstrării şi organizării evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces; 

u) întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate, pe clase şi niveluri de secretizare; 

v) prezentarea conducerii instituţiei de propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi 

locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de 

responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; 

w) efectuarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a 

informaţiilor clasificate; 
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x) exercitarea altor atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

y) verificarea modului în care sunt respectate şi aplicate normele legale privind protecţia 

informaţiilor clasificate de către personalul care se prezintă pentru ridicarea corespondenţei; 

z) constatarea nerespectării normelor privind protecţia informaţiilor clasificate şi propunea 

şefului structurii de securitate de luarea de măsurii legale; 

aa) coordonarea întregii activităţi de documentare, astfel:  

-  primeşte şi înregistrează documentele clasificate primite prin poşta militară; 

-  distribuie documentele cu caracter secret de serviciu; 

-  distribuie documentele neclasificate, către registratura instituţiei; 

-  instruieşte periodic (anual sau de câte ori este cazul), cu avizul şefului structurii de 

securitate personalul avizat din centralul autorităţii şi agenţiile teritoriale privind 

activitatea cu documente clasificate; 

bb) întocmirea documentelor cu respectarea instrucţiunilor de aplicarea a Legii nr. 182/2002 

privind protecţia informaţiilor clasificate; 

cc) păstrarea evidenţei stricte a autorizaţiilor de acces informaţiilor cu caracter secret de serviciu, 

conform legislaţiei în vigoare. 

dd) nepermiterea accesului persoanelor neautorizate la informaţiile şi documentele cu caracter 

clasificat; 

ee) păstrarea evidenţei angajamentelor de confidenţialitate pentru persoanele avizate la 

informaţii cu caracter secret de serviciu; 

ff) întocmirea şi prezentarea spre aprobare şefului structurii din securitate lista funcţiilor care 

necesită acces la informaţii clasificate; 

gg) întocmirea şi actualizarea registrului de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu, condicii 

de predare-primire a documentelor, registrului unic de evidenţă a condicilor, registrelor şi 

borderourilor pentru însemnările clasificate; 

hh) întocmirea proceselor verbale de distrugere a documentelor şi ciornelor, în conformitate cu 

dispoziţiile legale; 

ii) punerea la dispoziţia echipelor de control, cu aprobarea şefului structurii de securitate, a 

tuturor informaţiilor solicitate privind modul de aplicarea a măsurilor prevăzute de lege; 

jj) participarea la întocmirea planului de avizare a ansamblului de măsuri de protecţie fizică a 

spaţiilor în care se păstrează informaţii clasificate ori se desfăşoară asemenea activităţi; 

kk) întocmirea listei documentelor, datelor obiectivelor sau activităţilor indiferent de suport sau 

formă care constituie secret de serviciu; 

ll) transportarea corespondenţei clasificate prin poşta militară a SRI la Biroul Documente 

Clasificate al Ministerului Transporturilor; 

mm) transportarea corespondenţei clasificate cu autoturismul către diferiţi destinatari (Guvern, 

Ministerul Apărării Naţionale etc.), de către şeful structurii/funcţionarului de securitate, în cazul 

în care aceasta trebuie transmisă de urgenţă, conform prevederilor HG nr. 1349/2002; 

nn) întomirea borderourilor distinct pentru expedierea documentelor şi materialelor ce conţin 

date sau informaţii neclasificate; 

oo) asigurarea protecţiei corespondenţei cu caracter secret de serviciu pe timpul transportului, 

conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

pp) participarea la întocmirea, sub directa coordonare a şefului structurii/funcţionarului de 

securitate, a programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi aplicarea lui după 

aprobarea acestuia; 

qq) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 
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rr) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul compartimentului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru 

implementarea sistemului de control intern/managerial; 

ss) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Şeful Serviciului Resurse Umane, specifice domeniului de activitate. 
 

1.5. Relaţiile Serviciului Resurse Umane 

1.5.1. Relaţii ierarhice 

Art. 18 Relaţiile ierarhice sunt: 

a) de subordonare a şefului de serviciu faţă de Directorul General; 

b) de subordonare a şefului de birou/coordonatorului de compartiment faţă de şeful de serviciu; 

c) de subordonare a personalului de execuţie faţă de şeful de serviciu/birou sau coordonatorului 

de compartiment. 
 

1.5.2. Relaţii de colaborare 

Art. 19 Relaţiile de colaborare sunt: 

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între şeful serviciului/biroului/coordonatorilor de compartimente şi şefii/coordonatorii 

celorlalte structuri funcţionale; 

d) între personalul de execuţie din cadrul serviciului/biroului/compartimentului, precum şi între 

aceştia şi personalul de execuţie din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 
 

1.5.3. Relaţiile funcţionale 

Art. 20 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 
 

1.5.4. Relaţii de reprezentare 

Art. 21 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General. 
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SECŢIUNEA 2 

CONSILIERI 

 

2.1. Dispoziţii generale 

Art. 22 Consilierii sunt în subordinea Directorului General. 

 

2.2. Structura organizatorică 

Art. 23 În cadrul structurii organizatorice a Autorităţii Rutiere Române - ARR sunt prevăzute 3 

posturi de consilieri. 

 

2.3. Atribuţii specifice 

Art. 24 Consilierii îndeplinesc următoarele atribuţii specifice: 

a) consiliază Directorul General în relaţia cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române - ARR; 

b) asigură relaţia Directorului General cu structurile funcţionale din subordinea Directorilor 

Generali Adjuncţi; 

c) colaborează şi acordă sprijin Directorului General privind activitatea structurilor funcţionale 

din cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

d) asigură relaţia cu direcţiile de specialitate şi autorităţile din cadrul, respectiv din subordinea 

Ministerului Transporturilor, in limita mandatului acordat de Directorul General; 

e) asigură asistenţă şi acordă consultanţă în probleme de comunicare, documentare şi coordonare 

privind activitatea Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

f) asigură, din dispoziţia Directorului General, relaţia Autorităţii Rutiere Române - ARR cu 

uniunile profesionale, asociaţiile şi organizaţiile patronale din domeniul transporturilor rutiere; 

g) asigură, din dispoziţia Directorului General, legătura şi conlucrarea cu structurile cu 

responsabilităţi în domeniul transporturilor rutiere din cadrul Ministerului Transporturilor şi a 

celorlalte instituţii publice; 

h) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

i) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea şi 

dezvoltarea sistemului de control managerial; 

j) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR, specifice domeniului de activitate. 

 

2.4. Principalele relaţii ale Consilierilor 

2.4.1. Relaţii ierarhice 

Art. 25 Relaţiile ierarhice sunt de subordonare faţă de Directorul General. 

 

2.4.2. Relaţii de colaborare 

Art. 26 Principalele relaţii de colaborare sunt: 

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate naţionale şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General. 
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2.4.3. Relaţii funcţionale 

Art. 27 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

2.4.4. Relaţii de reprezentare 

Art. 28 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General. 
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SECŢIUNEA 3 

BIROUL INSPECŢIE GENERALĂ 

 

3.1. Dispoziţii generale 

Art. 29 Biroul Inspecţie Generală este o structură funcţională în subordinea Directorului 

General. 

 

3.2. Conducerea Biroului Inspecţie Generală 

Art. 30 Conducerea Biroului Inspecţie Generală este asigurată de Şeful biroului, iar în lipsa 

acestuia de unul dintre subordonaţi, în limita mandatului dat de acesta. Şeful biroului stabileşte 

atribuţiile pentru personalul aflat în subordine. 

 

3.3. Structura organizatorică 

Art. 31 Biroul Inspecţie Generală are în componenţă un număr de 5 posturi. 

 

3.4. Atribuţii specifice 

Art. 32 Biroul Inspecţie Generală îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) monitorizarea şi controlul modului de desfăşurare a activităţilor din cadrul instituţiei în 

vederea stabilirii respectării reglementărilor legale şi a procedurilor operaţionale; 

b) constituirea echipelor complexe, împreună cu personal din celelalte structuri funcţionale ale 

Autorităţii Rutiere Române - ARR, pentru verificarea şi analizarea activităţii în baza obiectivelor 

şi a programelor de control aprobate de Directorul General; 

c) monitorizarea şi controlul modului de respectare a legislaţiei specifice în vigoare, a 

prevederilor prezentului regulament, ale Regulamentului Intern, Codului de Conduită Etică, 

Contractului Colectiv de Muncă, precum şi modul de aplicare a prevederilor procedurilor 

operaţionale specifice în vigoare în baza programelor de control sau din dispoziţia Directorului 

General; 

d) propunerea de îmbunătăţire a activităţii structurilor funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române 

- ARR şi eliminarea neconformităţilor procedurale constatate cu ocazia acţiunilor de control 

desfăşurate; 

e) propunerea demarării procedurii de cercetare disciplinară prealabilă, ca urmare a rezultatelor 

acţiunilor de control desfăşurate, după caz; 

f) monitorizarea, inspecţia şi controlul evaluării modului de soluţionare a petiţiilor/reclamaţiilor/ 

sesizărilor înaintate Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

g) participarea, alături de personalul angajat din cadrul altor structuri funcţionale din cadrul 

Autorităţii Rutiere Române - ARR, în comisiile de verificare a incompatibilităţilor şi conflictelor 

de interese constituite prin decizii emise de Directorul General, conform prevederilor legale; 

h) elaborarea programelor pentru controalele de fond la sediile agenţiilor teritoriale şi supunerea 

lor spre aprobare Directorului General; 

i) constituirea de echipe pentru efectuarea atât a controalelor de fond cât şi a celor tematice; 

j) controlul modului în care se pun în aplicare dispoziţii/deciziile Directorului General, precum şi 

măsurile dispuse în urma controalelor efectuate, urmărind modul lor de soluţionare; 

k) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

l) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea şi 

dezvoltarea sistemului de control managerial; 



 26 

m) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR, specifice domeniului de activitate. 

 

3.5. Principalele relaţii ale compartimentului 

3.5.1. Relaţii ierarhice  

Art. 33 Relaţiile ierarhice sunt:  

a) de subordonare a şefului de birou faţă de Directorul General; 

b) de subordonare a personalului de execuţie faţă de şeful de birou. 

 

3.5.2. Relaţii de colaborare  

Art. 34 Principalele relaţii de colaborare:  

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între şeful biroului şi şefii/coordonatorii celorlalte structuri funcţionale; 

d) între personalul de execuţie din cadrul biroului, precum şi între acesta şi personalul de 

execuţie din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 

 

3.5.3. Relaţii funcţionale  

Art. 35 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

3.5.4. Relaţii de reprezentare 

Art. 36 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General. 
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SECŢIUNEA 4 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN ŞI ORGANIZAREA S.C.I.M. 

 

4.1. Dispoziţii generale 

Art. 37 Biroul Audit Public Intern şi Organizarea S.C.I.M. este structură funcţională în cadrul 

Autorităţii Rutiere Române – ARR. 

 

 

4.2. Conducerea Biroului Audit Public Intern şi Organizarea S.C.I.M. 

Art. 38 Conducerea Biroului Audit Public Intern şi Organizarea S.C.I.M. este asigurată de şeful 

de birou, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată din cadrul biroului, în limita mandatului dat 

de şeful biroului. Şeful biroului stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

4.3 Structura funcţională 

Art. 39 Biroul Audit Public Intern şi Organizarea S.C.I.M. cuprinde în structura funcţională un 

număr de 4 posturi. 

  

4.4. Atribuţii specifice 

Art. 40 Biroul Audit Public Intern şi Organizarea S.C.I.M. îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

a) elaborarea şi actualizarea ori de câte ori este necesar a Normelor metodologice specifice 

Biroul Audit Public Intern şi Organizarea S.C.I.M; 

b) elaborarea şi actualizarea Cartei auditului public intern la nivelul instituţiei; 

c) elaborarea proiectului Planului multianual de audit public intern şi pe baza acestuia, proiectul 

Planului anual de audit public intern; 

d) întocmirea referatului de modificare a planului de audit public intern în funcţie de 

modificările legislative şi organizatorice, la solicitarea Directorului General, ori de câte ori apar 

indicii sau circumstanţe care semnifică apariţia unor noi riscuri interne sau de sistem, 

modificarea gradului de risc al activităţilor sau operaţiunilor deja cuprinse în plan, modificarea 

fondului de timp disponibil sau alte elemente decizionale, toate de natură să conducă la 

necesitatea realocării fondului de capacitate de audit pe obiectivele planului;  

e) efectuarea misiunilor de audit public intern pentru evaluarea transparenţei şi conformităţii cu 

normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate a sistemelor de 

management şi control ale Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

f) auditarea activităţilor desfăşurate de Autoritatea Rutieră Română – ARR, inclusiv în agenţiile 

teritoriale; 

g) analizarea sistemelor de management şi control intern ale structurilor auditate, identificarea 

punctelor slabe ale acestora, precum şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme; 

h) auditarea modului de elaborare, aprobare şi aplicare a procedurilor operaţionale, prin care 

conducătorii entităţii publice trebuie să asigure derularea tuturor acţiunilor privind elaborarea 

şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial; 

i) recomandarea corectării punctelor slabe aferente sistemelor de management şi control 

identificate în cadrul misiunilor de audit; 

j) auditarea, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a următoarelor aspecte: 

- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, 

inclusiv din fondurile comunitare;  
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- plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului 

sau al unităţilor administrativ-teritoriale;  

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale;  

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 

creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;  

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;  

- sistemul de luare a deciziilor; 

- sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

- sistemele informatice; 

k) efectuarea misiunilor de audit intern specifice activităţilor desfăşurate în cadrul Autorităţii 

Rutiere Române – ARR; 

l) întocmirea după fiecare misiune de audit a Raportul de Audit Intern şi transmiterea către 

conducătorul instituţiei pentru analiză şi avizare; 

m) prezentarea către structurilor funcţionale auditate a concluziilor rezultate în urma auditării, 

precum şi rezoluţiile Directorului General;  

n) informarea Serviciul Audit din cadrul Ministerului Transporturilor despre recomandările 

neînsuşite de către Directorul General, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora; 

o) raportarea periodică a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile 

sale de audit şi transmiterea Serviciului de Audit din cadrul Ministerului Transporturilor, la 

cererea acestuia, de rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate 

din activităţile sale de audit; 

p) raportarea în termen de trei zile lucrătoare Directorului General, în cazul identificării, în 

cadrul misiunilor de audit, a unor iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, informând, 

de asemenea, structura cu atribuţii de control pentru continuarea cercetărilor;  

q) propunerea suspendării misiunii de audit public intern, în cazul identificării unor iregularităţi 

semnificative, cu acordul Directorului General, dacă din analiza preliminară se estimează că prin 

continuarea acesteia nu se ating obiectivele misiunii de audit intern (limitarea accesului, 

informaţii insuficiente, etc.), după caz; 

r) monitorizarea procesului de urmărire a modului de implementare a recomandărilor formulate 

în rapoartele de audit intern şi evaluarea progreselor înregistrate de structurile funcţionale 

auditate, ca urmare a implementării recomandărilor; 

s) asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor puse la dispoziţie în timpul misiunilor de 

audit intern; 

t) participarea, cu acordul Directorului General, la activităţile de audit întreprinse de Serviciul de 

Audit din cadrul Ministerului Transporturilor; 

u) elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit public intern, care cuprinde 

principalele constatări, recomandări şi concluzii rezultate din activitatea de audit public intern, 

progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, iregularităţi semnificative constatate 

în timpul misiunilor de audit, precum şi informaţiile referitoare la pregătirea profesională;  

v) transmiterea rapoartelor anuale privind activitatea de audit public intern Serviciului Audit din 

cadrul Ministerului Transporturilor, după avizarea lor de către Directorul General; 

w) efectuarea misiunilor de audit ad-hoc, la solicitarea Directorului General, a Serviciului Audit 

din cadrul Ministerului Transporturilor, sau a Curţii de Conturi; 

x) elaborarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern; 
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y) gestionarea documentelor elaborate în cadrul sistemului de control intern/managerial la 

nivelul instituţiei; 

z) consilierea structurilor funcţionale din cadrul instituţiei pentru realizarea autoevaluării anuale 

a sistemului de control intern/managerial; 

aa) întocmirea rapoartelor în baza dispoziţiilor preşedintelui Grupului de lucru pentru 

implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial şi le supune spre aprobare 

grupului de lucru; 

bb) asigurarea legăturii între structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române – ARR şi 

Grupul de lucru pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; 

cc) îndeplinirea şi transmiterea, după caz, a dispoziţiilor preşedintelui Grupului de lucru pentru 

implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; 

dd) colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la structurile funcţionale din cadrul 

instituţiei elaborate pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; 

ee) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

ff) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

gg) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR, specifice domeniului de activitate. 

 

4.5. Relaţiile Biroului Audit Public Intern şi Organizarea S.C.I.M. 

4.5.1. Relaţii ierarhice 

Art. 41 Relaţiile ierarhice sunt: 

a) de subordonare a şefului de birou faţă de Directorul General; 

b) de subordonare a personalului de execuţie faţă de şeful de birou. 

 

4.5.2. Relaţii de colaborare 

Art. 42 Relaţiile de colaborare sunt: 

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între şeful de birou şi şefii/coordonatorii celorlalte structuri funcţionale; 

d) între personalul de execuţie din cadrul biroului, precum şi între acesta şi personalul de 

execuţie din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 

 

4.5.3. Relaţii funcţionale  

Art. 43 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

4.5.4. Relaţii de reprezentare 

Art. 44 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General.  
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SECŢIUNEA 5 

BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE 

 

5.1. Dispoziţii generale  

Art. 45 Biroul Achiziţii Publice este structură funcţională în subordinea Directorului General. 

 

5.2. Conducerea Biroului Achiziţii Publice 

Art. 46 Conducerea Biroului Achiziţii Publice este asigurată de către seful de birou, iar în lipsa 

acestuia de persoana desemnată din cadrul biroului, în limita mandatului dat de şeful biroului. 

Şeful biroului stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine.  

 

5.3 Structura organizatorică 

Art. 47 Biroul Achiziţii Publice are în componenţă un număr de 4 posturi. 

 

5.4. Atribuţii specifice 

Art. 48 Biroul Achiziţii Publice îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) întocmirea notelor justificative privind determinarea valorii estimate a contractelor/ 

acordurilor-cadru de achiziţie publică incluse în „Lista alte cheltuieli de investiţii”;  

b) întocmirea notelor justificative privind alegerea procedurilor de atribuire a contractelor/ 

acordurilor-cadru de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări, altele decât cele de licitaţie 

deschisă sau restrânsă;  

c) întocmirea notelor justificative privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă pentru 

atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări;  

d) întocmirea notelor justificative privind documentele de calificare cuprinse în documentaţiile 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări;  

e) întocmirea notelor justificative privind ponderile factorilor de evaluare din documentaţiile de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări, 

atunci când criteriul de atribuire ales este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 

economic;  

f) întocmirea referatelor de aprobare a documentaţiilor de atribuire; 

g) întocmirea „Lista alte cheltuieli de investiţii”, inclusiv anexele; 

h) întocmirea memoriilor justificative privind „Lista alte cheltuieli de investiţii”; 

i) întocmirea şi transmiterea adreselor de înaintare a „Listei alte cheltuieli de investiţii” şi a 

memoriului justificativ către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor; 

j) întocmirea programelor anuale ale achiziţiilor publice; 

k) întocmirea şi transmiterea structurilor funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere Române - 

ARR adreselor de solicitare a specificaţiilor tehnice necesare întocmirii caietului de sarcini şi a 

factorilor de evaluare, după caz, privind achiziţiile de produse, servicii şi lucrări; 

l) întocmirea caietelor de sarcini privind achiziţiile publice de produse, servicii şi lucrări; 

m) întocmirea şi transmiterea în SEAP a documentaţiei de atribuire privind achiziţia publică de 

produse, servicii şi lucrări; 

n) întocmirea şi transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea pentru Coordonarea 

şi Verificarea Achiziţiilor Publice a adreselor care atestă conformitatea documentaţiilor de 

atribuire cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice şi adreselor de înştiinţare asupra 

iniţierii procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

o) întocmirea şi transmiterea către operatorii economici semnatari ai unui acord-cadru a cererilor 
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de oferte de preţ, în situaţia invitării la re-ofertare; 

p) publicarea în SEAP a anunţurilor de participare, a invitaţiilor de participare, a anunţurilor 

erată, a răspunsurilor la solicitările de clarificări şi a anunţurilor de atribuire; 

q) întocmirea şi transmiterea către operatorii economici a invitaţiilor la negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare; 

r) solicitarea cerinţelor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească sediile şi terenurile ce urmează 

a fi achiziţionate, şefilor/coordonatorilor de agenţii teritoriale şi întocmirea documentaţiei 

aferente; 

s) întocmirea şi transmiterea către Serviciul Resurse Umane a adreselor de solicitare cu privire la 

înfiinţarea comisiilor de evaluare cu propunerile referitoare la componenţa acestora din care pot 

face parte atât membrii din cadrul Biroului Achiziţii Publice cât şi membrii din cadrul 

structurilor funcţionale care au fundamentat necesitatea achiziţiei publice; 

t) întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări privind documentaţiile de atribuire;  

u) întocmirea punctelor de vedere ale autorităţii contractante privind notificările transmise de 

operatorii economici referitoare la documentaţiile de atribuire;  

v) întocmirea punctelor de vedere ale autorităţii contractante privind notele intermediare 

transmise de Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea 

Achiziţiilor Publice referitoare la documentaţiile de atribuire;  

w) întocmirea punctelor de vedere ale autorităţii contractante privind contestaţiile depuse la 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor referitoare la procedurile de atribuire a 

contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică;  

x) transmiterea, dosarelor achiziţiilor publice în vederea soluţionării contestaţiilor la cererea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

y) întocmirea şi transmiterea proceselor verbale ale şedinţelor de deschidere a ofertelor, adreselor 

de solicitare de clarificări şi completări formale sau de confirmare privind documentele de 

calificare, propunerilor tehnice şi propunerilor financiare şi adreselor de solicitare a acceptului de 

corectare a erorilor aritmetice privind propunerile financiare, către ofertanţi;  

z) întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor de evaluare a documentelor de calificare, a 

propunerilor tehnice, a propunerilor financiare şi a răspunsurilor la solicitările de clarificări 

privind ofertele depuse în cadrul procedurilor de achiziţie publică;  

aa) întocmirea proceselor verbale individuale de acordare a punctajelor în cazul aplicării 

criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”;  

bb) întocmirea şi transmiterea către ofertanţi a adreselor de comunicări privind rezultatul 

procedurilor de atribuire şi ofertantul câştigător; 

cc) întocmirea proceselor verbale de negociere, în situaţia utilizării procedurii de negociere, cu 

sau fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

dd) întocmirea rapoartele procedurilor de achiziţie publică; 

ee) întocmirea şi transmiterea notificărilor către Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea pentru 

Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice privind încheierea contractelor de achiziţie 

publică;  

ff) întocmirea şi transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a 

Achiziţiilor Publice şi operatorii economici a certificatelor constatatoare privind îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale;  

gg) întocmirea şi transmiterea către Cabinetul Ministrului Transporturilor, Cabinetul Secretarului 

de Stat şi Direcţiei Transport Rutier, a raportărilor săptămânale privind situaţia achiziţiilor 

publice;  
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hh) întocmirea şi transmiterea către Direcţia Relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului 

Transporturilor a raportărilor lunare privind situaţia achiziţiilor publice cu valoare estimată mai 

mare sau egală cu 40.000 Euro;  

ii) întocmirea şi transmiterea către Direcţia Achiziţii, Investiţii şi Implementare Proiecte şi 

Direcţia Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor a raportărilor lunare privind 

programul de investiţii;  

jj) întocmirea şi transmiterea către Direcţia Achiziţii, Investiţii şi Implementare Proiecte a 

raportărilor lunare privind contractele de achiziţie publică încheiate;  

kk) întocmirea şi transmiterea către Direcţia Achiziţii, Investiţii şi Implementare Proiecte a 

raportărilor privind situaţia achiziţiilor publice cu valoare estimată mai mare sau egală cu 

125.000 Euro;  

ll) întocmirea şi transmiterea oricăror raportări solicitate de către organele abilitate, conform 

legii;  

mm) transmiterea în SEAP a raportului anual privind situaţia contractelor de achiziţie publică 

atribuite; 

nn) întocmirea şi transmiterea către Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică a adreselor de 

restituire a garanţiilor de participare sau a garanţiilor de bună execuţie;  

oo) transmiterea de cereri de ofertare pentru activităţi de cumpărare directă;  

pp) participarea în cadrul comisiilor de inventariere;  

qq) întocmirea contractelor de achiziţie publică, după atribuirea contractului în urma finalizării 

procedurii de achiziţie publică; 

rr) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii biroului; 

ss) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern/ 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

tt) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR, specifice domeniului de activitate. 

 

5.5. Relaţiile Biroului Achiziţii Publice 

 

5.5.1. Relaţii ierarhice 

Art. 49 Relaţiile ierarhice sunt: 

a) de subordonare a şefului biroului faţă de Directorul General;  

b) de subordonare a personalului de execuţie faţă de şeful biroului. 

 

5.5.2. Relaţii de colaborare  

Art. 50 Relaţiile de colaborare sunt:  

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între şeful biroului şi şefii/coordonatorii celorlalte structuri funcţionale; 

d) între personalul de execuţie din cadrul biroului precum şi între acesta şi personalul de execuţie 

din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 
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5.5.3. Relaţii funcţionale  

Art. 51 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

5.5.4. Relaţii de reprezentare 

Art. 52 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General. 
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SECŢIUNEA 6 

DIRECŢIA LICENŢIERE ŞI AUTORIZARE 

 

6.1. Dispoziţii generale 

Direcţia Licenţiere şi Autorizare este în subordinea Directorului general al Autorităţii Rutiere 

Române – ARR. 

 

6.2. Conducerea Direcţiei Licenţiere şi Autorizare 

Art. 53 Conducerea Direcţiei Licenţiere şi Autorizare este asigurată de către Directorul Direcţiei 

Licenţiere şi Autorizare, iar în lipsa acestuia de unul dintre şefii de serviciu/birou, în limita 

mandatului dat de Directorul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare. Şefii de serviciu/birou stabilesc 

atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine.  

6.3. Structura organizatorică  

Art. 54 Direcţia Licenţiere şi Autorizare are în componenţă un număr de 51 de posturi şi 

cuprinde următoarele structuri funcţionale: 

A. Serviciul Licenţe şi Programe de Transport 

B. Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi 

C. Serviciul Informatizare şi Eliberare Carduri 

D. Serviciul Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi care are în subordine: 

D1. Biroul Atestare şi Certificare 

E. Serviciul Registrul Electronic European şi Restituire Acciză care are în subordine: 

E.1. Biroul Restituire Acciză 

 

6.3.1. Serviciul Licenţe şi Programe de Transport  

 

6.3.1.1 Dispoziţii generale  

Art. 55 Serviciul Licenţe şi Programe de Transport este structură funcţională în cadrul Direcţiei 

Licenţiere şi Autorizare. 

 

6.3.1.2 Conducerea Serviciului Licenţe şi Programe de Transport 

Art. 56 Conducerea Serviciului Licenţe şi Programe de Transport este asigurată de către şeful 

serviciului, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată din cadrul serviciului, în limita 

mandatului acordat de şeful de serviciu. Şeful de serviciu stabileşte atribuţiile pentru persoanele 

aflate în subordine. 

 

6.3.1.3 Structura organizatorică 

Art. 57 Serviciul Licenţe şi Programe de Transport are în componenţă un număr de 8 posturi. 

 

6.3.1.4 Atribuţii specifice 

Art. 58 Serviciul Licenţe şi Programe de Transport îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) analizarea şi soluţionarea cererilor de întocmire şi modificare a programului de transport 

interjudeţean, adresate Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

b) întocmirea programului de transport interjudeţean şi propunerea spre aprobare Directorului 

Direcţiei Licenţiere şi Autorizare şi Directorului General; 

c) elaborarea listelor curselor interjudeţene care vor fi ofertate public în vederea atribuirii 

electronice; 
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d) tipărirea şi transmiterea graficelor de circulaţie aferente curselor interjudeţene atribuite în 

urma unei şedinţe de atribuire electronică, către agenţiile teritoriale; 

e) actualizarea programului de transport interjudeţean în conformitate cu modificările aprobate; 

f) tipărirea şi transmiterea graficelor de circulaţie aferente curselor interjudeţene conform 

modificărilor aprobate in urma solicitărilor operatorilor de transport rutier depuse în vederea 

modificării programului de transport interjudeţean, către agenţiile teritoriale; 

g) tipărirea şi transmiterea graficelor de circulaţie aferente curselor interjudeţene în vederea 

înlocuirii în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, către agenţiile teritoriale; 

h) analizarea şi soluţionarea reclamaţiilor referitoare la modificarea şi completarea programului 

de transport interjudeţean, precum şi alte sesizări referitoare la domeniul transporturilor rutiere; 

i) stabilirea circuitului documentelor din cadrul serviciului; 

j) elaborarea şi actualizarea procedurilor operaţionale specifice activităţii serviciului; 

k) întocmirea rapoartelor periodice cu privire la activitatea desfăşurată; 

l) informarea conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR asupra problemelor apărute în 

derularea transporturilor de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean şi propunerea 

de măsuri pentru soluţionarea lor, după caz; 

m) acordarea consultanţei în problemele privind aplicarea normelor şi reglementărilor interne din 

domeniul transporturilor rutiere şi servicii de informare şi îndrumare a operatorilor de transport 

rutier şi întreprinderilor; 

n) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

o) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

p) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare, specifice domeniului de 

activitate. 

 

6.3.2 Biroul Autorizari Şcoli de Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi 

 

6.3.2.1 Dispoziţii generale  

Art. 59 Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi este structură 

funcţională în cadrul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare.  

 

6.3.2.2 Conducerea Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi 

Art. 60 Conducerea Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi este 

asigurată de către şeful biroului, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată din cadrul biroului, 

în limita mandatului conferit. Şeful de birou stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate în 

subordine.  

 

6.3.2.3 Structura organizatorică 

Art. 61 Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi cuprinde în 

structura organizatorică un număr de 3 posturi. 

 

6.3.2.4 Atribuţii specifice 

Art. 62 Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice:  
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a) avizarea îndeplinirii condiţiilor de funcţionare a şcolilor de pregătire profesională a 

conducătorilor auto;  

b) avizarea programele şcolare ale şcolilor de conducători auto, conform reglementărilor în 

vigoare;  

c) gestionarea activitatea de autorizare a şcolilor de conducători auto;  

d) propunerea de modificări legislative privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi 

înaintarea lor spre aprobare; 

e) colaborarea cu personalul din agenţiile teritoriale în ceea ce priveşte activitatea de autorizare a 

şcolilor de conducători auto; 

f) acordarea de consultanţă în probleme privind aplicarea normelor şi reglementărilor interne din 

domeniul şcolilor de conducători auto; 

g) controlează şi urmăreşte modul în care sunt îndeplinite cerinţele standardului ISO 9001:2008, 

în procesele specifice activităţii şi are responsabilităţi clare în ceea ce priveşte cunoaşterea şi 

respectarea procedurilor generale, precum şi a celor operaţionale specifice biroului, documente 

proprii Sistemului de Management al Calităţii - SMQ; 

h) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

l) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare, specifice domeniului de 

activitate. 

 

6.3.3 Serviciul Informatizare şi Eliberare Carduri 

 

6.3.3.1 Dispoziţii generale 

Art. 63 Serviciul Informatizare şi Eliberare Carduri este o structură funcţională în cadrul 

Direcţiei Licenţiere şi Autorizare.  

 

6.3.3.2 Conducerea Serviciului Informatizare şi Eliberare Carduri  

Art. 64 Conducerea serviciului IT Informatizare şi Eliberare Carduri este asigurată de şeful de 

serviciu, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată din cadrul serviciului, în limita mandatului 

acordat de acesta. Şeful de serviciu stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

6.3.3.3 Structura organizatorică 

Art. 65 Serviciul Informatizare şi Eliberare Carduri are în componenţă un număr de 12 posturi. 

 

6.3.3.4 Atribuţii specifice 

Art. 66 Serviciul Informatizare şi Eliberare Carduri îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) administrarea sistemul informatic de licenţiere/autorizare/atestare al Autorităţii Rutiere 

Române - ARR, privind transportul rutier de mărfuri şi persoane, activităţile conexe transportului 

rutier, şcolile de conducători auto, instructorii auto autorizaţi şi persoanele care deţin 

certificate/atestate în domeniul transportului rutier; 

b) asigurarea actualizării sistemului informatic în conformitate cu modificările legislative; 

c) monitorizarea datelor din sistemul informatic, sesizarea şi comunicarea prin ftp (intranetul 

Autorităţii Rutiere Române - ARR) a neconformităţilor şi inconsistenţelor în vederea corectării 

acestora; 
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d) realizarea de statistici, rapoarte şi prezentări privind operatorii de transport, întreprinderile, 

structura parcului auto, licenţele comunitare şi copiile conforme ale acestora, certificatele de 

transport în cont propriu şi copiile conforme aferente şi privind întreprinderile care desfăşoară 

activităţi conexe transportului rutier; 

e) verificarea şi transmiterea către Direcţia Rutieră din cadrul Ministerului Transporturilor, a 

datelor privind operatorii de transport rutier de mărfuri şi a parcului auto utilizat în vederea 

emiterii autorizaţiilor CEMT; 

f) punerea la dispoziţia Ministerului Transporturilor a informaţiilor referitoare la activitatea de 

transport rutier autorizat la nivel naţional; 

g) transmiterea trimestrială către Institutul Naţional de Statistică a informaţiilor referitoare la 

transportul rutier de mărfuri şi persoane la nivel naţional; 

h) transmiterea către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor - 

DRPCIV a datelor privind şcolile de conducători auto şi a instructorilor de conducere auto; 

i) formularea de răspunsuri la solicitările adresate de alte instituţii publice prin furnizarea 

informaţiilor referitoare la întreprinderile care desfăşoară activităţi de transport rutier, activităţi 

conexe transportului rutier sau persoane atestate/certificate; 

j) identificarea şi propunerea de soluţii tehnice în colaborare cu celelalte structuri funcţionale 

referitoare la sistemul informatic; 

k) colaborarea cu alte instituţii interesate pentru realizarea de reţele informatice, care să asigure 

interconectarea cu sistemul informatic al Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

l) proiectarea/realizarea de aplicaţii/servicii necesare furnizării pe internet a informaţiilor din 

registrul electronic privitoare la activitatea specifică; 

m)  verificarea, testarea şi implementarea aplicaţiilor informatice realizate; 

n) administrarea sistemelor de gestiune a bazelor de date; 

o) asigurarea securităţii funcţionării sistemului informatic la nivelul ARR; 

p) asigurarea legăturilor cu firmele furnizoare de echipamente, software şi servicii informatice; 

q) asigurarea administrării serverelor de baze de date şi a celor cu scop special; 

r) asigurarea administrării reţelelor interne din punct de vedere al hardware-ului şi software-ului; 

s) asigurarea integrării în sistem a unor echipamente şi configuraţii noi; 

t) asigurarea salvării periodice a datelor de pe servere; 

u) monitorizarea funcţionării echipamentelor şi activităţii în reţea; 

v) asigurarea serviciului de help desk pentru angajaţii din cadrul Autorităţii Rutiere Române - 

ARR; 

w) administrarea site-ul Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

x) administrarea şi actualizarea formularelor specifice activităţii Autorităţii Rutiere Române – 

ARR pe site-ul www.e-guvernare.ro; 

y) asigurarea transmiterii datelor prin canalul de comunicaţie VPN, realizat între Autoritatea 

Rutieră Română - ARR şi Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională – 

C.N.M.S.I., privind operatorii de transport mărfuri, în vederea atribuirii electronice a 

autorizaţiilor pentru ţările non-comunitare, precum şi operatorii de transport rutier public de 

persoane, parcul utilizat, vehiculele nominalizate pe traseele pe care operatorii de transport deţin 

licenţe de traseu, traseele la care operatorii de transport au renunţat sau măsura retragerii a rămas 

definitivă, date necesare realizării atribuirii electronice de curse / trasee;  

z) elaborarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale pentru achiziţia de echipamente, produse 

software, servicii informatice şi sisteme informatice specializate; 

http://www.e-guvernare.ro/
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aa) asigurarea proiectării/realizării şi implementării aplicaţiilor informatice, de servicii de 

dezvoltare de software adaptat, de servicii de mentenanţă şi suport pentru produsele software şi 

aplicaţiilor informatice implementate, administrarea sistemelor de gestiune a bazelor de date; 

bb) elaborarea documentaţiei de prezentare şi de utilizare a aplicaţiilor informatice realizate şi 

comunicarea lor către utilizatori; 

cc) asigurarea suportului tehnic utilizatorilor pentru aplicaţiile informatice realizate; 

dd) asigurarea instalării, configurării, administrării echipamentelor şi pachetelor software ale 

Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

ee) propunerea necesarului de echipamente, produse software şi servicii (comunicaţii de date, 

servicii de întreţinere post-garanţie, servicii de mentenanţă şi suport şi altele asemenea); 

ff) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

gg) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

hh) informarea utilizatorilor asupra cerinţelor care trebuie îndeplinite în scopul obţinerii unei 

cartele tahografice sau a unui certificat de pregătire profesională tip card pentru conducătorii 

auto; 

ii) urmărirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentele 

europene care au aplicabilitate directă în emiterea cartelelor tahografice sau a certificatelor de 

pregătire profesională tip card ale conducătorilor auto, pentru solicitările primite; 

jj) înregistrarea cererilor de emitere, reînnoire, schimbare a cartelelor tahografice sau a 

certificatelor de pregătire profesională tip card ale conducătorilor auto, după caz; 

kk) verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare obţinerii cartelelor tahografice sau a certificatelor 

de pregătire profesională tip card ale conducătorilor auto; 

ll) asigurarea transmiterii datelor de înregistrare ale solicitanţilor la Autoritatea de personalizare 

a cardurilor, RO-CP (Centrul de personalizare); 

mm) asigurarea transmiterii PIN-ului cartelelor de atelier; 

nn) realizarea stocării şi gestionării datelor cu caracter personal; 

oo) asigurarea managementului cartelelor tahografice şi a certificatelor de pregătire profesională 

tip card ale conducătorilor auto; 

pp) înregistrarea declarării pierderii, furtului, defectării sau suspendării cartelei tahografice sau a 

certificatului de pregătire profesională tip card ale conducătorilor auto, după caz; 

qq) asigurarea interfeţei şi comunicării cu sistemul TACHOnet; 

rr) asigurarea interfeţei şi comunicării cu RO-CP prin utilizarea unei conexiuni securizate prin 

care se trimit automat cererile de cartele tahografice şi datele necesare personalizării acestora la 

RO-CP şi comunicarea de la RO-CP a stării cererilor; 

ss) informarea RO-MSA (Autoritatea statului membru responsabilă de implementarea 

reglementarilor (EC) 3821/85, (EC) 2135/98, (EC) 1360/2002 în România) şi RO-CA 

(Autoritatea de certificare la nivelul României) despre toate incidentele de siguranţă; 

tt) soluţionarea reclamaţiilor/sesizărilor privind eliberarea cartelelor tahografice şi a certificatelor 

de pregătire profesională tip card pentru conducătorii auto; 

uu) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

vv) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 
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ww) executarea şi a altor atribuţii delegate spre competenţa sa de către şefii ierarhici, sau care 

decurg din actele normative în vigoare specifice activităţii. 

 

6.3.4. Serviciul Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi 

 

6.3.4.1 Dispoziţii generale 

Art. 67 Serviciul Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi este structură funcţională în 

cadrul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare şi are în subordine Biroul Atestare şi Certificare. 

 

6.3.4.2 Conducerea Serviciului Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi 

Art. 68 Conducerea Serviciului Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi este asigurată 

de către şeful Serviciului Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi, iar în lipsa acestuia 

de către şeful Biroului Atestare şi Certificare sau de către persoana desemnată din cadrul 

serviciului, în limita mandatului dat de şeful de serviciu. Şeful de serviciu, respectiv şeful de 

birou, stabilesc atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

6.3.4.3 Structura organizatorică 

Art. 69 Serviciul Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi are în componenţă un număr 

de 8 posturi şi cuprinde următoarele structuri funcţionale: 

A. Serviciul Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi – 5 posturi; 

B. Biroul Atestare şi Certificare – 3 posturi. 

 

6.3.4.4 Atribuţii specifice 

6.3.4.4.1 Atribuţiile Serviciului Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi 

Art. 70 Serviciul Programe de Pregătire şi Formare în Transporturi îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 

a) asigurarea organizării şi participării cu formatorii din cadrul serviciului la cursuri de formare, 

perfecţionare şi specializare în domeniul transportului rutier pentru personalul Autorităţii Rutiere 

Române - ARR; 

b) gestionarea bazelor de întrebări necesare procesului de atestare profesională a personalului de 

specialitate din domeniul transporturilor rutiere: manageri de transport, conducători auto care 

efectuează transport rutier de mărfuri sau persoane, conducători auto care efectuează transport 

rutier de mărfuri cu vehicule care depăşesc limitele maxime sau dimensiunile de gabarit maxim 

admise, consilieri de siguranţă, conducători auto care efectuează transport de persoane în regim 

de taxi, instructori de conducere auto, profesori de legislaţie rutieră; 

c) asigurarea organizării cursurilor de formare, perfecţionare şi instruire a 

auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră; 

d) colaborarea cu instituţii de învăţământ superior acreditate şi/sau cu furnizorii de formare 

profesională autorizaţi potrivit legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, în vederea 

organizării şi desfăşurării, în baza programelor-cadru, a cursurilor de formare, instruire şi 

perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră; 

e) participarea la elaborarea normelor privind organizarea şi la desfăşurarea cursurilor de 

formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră; 

f) realizarea propunerilor privind programele-cadru de formare, instruire şi perfecţionare 

profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră; 
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g) organizarea periodică de informări şi dezbateri cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră pe 

teme legate de rezultatele cercetărilor şi practicilor în domeniu; 

h) colaborarea cu celelalte compartimente ale Autorităţii Rutiere Române - ARR cu atribuţii 

privind siguranţa infrastructurii rutiere, instituţii de învăţământ superior şi institute de 

cercetare/proiectare la elaborarea de proiecte privind norme, standarde şi ghiduri tehnice în 

materie, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional, şi 

înaintarea acestor proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor; 

i) colaborarea pentru realizarea documentaţiilor şi publicaţiilor de specialitate periodice pentru 

auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră; 

j) distribuirea către auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră a documentaţiilor şi publicaţiilor 

prevăzute la lit. h) şi i), precum şi a altor reglementări de interes; 

k) controlează şi urmăreşte modul în care sunt îndeplinite cerinţele standardului ISO 9001:2008, 

în procesele specifice activităţii şi are responsabilităţi clare în ceea ce priveşte cunoaşterea şi 

respectarea procedurilor generale, precum şi a celor operaţionale specifice serviciului, 

documente proprii Sistemului de Management al Calităţii - SMQ; 

l) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

m) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare, specifice domeniului de 

activitate. 

 

6.3.4.4.2 Atribuţiile Biroului Atestare şi Certificare 

Art. 71 Biroul Atestare şi Certificare cuprinde în structura organizatorică un număr de 3 posturi 

şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) păstrarea centralizatoarelor cu rezultatele examinărilor organizate în vederea obţinerii 

certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducători auto, persoane desemnate să conducă 

permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, consilieri de siguranţă, conducători auto care 

efectuează transport de mărfuri periculoase, instructori de conducere auto şi profesori de 

legislaţie rutieră, depuse de membrii comisiilor de examinare; 

b) întocmirea situaţiilor privind rezultatele examinărilor organizate în vederea obţinerii 

certificatelor/atestatelor profesionale; 

c) elaborarea procedurilor/instrucţiunilor în vederea eliberării, înlocuirii sau preschimbării 

certificatelor/atestatelor de pregătire profesională pentru personalul din domeniul transporturilor 

rutiere pentru manageri de transport, consilieri de siguranţă, instructori auto, profesori de 

legislaţie rutieră, conducători auto care efectuează transporturi rutier de mărfuri care depăşesc 

limitele masice sau dimensiunile de gabarit maxim admise, conducători auto care efectuează 

transport de persoane în regim de taxi; 

d) participarea cu experţi/formatori din cadrul biroului la programele de formare profesională, 

perfecţionare şi specializare în domeniul transportului rutier pentru personalul Autorităţii Rutiere 

Române - ARR; 

e) elaborarea/actualizarea subiectelor utilizate în activitatea de atestare/certificare profesională a 

personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; 

f) elaborarea procedurilor/instrucţiunilor de examinare necesare procesului de atestare 

profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere: manageri de 

transport, conducători auto care efectuează transport rutier de mărfuri sau persoane, conducători 
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auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule care depăşesc limitele maxime sau 

dimensiunile de gabarit maxim admise, consilieri de siguranţă, conducători auto care efectuează 

transport de persoane în regim de taxi, instructori de conducere auto, profesori de legislaţie 

rutieră; 

g) acordarea de consultanţă în probleme privind activitatea de eliberare a certificatelor/atestatelor 

profesionale pentru manageri de transport, consilieri de siguranţă, instructori de conducere auto, 

profesori de legislaţie rutieră, conducători auto care efectuează transport rutier de mărfuri sau 

persoane, conducători auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule care depăşesc 

limitele maxime sau dimensiunile de gabarit maxim admise, conducători auto care efectuează 

transport de persoane în regim de taxi; 

h) propunerea spre aprobare Directorului General a comisiilor de examinare practică în vederea 

obţinerii certificatelor/atestatelor profesionale; 

i) controlează şi urmăreşte modul în care sunt îndeplinite cerinţele standardului ISO 9001:2008, 

în procesele specifice activităţii şi are responsabilităţi clare în ceea ce priveşte cunoaşterea şi 

respectarea procedurilor generale, precum şi a celor operaţionale specifice biroului, documente 

proprii Sistemului de Management al Calităţii - SMQ; 

j) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

k) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare, specifice domeniului de 

activitate. 

 

 

6.3.5. Serviciul Registrul Electronic European si Restituire Acciza 

 

6.3.5.1 Dispoziţii generale 

Art. 72 Serviciul Registrul Electronic European şi Restituire Acciza este structură funcţională în 

cadrul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare şi are în subordine Biroul Restituire Acciză. 

 

6.3.5.2 Conducerea Serviciului Registrul Electronic European şi Restituire Acciză 

Art. 73 Conducerea Serviciului Registrul Electronic European şi Restituire Acciza este asigurată 

de către şeful serviciului, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată din cadrul serviciului, în 

limita mandatului dat de şeful serviciului. Şeful de serviciu, respectiv şeful de birou, stabilesc 

atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

6.3.5.3 Structura organizatorică  

Art. 74 Serviciul Registrul Electronic European şi Restituire Acciză are în componenţă un 

număr de 11 posturi şi cuprinde următoarele structuri funcţionale:  

A. Serviciul Registrul Electronic European şi Restituire Acciză – 6 posturi; 

B. Biroul Restituire Acciză – 5 posturi. 

 

6.3.5.4 Atribuţii specifice 

6.3.5.4.1 Atribuţiile Serviciului Registrul Electronic European şi Restituire Acciză 

Art. 75 Serviciul Registrul Electronic European şi Restituire Acciză îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 
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a) asigurarea componentei de interoperabilitate cu sistemele informatice europene - Registrul 

Electronic al Operatorilor de Transport - ERRU; 

b) asigurarea interoperabilităţii Registrului Electronic Naţional al Operatorilor de Transport cu 

sistemele informatice europene Registrul Electronic al Operatorilor de Transport - ERRU; 

c) asigurarea administrării şi gestionării datelor specifice din Registrul Electronic Naţional al 

Operatorilor de Transport - ERRU; 

d) administrarea sistemului informatic al schemei de ajutor de stat prevăzută de H.G. 537/2014 şi 

gestionarea datelor din Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru 

restituirea de acciză; 

e) asigurarea verificării eligibilităţii pentru restituirea de acciză pentru operatorii economici 

stabiliţi în alte state membre; 

f) asigurarea interoperabilităţii cu sistemele informatice ale altor instituţii şi autorităţi publice; 

g) asigurarea comunicării/transmiterii datelor statistice sau de detalii către/de la alte instituţii sau 

autorităţi publice; 

h) administrarea sistemului informatic pentru raportarea on-line a datelor transmise de către 

operatorii de transport rutier care efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate în trafic naţional cu privire la situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier în 

conformitate cu reglementările din domeniul transporturilor rutiere; 

i) administrarea sistemului informatic pentru raportarea on-line a datelor transmise de către 

întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier privind 

conducătorii auto angajaţi în conformitate cu reglementările din domeniul transporturilor rutiere; 

j) administrarea sistemului informatic pentru raportarea on-line a datelor transmise de către 

operatorii de transport rutier care efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

ocazionale în conformitate cu reglementările din domeniul transporturilor rutiere; 

k) administrarea sistemului informatic pentru raportarea on-line a cursanţilor pregătiţi de şcolile 

de conducători auto în conformitate cu reglementărilor în vigoare; 

l) administrarea sistemului informatic pentru raportarea on-line a datelor transmise de către 

operatorii de transport rutier care efectuează transport rutier interjudeţean de persoane contra 

cost prin servicii regulate privind înlocuirea provizorie vehiculelor nominalizate care prezintă 

defecţiuni tehnice în conformitate cu reglementările din domeniul transporturilor rutiere; 

m) administrarea sistemului informatic pentru raportarea on-line a datelor privind abonamentele 

eliberate pentru transportul elevilor în conformitate cu reglementările din domeniul 

transporturilor rutiere; 

n) asigurarea serviciului de help desk operatorilor de transport/şcolilor de conducători auto care 

au obligaţia să transmită date on-line; 

o) administrarea sistemului de examinare on-line privind obţinerea atestatelor/certificatelor de 

pregătire profesională în domeniul transportului rutier; 

p) realizarea importului automat al datelor privind rezultatele examinării după fiecare sesiune, în 

sistemul informatic de licenţiere/autorizare/atestare; 

q) elaborarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale pentru echipamente/aplicaţii informatice 

pentru activitatea specifică, verificarea, testarea şi implementarea aplicaţiilor informatice 

realizate pentru activitatea specifică; 

r) asigurarea administrării serverelor pentru activitatea specifică şi salvarea periodică a datelor 

specifice activităţii serviciului de pe servere; 

s) actualizarea site-ul Autorităţii Rutiere Române - ARR; 
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t) asigurarea serviciului de help desk pentru angajaţii din cadrul Autorităţii Rutiere Române – 

ARR; 

u) răspunde solicitărilor adresate de către alte instituţii publice în legătură cu furnizarea 

informaţiilor referitoare la întreprinderile care desfăşoară activităţi de transport rutier, activităţi 

conexe transportului rutier, persoane atestate sau raportări on-line; 

v) asigurarea schimbului de informaţii pe suport hârtie sau electronic cu instituţiile care au 

atribuţii de control în domeniul transporturilor rutiere; 

w) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

x)respectă cerinţele standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

y) întocmeşte documentele necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

z) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare, specifice domeniului de 

activitate. 

 

6.3.5.4.2 Atribuţiile Biroului Restituire Acciza  

Art. 76 Biroul Restituire Acciză îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) verificarea documentelor transmise de către operatorii economici în vederea înscrierii în 

Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de acciză; 

b) verificarea conformităţii datelor transmise de către operatorii economici în vederea înscrierii 

în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de acciză; 

c) întocmirea şi comunicarea deciziei de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în 

Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de acciză către 

operatorii economici şi/sau reprezentantul legal, după caz; 

d) arhivarea deciziilor de aprobare ori de respingere pentru cererile de înregistrare în Registrul 

vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de acciză şi a documentelor 

care stau la baza întocmirii acestora; 

e) verificarea documentelor transmise de către operatorii economici în vederea restituirii de 

acciză; 

f) verificarea conformităţii datelor transmise de către operatorii economici în vederea restituirii 

de acciză; 

g) verificarea eligibilităţii operatoriilor economici înregistraţi în Registrul vehiculelor şi al 

operatorilor economici eligibili, pentru perioada pentru care se solicită restituirea de acciză; 

h) verificarea bazei de restituire, constând în mii litri alimentaţi efectiv prin confruntarea datelor 

şi informaţiilor din borderouri cu celelalte documente şi informaţii prevăzute de HG nr. 

537/2014; 

i) verificarea determinării corecte a sumei de restituit înscrisă în cerere potrivit algoritmului 

prevăzut de hotărâre, precum şi dacă se referă numai la alimentările efectuate în perioada în care 

operatorul economic, precum şi vehiculele sunt eligibile în Registrul vehiculelor şi al 

operatorilor economici eligibili pentru restituirea de acciză; 

j) emiterea deciziilor de aprobare a cererilor de restituire către operatorii economici şi către 

ordonatorul de credite în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor 

Publice; 
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k) emiterea deciziilor de respingere a cererii de restituire către operatorii economici; 

l) asigurarea schimbului de informaţii pe suport hârtie sau electronic cu instituţiile care au 

atribuţii de control şi atribuţii privind ajutorul de stat acordat; 

m) întocmirea deciziei de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registrul 

vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de acciză; 

n) respectarea termenelor de comunicare a deciziei de aprobare ori de respingere a cererii de 

înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de 

acciză; 

o) respectă cerinţele standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii 

p) întocmeşte documentele necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial. 

q) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare, specifice domeniului de 

activitate. 

 

 

6.4. Relaţiile Direcţiei Licenţiere şi Autorizare 

 

6.4.1 Relaţii ierarhice 

Art. 77 Relaţiile ierarhice sunt: 

a) de subordonare a Directorului Direcţiei Licenţiere şi Autorizare faţă de Directorul General al 

Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) de subordonare a şefilor serviciilor/birourilor faţă de Directorul Direcţiei Licenţiere şi 

Autorizare; 

c) de subordonare a şefului de birou faţă de şeful serviciului; 

d) de subordonare a personalului de execuţie faţă de şefii serviciu/birou. 

 

6.4.2 Relaţii de colaborare 

Art. 78 Relaţiile de colaborare sunt: 

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între şefii serviciilor/birourilor şi şefii/coordonatorii celorlalte structuri funcţionale; 

d) între personalul de execuţie din cadrul serviciilor/birourilor, precum şi între acesta şi 

personalul de execuţie din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 

 

6.4.3 Relaţii funcţionale  

Art. 79 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

6.4.4 Relaţii de reprezentare 

Art. 80 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General.  
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SECŢIUNEA 7 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 

7.1 Dispoziţii generale 

Art. 81 Autoritatea Rutieră Româna – ARR organizează şi conduce contabilitatea proprie prin 

intermediul Direcţiei Economice. Direcţia Economică este o structură funcţională în subordinea 

Directorului General. 

 

7.2 Conducerea Direcţiei Economice 

Art. 82 Conducerea Direcţiei Economice este asigurată de către Directorul Direcţiei Economic, 

iar în lipsa acestuia de către unul dintre şefii serviciilor din cadrul Direcţiei, în limita mandatului 

dat de Directorul Economic. Şefii serviciilor şi coordonatorii de compartimente stabilesc 

atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

 

7.3 Structura organizatorică 

Art. 83 Direcţia Economică are în componenţă un număr de 20 posturi şi cuprinde următoarele 

structuri funcţionale: 

A. Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică; 

B. Serviciul Financiar B.V.C. Tarife; 

C. Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu. 

 

7.3.1 Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică 

 

7.3.1.1 Dispoziţii generale 

Art. 84 Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică este o structură funcţională în cadrul 

Autorităţii Rutiere Române - ARR, în subordinea Direcţiei Economice. 

 

7.3.1.2 Conducerea Serviciului Contabilitate şi Analiză Economică 

Art. 85 Conducerea serviciului este asigurată de şeful de serviciu, iar în lipsa acestuia de 

persoana desemnată din cadrul serviciului, în limita mandatului dat de şeful de serviciu. Şeful de 

serviciu stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

7.3.1.3 Structura Serviciului Contabilitate şi Analiză Economică  

Art. 86 Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică are în componenţă un număr de 9 posturi. 

 

7.3.1.4 Atribuţii specifice 

Art. 87 Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) evidenţa contabilă sintetică şi analitică a operaţiunilor efectuate în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare, precum şi cu Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia; 

b) înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţele contabile a documentelor justificative ce 

reflectă drepturi sau obligaţii ale instituţiei;  

c) întocmirea balanţei de verificare sintetică şi analitică pentru operaţiunile financiar-contabile; 

d) întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi a bilanţul contabil anual;  
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e) înaintarea situaţiilor financiare trimestriale şi a bilanţul contabil anual către Direcţia 

Economică şi Administrativ din Ministerul Transporturilor; 

f) întocmirea de analize economico-financiare pe baza situaţiilor financiare trimestriale şi a 

bilanţului anual;  

g) evidenţa contabilă a patrimoniului instituţiei, conform prevederilor legale în vigoare; 

h) valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, în baza listelor de inventariere furnizate 

de către comisiile de inventariere, în conformitate cu legislaţia specifică inventarierii 

patrimoniului; 

i) înregistrarea în evidenţele contabile ale instituţiei a rezultatelor inventarierii;  

j) întocmirea de balanţe analitice pentru toate gestiunile; 

k) efectuarea punctajului între evidenţa contabilă şi tehnico-operativă şi corectarea eventualelor 

neconcordanţe;  

l) evidenţa contabilă analitică şi sintetică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a 

materialelor pe locuri de folosinţă; 

m) centralizarea balanţelor analitice şi sintetice ale agenţiilor teritoriale şi ale sediului central în 

balanţa centralizată a Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

n) întocmirea situaţiei soldurilor de disponibilităţi băneşti şi efectuarea punctajului cu Trezoreria 

Statului şi cu băncile comerciale; 

o) evidenţa informatică a jurnalelor prevăzute de reglementările legale în vigoare: Registrul 

Jurnal, Registrul Inventar, Cartea Mare; 

p) respectă cerinţele standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

q) întocmeşte documentele necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

r) execută şi alte atribuţii delegate spre competenţa sa de către şefii ierarhici, sau care decurg din 

actele normative în vigoare specifice activităţii. 

 

7.3.2 Serviciul Financiar B.V.C. Tarife  

 

7.3.2.1 Dispoziţii generale 

Art. 88 Serviciul Financiar B.V.C. Tarife (Serviciul Financiar, Buget de Venituri şi Cheltuieli şi 

Tarife) este o structură funcţională în cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR, în subordinea 

Direcţiei Economice. 

 

7.3.2.2 Conducerea Serviciului Financiar B.V.C. Tarife 

Art. 89 Conducerea serviciului este asigurată de şeful de serviciu, iar în lipsa acestuia de 

persoana desemnată din cadrul serviciului, în limita mandatului dat de şeful de serviciu. Şeful de 

serviciu stabileşte atribuţiunile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

7.3.2.3 Structura Serviciului Financiar B.V.C. Tarife 

Art. 90 Serviciul Financiar B.V.C. Tarife are în componenţa sa un număr de 8 posturi. 

 

7.3.2.4 Atribuţii specifice 

Art. 91 Serviciul Financiar B.V.C. Tarife îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:  
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a) ţinerea evidenţei contabile sintetice şi analitice a operaţiunilor efectuate în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

b) Întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli anual şi a eventualelor rectificări 

bugetare, precum şi înaintarea acestuia spre avizare către Consiliul de Conducere al Autorităţii 

Rutiere Române – ARR, însoţit de nota justificativă privind proiectul bugetului de venituri si 

cheltuieli şi de celelalte anexe;  

c) înaintarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli avizat în prealabil de Consiliul de 

Conducere al Autorităţii Rutiere Române - ARR către Direcţia Economică şi Administrativ din 

Ministerul Transporturilor, în vederea aprobării acestuia de către ordonatorul principal de 

credite; 

d) întocmirea ordinelor de plată şi a dispoziţiilor de plata din casierie pe articole si alineate 

bugetare, în baza ordonanţărilor de plată aprobate de către Directorul General, aprobare 

precedată de verificarea şi viza CFPP în ceea ce priveşte legalitatea plăţilor şi încadrarea acestora 

în angajamentele bugetare disponibile aprobate;  

e) efectuarea la termen a plăţii obligaţiilor instituţiei în limita creditelor bugetare deschise şi 

neutilizate, prin unităţile de trezorerie sau băncile la care instituţia are conturi deschise, ca fază 

finală a execuţiei bugetare, prin care instituţia este eliberată de obligaţiile sale faţă de terţi; 

f) preluarea extraselor de cont în lei şi valută de la bănci şi de la Trezoreria Statului; 

g) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie la nivelul sediului central al 

Autorităţii Rutiere Române - ARR şi contabilizarea lor, pe baza documentelor justificative 

aprobate de către Directorul General; 

h) înregistrarea în evidenţele contabile a debitorilor din activităţi diverse, urmărirea acestora, 

stabilirea majorărilor de întârziere pentru neplata la termen, luarea măsurilor pentru încasarea şi 

stingerea debitelor/majorărilor de întârziere; 

i) verificarea registrului de casă, inventarierea soldului casei şi contabilizarea eventualelor 

diferenţe rezultate în urma inventarierii; 

j) verificarea deconturilor pentru deplasări interne şi externe în vederea respectării 

reglementărilor specifice, întocmirea documentelor bancare sau de casierie pentru drepturile ce 

le revin titularilor de deconturi, precum şi contabilizarea lor; 

k) întocmirea CEC-urilor pentru ridicări de numerar din Trezorerie; 

l) întocmirea situaţiei tichetelor de masă şi asigurarea repartizării lor către personalul din sediul 

central şi din agenţiile teritoriale;  

m) asigurarea legăturii permanente a instituţiei cu unităţile de trezorerie a statului, urmărirea 

operaţiunilor şi fluxurilor financiare care se derulează prin aceste unităţi; 

n) calcularea drepturilor şi obligaţiilor salariale pentru funcţia de bază, concedii medicale, 

concedii de odihnă, alte drepturi salariale cuvenite, în baza deciziilor în care se stabilesc 

drepturile salariale ale personalului instituţiei primite de la Serviciul Resurse Umane, precum şi 

în baza foilor colective de prezenţă primite de asemenea de la Serviciul Resurse Umane; 

o) întocmirea statelor de plată lunare pentru drepturile salariale;  

p) înregistrarea în evidenţele contabile ale instituţiei a drepturilor şi obligaţiilor salariale ale 

personalului instituţiei; 

q) întocmirea ordonanţărilor de plată referitoare la drepturile salariale ale personalului instituţiei 

şi la obligaţiile de plată ale angajaţilor şi angajatorului, înaintarea acestora către compartimentul 

CFP pentru verificarea în ceea ce priveşte legalitatea plăţilor şi încadrarea acestora în 
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angajamentele bugetare disponibile aprobate, cu scopul aprobării ordonanţărilor de plată de către 

Directorul General;  

r) întocmirea la termen a ordinelor de plată pentru achitarea drepturilor salariale şi a altor 

drepturi către angajaţi, a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul general consolidat al statului, 

precum şi contabilizarea lor; 

s) întocmirea adeverinţelor fiscale pentru veniturile obţinute de personalul instituţiei aferente 

funcţiei de bază şi a celor ce nu sunt aferente funcţiei de bază; 

t) întocmirea şi depunerea la termen a declaraţiilor lunare la bugetul de stat; 

u) transmiterea către bănci a listelor cu drepturile salariale nete cuvenite personalului, în vederea 

virării acestora pe cardurile de salarii, verificarea concordanţei dintre aceste sume cu cele din 

centralizatoarele statelor de plată;  

v) transmiterea, la cerere, către instituţiile abilitate, a datelor referitoare la cheltuieli de personal, 

cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public; 

w) calculaţia tarifelor aferente prestaţiilor de servicii specifice ale Autorităţii Rutiere Române - 

ARR; 

x) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

y) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

z) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Economice, specifice domeniului de activitate. 

 

7.3.3. Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu 

 

7.3.3.1 Dispoziţii generale 

Art. 92 Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu este o structură funcţională în 

cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR, în subordinea Direcţiei Economice. 

 

7.3.3.2 Coordonarea Compartimentului Control Financiar Preventiv Propriu 

Art. 93 Coordonarea compartimentului este asigurată de coordonatorul de compartiment, iar în 

lipsa acestuia de persoana desemnată din cadrul compartimentului, în limita mandatului dat de 

coordonatorul de compartiment. Coordonatorul de compartiment stabileşte atribuţiile pentru 

persoanele aflate în subordine. 

 

7.3.3.3 Structura Compartimentului Control Financiar Preventiv Propriu 

Art. 94 Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu are în componenţa sa un număr de 

2 posturi. 

 

7.3.3.4 Atribuţii specifice 

Art. 95 Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice:  

a) organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

b) furnizarea de informaţii pentru fiecare subdiviziune a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

instituţiei, cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare, pentru a se determina 

creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor; 
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c) evidenţa creditelor bugetare aprobate în baza cărora instituţia poate efectua plăţi, precum şi a 

modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului „Credite 

bugetare aprobate”; 

d) evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului „Angajamente bugetare”; 

e) compararea datelor din conturile „Credite bugetare aprobate” şi „Angajamente bugetare”; în 

vederea determinării creditelor bugetare disponibile; 

f) evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului „Angajamente legale”; 

g) furnizarea de informaţii către ordonatorul de credite pentru fiecare subdiviziune a bugetului, 

cu privire la: creditele bugetare disponibile, angajamentele legale, plăţile efectuate în baza 

angajamentelor legale la un moment dat, soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite 

până la finele anului;  

h) furnizarea către Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică a „Situaţiei privind execuţia 

cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului”, pentru a fi anexată la Situaţiile Financiare 

trimestriale sau la Bilanţul Anual; 

i) întocmirea raportului explicativ anexat la “Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare 

angajate la finele trimestrului”, care să cuprindă toate informaţiile utile cu privire la 

angajamentele efectuate în cursul exerciţiului bugetar. 

j) evidenţa contabilă în afara bilanţului, prin metoda contabilităţii în partidă simplă a conturilor 

„Credite bugetare aprobate”, „Angajamente bugetare” şi „Angajamente legale”; 

k) urmărirea lunară a execuţiei B.V.C. la toate capitolele de cheltuieli şi plăţi bugetare; 

l) exercitarea controlului financiar preventiv propriu prin viză, de către persoanele desemnate de 

Directorul General, care potrivit legii îndeplinesc condiţiile exercitării controlului financiar 

preventiv, pentru proiectele de operaţiuni care vizează, în principal:  

- angajamentele legale, creditele bugetare şi angajamentele bugetare;  

- deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;  

- modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor 

aprobate, inclusiv prin virări de credite bugetare;  

- angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor;  

- alte tipuri de operaţiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice;  

m) înaintarea pentru aprobare de către Directorul General numai a proiectelor de operaţiuni care 

respectă întru totul cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare, 

pentru care a fost acordată viza de control financiar preventiv propriu; 

n) înregistrarea documentelor primite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv 

propriu în “Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 

propriu”;  

o) verificarea documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv propriu cu privire 

la: completarea acestora în concordanţă cu conţinutul lor; existenţa semnăturilor persoanelor 

autorizate din cadrul structurilor funcţionale de specialitate; existenţa actelor justificative 

specifice operaţiunii prezentate la viză; 

p) acordarea vizei, prin aplicarea sigiliului şi a semnăturii pe document, dacă în urma verificării 

de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi de încadrare în limitele şi 

destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament;  

q) motivarea, în scris, a refuzului de acordare a vizei de control financiar preventiv, consemnând 

acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 



 52 

r) informarea conducătorului Autorităţii de refuzul de viza, însoţit de actele justificative 

semnificative şi restituirea celorlalte documente, sub semnătură către structurile funcţionale de 

specialitate care au iniţiat operaţiunea; 

s) informarea Curţii de Conturi, a Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, a Ministerului 

Transporturilor asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere de către 

conducătorul Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

t) informarea Ministerului Transporturilor de îndată ce efectuarea operaţiunii a fost dispusă, prin 

transmiterea unei copii după actul de decizie internă şi de pe motivaţia refuzului de viză; 

u) sesizarea inspecţiei centrale şi/sau a inspecţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 

dacă prin operaţiunea refuzată la viză, dar efectuată pe propria răspundere de către conducătorul 

Autorităţii, se prejudiciază patrimoniul instituţiei şi dacă conducătorul Ministerul Transporturilor 

nu a dispus măsurile legale; 

v) respectarea Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară 

activitatea de control financiar preventiv propriu, aşa cum au fost promovate prin dispoziţia 

ordonatorului de credite; 

w) întocmirea la termen a raportărilor, situaţiilor solicitate privind activitatea de evidenţă a 

angajamentelor bugetare şi legale, şi activităţilor de control financiar preventive propriu; 

x) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

y) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul compartimentului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru 

implementarea sistemului de control intern/managerial; 

z) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Economice, specifice domeniului de activitate. 

 

7.4 Relaţiile Direcţiei Economice  

7.4.1 Relaţii ierarhice 

Art. 96 Relaţiile ierarhice sunt: 

a) de subordonare a Directorului Direcţiei Economice faţă de Directorul General; 

b) de subordonare a şefilor serviciilor/coordonatorului compartimentului faţă de Directorul 

Direcţiei Economice;  

c) de subordonare a personalului de execuţie faţă de şefii serviciilor/coordonatorul 

compartimentului. 

 

7.4.2 Relaţii de colaborare 

Art. 97 Relaţiile de colaborare sunt: 

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între şefii serviciilor/coordonatorul compartimentului şi şefii/coordonatorii celorlalte structuri 

funcţionale; 

d) între personalul de execuţie din cadrul serviciilor/compartimentului, precum şi între acesta şi 

personalul de execuţie din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 
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7.4.3 Relaţii funcţionale 

Art. 98 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

7.4.4 Relaţii de reprezentare 

Art. 99 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General. 
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SECŢIUNEA 8 

DIRECŢIA SIGURANŢA INFRASTRUCTURII RUTIERE 

 

8.1 Dispoziţii generale  

Art. 100 Direcţia Siguranţa Infrastructurii Rutiere este structură funcţională în cadrul Autorităţii 

Rutiere Române - ARR fiind subordonată Directorului General Adjunct 1. 

 

8.2 Conducerea Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere  

Art. 101 Conducerea Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere este asigurată de Directorul 

Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere, iar în lipsa acestuia de unul din şefii birourilor, în 

limita mandatului dat de Directorul Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere. Directorul 

Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere stabileşte atribuţiunile pentru persoanele aflate în 

subordine.  

8.3 Structura Organizatorică  

Art. 102 Direcţia Siguranţa Infrastructurii Rutiere are în componenţă un număr de 16 posturi şi 

cuprinde următoarele structuri funcţionale:  

A.  Biroul Audit de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere; 

B. Biroul Inspecţie de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere şi Transport Mărfuri Periculoase; 

C.  Biroul Colectare, Prelucrare şi Analiză Date; 

D.  Compartimentul Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră - 

CSCISR. 

 

8.3.1 Biroul Audit de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere 

 

8.3.1.1 Dispoziţii generale 

Art. 103 Biroul Audit de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere este structură funcţională în cadrul 

Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere 

 

8.3.1.2 Conducerea Biroul Audit de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere 

Art. 104 Conducerea Biroului Audit de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere este asigurată de către 

şeful Biroului Audit de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere, iar în lipsa acestuia de persoana 

desemnată din cadrul biroului, în limita mandatului dat de şeful biroului. Şeful biroului stabileşte 

atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

8.3.1.3 Structura organizatorică 

Art. 105 Biroul Audit de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere are în componenţă un număr de 4 

posturi. 

 

8.3.1.4 Atribuţii specifice  

Art. 106 Biroul Audit de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

a) gestionarea activităţii de contractare privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi 

auditul de siguranţă rutieră; 

b) participarea la desemnarea auditorilor de siguranţă rutieră în vederea efectuării activităţilor ce 

fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, 

republicată;  
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c) participarea la verificarea documentaţiei depusă de investitorul/administratorul drumului 

public; 

d) stabilirea circuitului documentelor şi informaţiilor între părţile implicate în activităţile de 

audit de siguranţă rutieră; 

e) gestionarea corespondenţei cu investitorul/administratorul drumului public; 

f) primirea şi arhivarea rapoartelor de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi de audit de 

siguranţă rutieră, în limitele stabilite de actele normative în vigoare; 

g) gestionarea sancţiunilor disciplinare dispuse şi aplicate de către Autoritatea Rutieră Română - 

ARR auditorilor de siguranţă rutieră, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

h) aplicarea deciziilor Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privitoare la 

atestarea/sancţionarea auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră şi emiterea atestatelor 

respective; 

i) asigurarea administrării registrului auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră şi actualizarea 

acestora; 

j) colaborarea la elaborarea programelor de pregătire profesională şi participă la instruirea 

personalului de specialitate; 

k) colaborarea la organizarea de informări şi dezbateri cu auditorii de siguranţă rutieră din 

teritoriu pe teme legate de rezultate din domeniul cercetării şi a practicilor în domeniu; 

l)participarea pe plan naţional şi internaţional la activităţi specifice domeniului gestionării 

siguranţei rutiere; 

m) elaborarea şi propunerea de norme de aplicare a prevederilor legale din domeniul auditului de 

siguranţă rutieră; 

n) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

o) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

p) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere, specifice 

domeniului de activitate. 

 

8.3.3 Biroul Inspecţie de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere şi Transport Mărfuri 

Periculoase 

 

8.3.3.1 Dispoziţii generale 

Art. 107 Biroul Inspecţie de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere şi Transport Mărfuri Periculoase 

este structură funcţională în cadrul Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere. 

 

8.3.3.2 Conducerea Biroului Inspecţie de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere şi Transport 

Mărfuri Periculoase 

Art. 108 Conducerea Biroului Inspecţie de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere şi Transport 

Mărfuri Periculoase este asigurată de către şeful Biroului Inspecţia şi Controlul Siguranţei 

Infrastructurii Rutiere şi Transport Mărfuri Periculoase, iar în lipsa acestuia de persoana 

desemnată din cadrul biroului, în limita mandatului dat de şeful biroului. Şeful biroului stabileşte 

atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 
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8.3.3.3 Structura organizatorică 

Art. 109 Biroul Inspecţie de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere şi Transport Mărfuri Periculoase 

are în componenţă un număr de 5 posturi. 

 

8.3.3.4 Atribuţii specifice  

Art. 110 Biroul Inspecţie de Siguranţă a Infrastructurii Rutiere şi Transport Mărfuri Periculoase 

îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) contractarea activităţii de inspecţie de siguranţă rutieră; 

b) coordonarea pe plan naţional şi internaţional a activităţilor specifice domeniului de inspecţie 

de siguranţă rutieră; 

c) desemnarea inspectorilor de siguranţă rutieră în vederea efectuării activităţilor ce fac obiectul 

Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;  

d) elaborarea programării activităţilor de inspecţie de siguranţă rutieră periodică; 

e) primirea şi arhivarea rapoartelor de inspecţie de siguranţă rutieră;  

f) gestionarea sancţiunilor disciplinare dispuse şi aplicate de către Autoritatea Rutieră Română - 

RR inspectorilor de siguranţă rutieră; 

g) organizarea informărilor şi dezbaterilor cu inspectorii de siguranţă rutieră din teritoriu pe teme 

legate de rezultate din domeniul cercetării şi a practicilor în domeniu;  

h) elaborarea şi fundamentarea proiectelor privind norme, standarde şi ghiduri tehnice în 

materie, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional; 

i) contribuirea la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 

rutieră; 

j) participarea la elaborarea textului consolidat al acordului ADR la fiecare doi ani prin atragerea 

de granturi de la Comisia Europeană; 

k) oferirea de consultanţă şi formare profesională specializată oricăror factori implicaţi în 

transportul de mărfuri periculoase (producători, expeditori, transportatori, ambalatori, alte 

autorităţi, etc.), precum şi uniunilor, asociaţiilor ori centrelor profesionale sau instituţiilor 

interesate; 

l) participarea la actualizarea chestionarelor pentru examinarea conducătorilor auto şi 

consilierilor de siguranţă din transportul rutier al mărfurilor periculoase; 

m) colaborarea cu direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, pentru 

elaborarea normelor şi regulamentelor din domeniul transportului rutier de mărfuri periculoase;  

n) colaborarea cu alte instituţii de specialitate în vederea iniţierii şi derulării unor programe de 

prevenire a evenimentelor rutiere şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor 

deosebite şi a situaţiilor de pericol;  

o) colaborarea la avizarea programelor de pregătire profesională în domeniul transportului rutier 

de mărfuri periculoase; 

p) acordarea de consultanţă pentru clasificarea tunelurilor rutiere conform prevederilor acordului 

ADR; 

q) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

r) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

s) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere, specifice 

domeniului de activitate. 
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8.3.2 Biroul Colectare, Prelucrare şi Analiză Date  

 

8.3.2.1 Dispoziţii generale 

Art.111 Biroul Colectare, Prelucrare şi Analiză Date este structură funcţională în cadrul 

Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere. 

 

8.3.2.2 Conducerea Biroului Colectare, Prelucrare şi Analiză Date 

Art.112 Conducerea Biroului Colectare, Prelucrare şi Analiză Date este asigurată de către şeful 

Biroului Colectare, Prelucrare şi Analiză Date, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată din 

cadrul biroului, în limita mandatului dat de şeful biroului. Şeful biroului stabileşte atribuţiile 

pentru persoanele aflate în subordine. 

 

8.3.2.3 Structura organizatorică 

Art.113 Biroul Colectare, Prelucrare şi Analiză Date are în componenţă un număr de 4 posturi. 

 

8.3.2.4 Atribuţii specifice  

Art. 114 Biroul Colectare, Prelucrare şi Analiză Date îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

a) asigurarea clasificării tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente - metoda de 

identificare, analizare şi clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere - care au fost în 

exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu 

persoane decedate, proporţional cu fluxul de trafic; 

b) asigurarea clasificării siguranţei reţelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea şi 

clasificarea secţiunilor reţelei rutiere existente - în funcţie de potenţialul de îmbunătăţire a 

siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente; 

c) asigurarea determinării costurilor social mediu al unui accident soldat cu persona decedate sau 

accident grav; 

d) asigurarea Secretariatul Comisiei de Atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor; 

e) contribuirea la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 

rutieră; 

f) participarea la elaborarea şi fundamentarea proiectelor privind norme, standarde şi ghiduri 

tehnice în materie, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional; 

g) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

h) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere, specifice 

domeniului de activitate. 

 

8.3.4 Compartimentul S.C.I.S.R. 

 

8.3.4.1 Dispoziţii generale 

Art. 115 Compartimentul Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră - 

CISR este structură funcţională în cadrul Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere. 
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8.3.4.2 Coordonarea Compartimentului Secretariatul Consiliului Interministerial pentru 

Siguranţa Rutieră 

Art. 116 Coordonarea Compartimentului Secretariatul Consiliului Interministerial pentru 

Siguranţă Rutieră este asigurată de coordonatorul de compartiment, iar în absenţa acestuia de 

unul dintre angajaţii din cadrul compartimentului, în limita mandatului dat de coordonatorul de 

compartiment şi pe baza deciziei de delegare pentru preluarea competenţelor de coordonator de 

compartiment pe perioada de concediu a acestuia. Coordonatorul de compartiment stabileşte 

atribuţiunile pentru salariaţii din compartiment. 

 

8.3.4.3 Structura organizatorică 

Art. 117 Compartimentul Secretariat al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră are 

în componenţă un număr de 2 posturi. 

 

8.3.4.4 Atribuţii specifice 

Art. 118 Compartimentul S.C.I.S.R. îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură desfăşurarea activităţii secretariatului tehnic al CISR, al DPISR şi al grupurilor de 

lucru din cadrul acesteia, precum şi organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a reuniunilor 

CISR, DPISR, a şedinţelor grupurilor de lucru şi a Conferinţei Naţionale pentru Siguranţă 

Rutieră; 

b) asigurarea pregătirii şi distribuirii materialelor scrise (studii, propuneri, proiecte, recomandări) 

pentru reuniunile CISR, DPISR şi pentru şedinţele grupurilor de lucru din cadrul DPISR; 

c) asigurarea gestionării propunerilor de acte normative în vederea transmiterii lor către 

Ministerul Transporturilor pentru a fi înaintate pe circuitul de avizare în vederea aprobării lor, a 

hotărârilor/deciziilor adoptate în plenul CISR/DPISR/şedinţelor grupurilor de lucru din cadrul 

DPISR; 

d) participarea, împreună cu membrii DPISR, la elaborarea Strategiei Naţionale de Siguranţă 

Rutieră şi a Programelor Naţionale de Acţiuni Prioritare pentru implementarea acesteia; 

e) participarea, împreună cu membrii DPISR, la elaborarea rapoartelor semestriale şi anuale 

referitoare la stadiul implementării Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră şi a Rapoartelor 

Anuale privind situaţia generală a siguranţei rutiere la nivel naţional; 

f) participarea, împreună cu membrii DPISR, la elaborarea raportărilor privind Planul Anual 

Naţional de Acţiuni Prioritare pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere, la elaborarea propunerilor 

de măsuri legislative, prognozelor, studiilor şi a finanţărilor acestora, precum şi la iniţierea de 

acţiuni corective sau suplimentare; 

g) participarea, împreună cu membrii DPISR, la elaborarea raportărilor semestriale privind 

activităţile publice de informare şi comunicare de siguranţă rutieră; 

h) participarea,împreună cu membrii DPISR, la organizarea anuală a Conferinţei Naţionale 

pentru Siguranţă Rutieră şi a campaniilor de sensibilizare de siguranţă rutieră; 

i) asigurarea circuitului informaţional dintre CISR şi DPISR; 

j) convocarea membrilor CISR, experţilor din cadrul DPISR şi grupurilor de lucru la: reuniunile 

CISR şi DPISR, respectiv şedinţele grupurilor de lucru, în conformitate cu solicitările conducerii 

CISR/DPISR/grupurilor de lucru; 

k) participarea la reuniuni, simpozioane şi întâlniri pe probleme de siguranţă rutieră, în limita 

împuternicirii primite; 
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l) invitarea, în cadrul şedinţelor DPISR, a personalităţilor care promovează siguranţa rutieră la 

nivel naţional/internaţional, reprezentanţi ai instituţiilor administraţiei publice, organelor de 

specialitate, organizaţiilor neguvernamentale, mediului universitar, asociaţiilor patronale, 

companiilor private, pentru iniţierea şi organizarea unor proiecte de siguranţă rutieră; 

m) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

n) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

o) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere, specifice 

domeniului de activităţii. 

 

8.4 Relaţiile Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere 

8.4.1 Relaţii ierarhice  

Art. 119 Relaţiile ierarhice sunt:  

a) de subordonare a Directorului Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere faţă de Directorul 

General Adjunct 1 al Autorităţii Rutiere Române - ARR;  

b) de subordonare a şefilor birourilor şi coordonatorului compartimentului faţă de Directorului 

Direcţiei Siguranţa Infrastructurii Rutiere;  

c) de subordonare a personalului de execuţie faţă de şefii birourilor şi coordonatorul 

compartimentului.  

 

8.4.2 Relaţii de colaborare  

Art. 120 Relaţiile de colaborare sunt:  

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între şefii birourilor şi coordonatorul compartimentului şi şefii/coordonatorii celorlalte 

structuri funcţionale din cadrul instituţiei; 

d) între personalul de execuţie din cadrul birourilor şi compartimentului, precum şi între acesta şi 

personalul de execuţie din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 

 

8.4.3 Relaţii funcţionale  

Art. 121 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

8.4.4 Relaţii de reprezentare 

Art. 122 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General. 
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SECŢIUNEA 9 

DIRECŢIA COORDONARE AGENŢII TERITORIALE 

 

9.1 Dispoziţii generale 

Art. 123 Direcţia Strategie şi Coordonare Agenţii Teritoriale este structură funcţională în cadrul 

Autorităţii Rutiere Române - ARR fiind subordonată Directorului General Adjunct 1.  

 

9.2 Conducerea Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale 

Art. 124 Conducerea Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale este asigurată de către Directorul 

Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale, iar în lipsa acestuia de către Directorul Direcţiei 

Siguranţa Infrastructurii Rutiere sau coordonatorul Compartimentului Coordonare Agenţii 

Teritoriale, în limita mandatului dat de acesta. Directorul Direcţiei Coordonare Agenţii 

Teritoriale stabileşte atribuţiile pentru personalul aflat în cadrul Compartimentului Coordonare 

Agenţii Teritoriale. 

 

9.3 Structura organizatorică 

Art. 125 Structura organizatorică a Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale cuprinde un număr 

de 283 de posturi şi cuprinde următoarele structuri funcţionale: 

A. Compartimentul Coordonare Agenţii Teritoriale; 

B. 42 Agenţii Teritoriale. 

 

9.3.1 Compartimentul Coordonare Agenţii Teritoriale 

 

9.3.1.1 Dispoziţii generale 

Art. 126 Compartimentul Coordonare Agenţii Teritoriale este structura funcţională în subordinea 

Directorului Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale. 

 

9.3.1.2 Conducerea Compartimentului Coordonare Agenţii Teritoriale 

Art. 127 Coordonarea Compartimentului Coordonare Agenţii Teritoriale este asigurată de către 

coordonatorul compartimentului, iar în lipsa acestuia de către subordonat, în limita mandatului 

dat de acesta. Coordonatorul compartimentului stabileşte atribuţiile pentru persoana aflată în 

subordine. 

 

9.3.1.3 Structura organizatorică 

Art. 128 Compartimentul Coordonare Agenţii Teritoriale are în componenţă un număr de 2 

posturi. 

 

9.3.1.4 Atribuţii specifice 

Art. 129 Compartimentul Coordonare Agenţii Teritoriale îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

a) coordonarea activităţilor Agenţiilor Teritoriale; 

b) asigurarea asistenţei şi acordarea consultanţei în probleme de comunicare, documentare şi 

coordonare pentru Agenţiile Teritoriale; 

c) menţinerea legăturii dintre Agenţiile Teritoriale şi structurile funcţionale ale Autorităţii 

Rutiere Române – ARR, astfel încât să fie eliminate orice discrepanţe şi neconformităţi ce ar 

putea apărea la nivelul serviciilor prestate de Agenţiile Teritoriale; 
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d) propunerea de soluţii pentru îmbunătăţirea activităţilor desfăşurate de către Agenţiile 

Teritoriale, către conducerea instituţiei; 

e) urmărirea respectării instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, a mediului în 

activităţile desfăşurate de către personalul angajat din cadrul compartimentului; 

f) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

g) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

h) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale, specifice 

domeniului de activitate. 

 

9.3.2 Agenţiile Teritoriale ARR 

 

9.3.2.1 Dispoziţii generale 

Art. 130 La nivelul fiecărui judeţ şi a Municipiului Bucureşti funcţionează câte o Agenţie 

Teritorială a Autorităţii Rutiere Române – ARR, structuri funcţionale în cadrul Autorităţii 

Rutiere Române - ARR, în subordinea Directorului Direcţiei Coordonare Agenţii Teritoriale.  
 

9.3.2.2 Conducerea/coordonarea Agenţiilor Teritoriale ARR 

Art. 131 Conducerea/coordonarea Agenţiilor Teritoriale, este asigurată de către Şeful/ 

Coordonatorul de Agenţie, după caz, iar în lipsa acestuia de unul dintre subordonaţi, în limita 

mandatului dat de acesta sau de Directorul General. Şefii/Coordonatorii de agenţie stabilesc 

atribuţiile pentru personalul aflat în subordine prin dispoziţie scrisă, în baza fişei postului. 

 

9.3.2.3 Structura organizatorică 

Art. 132 În structura organizatorică a celor 42 Agenţii Teritoriale sunt incluse un număr de 280 

de posturi, din care 29 posturi cu funcţii de conducere (Şef Agenţie) şi 13 posturi cu atribuţii de 

coordonare a Agenţiei Teritoriale. În structura Agenţiilor Teritoriale personalul angajat ocupă 

posturi de referent sau referent de specialitate, iar în funcţie de nivelul studiilor absolvite şi 

vechimea în specialitate, aceştia sunt diferenţiaţi pe grade şi trepte profesionale. 

 

9.3.2.4 Atribuţii specifice 

Art. 133 Agenţiile Teritoriale îndeplinesc următoarele atribuţii specifice: 

a) primirea solicitărilor operatorilor de transport, verificarea documentelor anexate, emiterea şi 

eliberarea licenţelor comunitare/certificatelor de transport în cont propriu pentru operatorii de 

transport rutier/întreprinderi şi copiilor conforme ale acestora, licenţelor de traseu pentru 

transportul rutier contra cost de persoane şi licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier, 

prin utilizarea sistemului informatic al Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) emiterea şi eliberarea, în baza solicitărilor operatorilor de transport declaraţi câştigători în 

urma şedinţelor de atribuire, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare, a 

licenţelor de traseu şi caietelor de sarcini pentru transportul rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate în trafic judeţean;  

c) emiterea şi eliberarea, în baza solicitărilor operatorilor de transport declaraţi câştigători în 

urma şedinţelor de atribuire, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare, a 

licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic 
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interjudeţean;  

d) eliberarea, în baza solicitărilor operatorilor de transport declaraţi câştigători în urma şedinţelor 

de atribuire, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare pentru transportul rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean, a graficelor de circulaţie 

emise de Serviciul Licenţe şi Programe de Transport din cadrul Direcţiei Licenţiere şi 

Autorizare; 

e) primirea solicitărilor de înlocuire a vehiculelor titulare pe diferite trasee; 

f) primirea solicitărilor operatorilor de transport şi verificarea documentelor depuse în vederea 

eliberării licenţelor de traseu contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic 

interjudeţean şi a graficelor de circulaţie aferente acestora;  

g) primirea solicitărilor operatorilor de transport, verificarea documentelor depuse şi eliberarea 

documentelor de control pentru transportul ocazional de persoane; 

h) primirea solicitărilor şcolilor de conducători auto, verificarea documentelor anexate şi 

transmiterea dosarelor acestora către Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori 

Autorizaţi din cadrul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare în vederea emiterii autorizaţiilor prin 

utilizarea sistemului informatic al Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

i) eliberarea autorizaţiilor şcolilor de conducători auto emise de către Biroul Autorizări Şcoli de 

Conducători Auto şi Instructori Autorizaţi din cadrul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare, 

introducerea datelor acestora în sistemul informatic al Autorităţii Rutiere Române - ARR şi 

returnarea mătcilor autorizaţiilor la Biroul Autorizări Şcoli de Conducători Auto şi Instructori 

Autorizaţi din cadrul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare; 

j) primirea solicitărilor instructorilor auto, verificarea documentelor anexate, emiterea şi 

eliberarea autorizaţiilor instructorilor auto autorizaţi, prin utilizarea sistemul informatic al 

Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

j) asigurarea examinării practice a conducătorilor auto în vederea obţinerii certificatelor de 

calificare profesională iniţială, precum şi a instructorilor auto; 

k) arhivarea documentelor referitoare la rezultatele examenelor susţinute în vederea obţinerii 

CPI/CPIa sau a atestatului de instructor auto; 

l) primirea solicitărilor persoanelor fizice/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului 

din domeniul transporturilor rutiere privind eliberarea atestatelor, certificatelor şi cartelelor 

tahografice, după caz şi verificarea documentelor depuse; 

m) procesarea datelor cu ajutorul sistemului informatic de emitere şi gestionare a cartelelor 

tahografice şi a certificatelor/atestatelor de pregătire profesională; 

n) emiterea şi eliberarea certificatelor/atestatelor de pregătire profesională prin utilizarea 

sistemului informatic al Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

o) eliberarea certificatelor/atestatelor de pregătire profesională şi cartelele tahografice primite de 

la Serviciul Informatizare şi Eliberare Carduri din cadrul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare; 

p) primirea solicitărilor de chei digitale/parole din partea operatorilor de 

transport/întreprinderilor/ şcolilor de conducători auto şi transmiterea acestora către Serviciul 

Registru Electronic European şi Restituire Acciză din cadrul Direcţiei Licenţiere şi Autorizare; 

q) acordarea de consultanţă operatorilor/întreprinderilor de transport sau persoanelor fizice; 

r) actualizarea bazei de date a Autorităţii Rutiere Române - ARR atunci când intervin modificări 

faţă de datele existente; 

s) verificarea documentelor actualizate sau încărcate pe Ftp-ul Autorităţii Rutiere Române - 

ARR, pentru cunoaşterea noutăţilor sau modificărilor din legislaţia rutieră, notelor privind 

exploatarea sistemului informatic, procedurilor operaţionale specifice, precum şi a 
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neconformităţilor de introducere a datelor în sistemul informatic în vederea corectării erorilor; 

t) emiterea facturilor pentru serviciile specifice prestate, conform tarifelor stabilite prin ordin al 

ministrului, prin utilizarea sistemului informatic al Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

u) întocmirea rapoartelor şi/sau statisticilor cu date despre activitatea unor persoane 

fizice/juridice cu sediul social în aria de competenţă, în urma solicitărilor venite din partea unor 

instituţii publice locale, cu acordul scris al conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

v) participarea la întâlnirile de la Consiliul Judeţean, Consiliul Local, cu asociaţiile profesionale, 

organizaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel local sau cu alte instituţii publice 

locale; 

w) asigurarea confidenţialităţii documentelor şi datelor gestionate; 

x) soluţionarea petiţiilor/reclamaţiilor/sesizărilor şi solicitărilor de informaţii publice; 

y) transmiterea semestrială/anuală la Compartimentul Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare din 

cadrul Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale a rapoartelor referitoare la activitatea de 

soluţionare a petiţiilor/reclamaţiilor/sesizărilor înregistrate şi soluţionate la nivelul Agenţiei 

Teritoriale; 

z) primirea şi distribuirea corespondenţei şi coletelor; 

aa) întocmirea referatelor de necesitate în vederea efectuării achiziţiilor anuale; 

bb) întocmirea lunară a FAZ-urilor pentru autoturismele din dotare şi transmiterea către 

Serviciul Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport; 

cc) inventarierea şi depozitarea documentelor, în conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic 

aprobat de conducerea Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

dd) selecţionarea anuală a documentelor cu termen de păstrare expirat sau ieşite din uz şi 

propunerea lor spre casare; 

ee) participarea la recepţionarea, inventarierea şi casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar împreună cu comisia desemnată prin decizia conducerii Autorităţii Rutiere Române - 

ARR; 

ff) înregistrarea zilnică în fişa de magazie a operaţiunilor de intrare şi ieşire din gestiune a 

materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe; 

gg) propunerea stocului minim de imprimate necesar activităţii Agenţiei Teritoriale şi urmărirea 

menţinerii acestuia; 

hh) transmiterea lunară către Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică din cadrul Direcţiei 

Economice a documentelor de înregistrare a intrării şi ieşirii din gestiune a materialelor, 

obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe; 

ii) transmiterea lunară către Serviciul Contabilitate şi Analiză Economică din cadrul Direcţiei 

Economice a situaţiilor privind evidenţa analitică a stocurilor de materiale, obiectelor de inventar 

şi mijloacelor fixe; 

jj) preluarea zilnică a extraselor de cont de la trezoreria locală şi operarea zilnică în programul de 

evidenţă contabilă; 

kk) virarea săptămânală în contul Autorităţii Rutiere Române - ARR - sediul central a 

disponibilităţilor din soldul contului agenţiei; 

ll) transmiterea lunară către sediul central a extrasului de cont de la trezoreria locală din ultima zi 

a lunii precedente; 

mm) transmiterea lunară către Serviciul Financiar B.V.C. Tarife din cadrul Direcţiei Economice 

a centralizatoarelor privind activitatea de clasificare pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor 

utilizate pentru transportul contra cost de persoane, conform convenţiei de colaborare încheiată 

între Autoritatea Rutieră Română - ARR şi RA Registrul Auto Român - RAR; 
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nn) întocmirea lunară a foilor colective de prezenţă, conform condicii de prezenţă şi înaintarea în 

termen Serviciului Resurse Umane; 

oo) întocmirea referatelor cu ore suplimentare/ore de muncă de noapte şi înaintarea în termen 

Serviciului Resurse Umane; 

pp) transmiterea semestrială către Serviciul Resurse Umane a legitimaţiilor de serviciu pentru 

viză; 

qq) întocmirea anuală a fişelor de evaluare a activităţii angajaţilor de către Şeful/Coordonatorul 

Agenţiei Teritoriale şi transmiterea acestora către Biroul Calitate, Pregătire şi Evaluare 

Profesională din cadrul Serviciului Resurse Umane, în vederea aprobării de către conducerea 

instituţiei; 

rr) transmiterea anuală la Biroul Calitate, Pregătire şi Evaluare Profesională din cadrul 

Serviciului Resurse Umane a chestionarelor de analiză a nevoilor de formare profesională pentru 

personalul angajat al Agenţiei Teritoriale; 

ss) primirea, verificarea, înregistrarea şi transmiterea la sediul central al Autorităţii Rutiere 

Române – ARR a dosarelor depuse de operatorii economici în vederea înregistrării în Registrul 

vehiculelor şi operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize pentru motorina 

utilizată drept combustibil pentru motor, conform prevederilor HG nr. 537/2014; 

tt) primirea, verificarea, înregistrarea şi transmiterea la sediul central al Autorităţii Rutiere 

Române – ARR a cererilor de restituire de accize depuse de operatorii economici în vederea 

restituirii accizei pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, conform prevederilor 

HG nr. 537/2014; 

uu) urmărirea respectării instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, a mediului în 

activităţile desfăşurate de către personalul angajat din cadrul compartimentului; 

vv) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

ww) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

xx) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi şeful/coordonatorul Agenţiei Teritoriale, specifice domeniului de 

activitate. 

 

9.4. Relaţiile Agenţiilor Teritoriale 

9.4.1 Relaţii de colaborare 

Art. 134 Relaţiile de colaborare sunt: 

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu autorităţile publice locale şi alte organizaţii, în limitele prevederilor legale şi ale 

mandatului acordat de Directorul General; 

c) între şefii/coordonatorii agenţiilor şi şefii/coordonatorii celorlalte structuri funcţionale; 

d) între personalul de execuţie din cadrul agenţiilor, precum şi între acesta şi personalul de 

execuţie din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 

 

9.4.2 Relaţii funcţionale  

Art. 135 Relaţiile funcţionale sunt cu toate structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR care au autoritatea funcţională de competenţă de a da sugestii, recomandări, 

avize. 
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9.4 Relaţiile Direcţiei Strategie şi Coordonare Agenţii Teritoriale 

9.4.1 Relaţii ierarhice 

Art. 136 Relaţiile ierarhice sunt: 

a) de subordonare a Directorului Direcţiei Strategie şi Coordonare Agenţii Teritoriale faţă de 

Directorul General Adjunct 1; 

b) de subordonare a şefilor/coordonatorilor de agenţie şi a şefului biroului faţă de Directorul 

Direcţiei Strategie şi Coordonare Agenţii Teritoriale; 

c) de subordonare a personalului de execuţie faţă de Şeful/Coordonatorul Agenţiei 

Teritoriale/Şeful Biroului.  

 

9.4.2 Relaţii de colaborare 

Art. 137 Relaţiile de colaborare sunt: 

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între coordonatorul compartimentului, şefii/coordonatorii Agenţiilor Teritoriale şi şefii/ 

coordonatorii celorlalte structuri funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

d) între personalul de execuţie din cadrul compartimentului/agenţiilor şi personalul de execuţie 

din cadrul celorlalte structuri funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române – ARR. 

 

9.4.3 Relaţii funcţionale  

Art. 138 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

9.4.4 Relaţii de reprezentare 

Art. 139 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General.  
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SECŢIUNEA 10 

DIRECŢIA JURIDICĂ, PETIŢII ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

10.1 Dispoziţii generale  

Art. 140 Direcţia Juridică, Petiţii şi Relaţii Internaţionale este structură funcţională în subordinea 

Directorului General Adjunct (2) care asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice 

serviciilor/compartimentelor din care este constituita.  

 

10.2 Conducerea direcţiei  

Art. 141 Conducerea Direcţiei Juridice Petiţii şi Relaţii Internaţionale este asigurată de 

Directorul Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale, iar în lipsa acestuia de Şeful 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ şi/sau de unul dintre consilierii juridici din cadrul 

serviciului, în limita mandatului dat de Directorul Direcţiei Juridice, Petiţii si Relaţii 

Internaţionale. Directorul Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale stabileşte atribuţiile 

pentru personalul din subordine. 

 

10.3 Structura organizatorică  

Art. 142 Direcţia Juridică, Petiţii şi Relaţii Internaţionale are în componenţa sa un număr de 23 

posturi şi cuprinde următoarele structuri funcţionale:  

A. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 

B. Serviciul Reglementari si Legislaţie Socială; 

C. Compartimentul Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare; 

D. Compartimentul Relaţii Internaţionale; 

 

10.3.1 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ  

 

10.3.1.1 Dispoziţii generale 

Art. 143 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ este structură funcţională în cadrul 

Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale. 

 

10.3.1.2 Coordonarea Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 

Art. 144 Conducerea Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ este asigurată de şeful 

serviciului, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată din cadrul serviciului în limita 

mandatului dat de şeful serviciului. Şeful serviciului stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate 

în subordine. 

 

10.3.1.3 Structura Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ  

Art. 145 Structura organizatorica a Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ are in 

componenta un număr de 12 posturi din care 11 consilieri juridici şi 1 post referent. 

 

10.3.1.4 Atribuţii specifice  

Art. 146 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice:  

a) asigurarea şi formularea apărărilor în cauzele în care Autoritatea Rutieră Română - ARR este 

parte;  
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b) soluţionarea plângerilor prealabile ce au ca obiect Legea nr. 554/2004 repartizate Serviciului 

Juridic şi Contencios Administrativ; 

c) redactarea şi transmiterea la instanţă a cererilor de chemare în judecată, întâmpinărilor, notelor 

de şedinţă şi probelor, precum şi motivele care stau la baza exercitării căilor de atac împotriva 

hotărârilor judecătoreşti, atunci când este cazul, în dosarele în care Autoritatea Rutieră Română – 

ARR şi/sau agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române – ARR sunt parte; 

d) elaborarea lucrărilor cu specific juridic repartizate de Directorul Direcţiei Juridice, Petiţii şi 

Relaţii Internaţionale sau de către Directorul General al Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

e) reprezentarea, cu aprobarea Directorului General, în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele în 

care Autoritatea Rutieră Română - ARR şi agenţiile A.R.R. sunt parte; 

f) asigurarea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale Autorităţii Rutiere Române - ARR şi a 

agenţiilor ARR în litigiile în care au calitatea de parte; 

g) întocmirea referatelor de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti specifice activităţii şi 

supunerea acestora spre aprobare de către conducerea Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

h) raportarea ori de câte ori se solicită de către conducerea Autorităţii Rutiere Române - ARR 

sau Directorul Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale a situaţiilor în legătură cu 

litigiile specifice activităţii; 

i) colaborarea cu toate structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR în 

desfăşurarea activităţilor specifice Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

j) participarea, alături de alţi salariaţi din cadrul altor structuri funcţionale ale Autorităţii Rutiere 

Române –ARR, în comisia de cercetare disciplinară prealabilă constituită prin decizie emisă de 

către Directorul General al ARR, conform prevederilor art. 251 din Codul muncii; 

k) redactarea de opinii juridice la solicitarea Directorului Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii 

Internaţionale; 

l) asigurarea de consiliere juridică la nivelul tuturor structurilor funcţionale ale Autorităţii 

Rutiere Române - ARR; 

m) ţinerea evidenţei litigiilor în care Autoritatea Rutieră Română - ARR şi agenţiile ARR au 

calitatea de parte; 

n) întocmirea referatelor de nerecurare în cazul în care instanţele judecătoreşti au anulat 

procesele verbale de contravenţie rămase spre soluţionare pe rolul acestora şi supunerea acestora 

spre aprobare de către conducerea Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

o) colaborarea cu agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR privind comunicarea 

plângerilor contravenţionale şi a lucrărilor efectuate (întâmpinări, recursuri) pentru evidenţierea 

acestora; 

p) soluţionarea cererilor privind cazierele judiciare, la solicitarea agenţiilor teritoriale ale 

Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

q) primirea, înregistrarea şi ţinerea evidenţei corespondenţei primite şi expediate în cadrul 

Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale; 

r) expedierea corespondenţei direcţiei şi ţinerea evidenţei acesteia; 

s) îndosarierea documentelor Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ care urmează să fie 

predate în vederea arhivării conform nomenclatorului ARR; 

t) întocmirea registrelor de evidenţă a litigiilor în care Autoritatea Rutieră Română - ARR şi 

agenţiile ARR au calitatea de parte, precum şi a registrului de evidenţă a termenelor de judecată; 

u) participarea, alături de salariaţi din cadrul altor structuri funcţionale ale Autorităţii Rutiere 

Române –ARR, în comisia de verificare a incompatibilităţilor şi conflictelor de interese 
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constituită prin decizie emisă de către Directorul General al Autorităţii Rutiere Române - ARR, 

conform prevederilor legale; 

v) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul serviciului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

w) stabilirea şi respectarea circuitului documentelor din cadrul serviciului stabilit conform 

procedurilor operaţionale specifice; 

x) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

y) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale, specifice 

domeniului de activitate. 

 

10.3.2 Serviciul Reglementări şi Legislaţie Socială 

 

10.3.2.1 Dispoziţii generale  

Art. 147 Serviciul Reglementări şi Legislaţie Socială este structură funcţională în cadrul 

Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale.  

 

10.3.2.2 Conducerea Serviciului Reglementări şi Legislaţie Socială 

Art. 148 Conducerea Serviciului Reglementări şi Legislaţie Socială este asigurată de către şeful 

serviciului, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată din cadrul serviciului, în limita 

mandatului dat de şeful serviciului. Şeful serviciului stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate 

în subordine.  

 

10.3.2.3 Structura organizatorică  

Art. 149 Serviciul Reglementări şi Legislaţie Socială are în componenţă un număr de 5 posturi. 

 

10.3.2.4 Atribuţii specifice  

Art. 150 Serviciul Reglementari şi Legislaţie Socială îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:  

a) elaborarea, în vederea aprobării de către Ministerul Transporturilor, normele ce definesc 

sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier precum şi reglementări referitoare la activitatea 

de eliberare a licenţelor/certificatelor/autorizaţiilor pentru operatorii de transport/întreprinderi/ 

operatori economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier/şcoli de conducători 

auto, precum şi pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; 

b) propunerea conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR a aprobării publicării normelor, 

reglementărilor şi instrucţiunilor de interes public, asigură documentaţia de specialitate 

(reglementări, norme, circulare, dispoziţii şi ordine ale Ministerului Transporturilor) şi 

distribuirii la toate structurile funcţionale interesate;  

c) acordarea consultanţei în probleme privind aplicarea normelor şi reglementărilor interne din 

domeniul transporturilor rutiere şi serviciilor de informare şi îndrumare a operatorilor de 

transport rutier; 

d) acordarea consultanţei în probleme privind legislaţia socială şi formarea profesională 

specializată oricăror factori implicaţi în transportul rutier (producători, expeditori, transportatori, 

ambalatori etc.), precum şi uniunilor, asociaţiilor ori centrelor profesionale sau instituţiilor 

interesate; 
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e) participarea în comisiile de elaborare a normelor din domeniul transporturilor rutiere, 

împreună cu alte organisme de specialitate;  

f) participarea, din dispoziţia Directorului General, la lucrările Comisiei de Dialog Social în 

vederea susţinerii punctului de vedere al Autorităţii Rutiere Române - ARR privind proiectele de 

acte normative aflate în dezbaterea comisiei;  

g) participarea, din dispoziţia Directorului General, la lucrările Comisiilor de specialitate din 

cadrul Parlamentului României în vederea susţinerii punctului de vedere al Autorităţii Rutiere 

Române – ARR privind proiectele actelor normative aflate în dezbatere;  

h) urmărirea transpunerii actelor normative comunitare şi finalizarea procesului de armonizare 

legislativă; 

i) colaborarea cu compartimentele de specialitate din Ministerul Transporturilor pentru 

organizarea acţiunilor de diseminare şi aplicare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din 

domeniul transporturilor rutiere;  

j) acordarea consultanţei operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor care efectuează 

transport rutier în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne şi 

internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, precum şi privind întocmirea documentaţiei 

necesare implementării, funcţionării şi certificării sistemului de management al calităţii, conform 

standardului internaţional de organizare SR EN ISO: 9001/2008; 

k) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

l) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

m) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale, specifice 

domeniului de activitate. 

 

10.3.3 Compartimentul Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare 

 

10.3.3.1 Dispozitii generale 

Art. 151 Compartimentul Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare este structură funcţională în 

cadrul Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale. 

 

10.3.3.2 Coordonarea Compartimentului Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare 

Art.152 Coordonarea Compartimentului Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare este asigurată de 

către coordonatorul compartimentului, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată, în limita 

mandatului acordat. Coordonatorul compartimentului stabileşte atribuţiile pentru persoanele 

aflate în subordine. 

 

10.3.3.3 Structura organizatorică  

Art. 153 Compartimentul Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare are în componenţă un număr de 

3 posturi. 

 

10.3.3.4 Atribuţii specifice  

 Art. 154 Compartimentului Relaţii Publice, Petiţii şi Comunicare îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 
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a) comunicarea informaţiilor de interes public, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau 

juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public şi cu procedurile operaţionale; 

b) primirea, înregistrarea şi soluţionarea tuturor solicitărilor de informaţii de interes public 

înaintate instituţiei, şi comunicarea către solicitanţi a informaţiilor solicitate, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi cu 

procedurile operaţionale; 

c) comunicarea către toate structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR a 

informaţiilor de interes public solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public şi cu procedurile operaţionale; 

d) primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor (cereri, reclamaţii sau propuneri adresate în 

scris sau prin poşta electronică) formulate de către persoane fizice sau juridice şi expedierea 

răspunsurilor către petiţionari, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi cu procedurile operaţionale; 

e) colaborarea cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR privind 

soluţionarea petiţiilor şi a solicitărilor informaţiilor de interes public; 

f) întocmirea, redactarea şi transmiterea către Direcţia Comunicare, Relaţii cu Sindicatele din 

cadrul Ministerului Transporturilor, a Raportului lunar privind activitatea de asigurare a 

transparenţei în cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

g) urmărirea afişării şi actualizării unui buletin informativ, pe site-ul Autorităţii Rutiere Române 

- ARR, care cuprinde informaţii referitoare la: 

-  actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ARR; 

-  structura organizatorică, atribuţiunile direcţiilor, programul de funcţionare, programul de 

audienţe; 

-  numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei; 

-  coordonatele de contact ale Autorităţii Rutiere Române - ARR, respectiv denumirea, 

sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; 

-  sursele financiare; 

-  programele şi strategiile proprii; 

-  lista cuprinzând documentele de interes public; 

-  lista cuprinzând categoriile de documente gestionate, potrivit legii; 

-  modalităţile de contestare a deciziei Autorităţii Rutiere Române - ARR în situaţia în care 

persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 

public solicitate. 

h) întocmirea şi publicarea anuală, pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - ARR, a Raportului de 

activitate privind informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

i) întocmirea şi supunerea spre aprobarea conducerii instituţiei, a Raportului semestrial privind 

activitatea de soluţionare a petiţiilor, conform prevederilor Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea 

OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

j) întocmirea şi publicarea anuală a Raportului de activitate al Autorităţii Rutiere Române - 

ARR, în Monitorul Oficial al României; 

k) asigurarea relaţiei instituţiei cu mass-media prin: 

- realizarea zilnică a revistei presei prin monitorizarea apariţiilor media la nivel 

central şi local; 
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- elaborarea comunicatelor de presă şi punctelor de vedere ale Autorităţii Rutiere 

Române - ARR şi depunerea diligenţelor în vederea apariţiei acestora în mass-

media; 

- iniţierea realizării de parteneriate media în baza prevederilor legale; 

- propunerea şi implementarea strategiei de imagine a instituţiei, având drept 

coordonate principale creşterea gradului de notorietate al serviciilor oferite de 

Autoritatea Rutieră Română - ARR şi creşterea vizibilităţii instituţiei; 

- asigurarea unei comunicări optime cu mass-media locală prin păstrarea legăturii în 

mod continuu cu persoanele desemnate din cadrul agenţiilor teritoriale; 

- asigurarea suportului de comunicare pentru conducerea Autorităţii Rutiere Române 

- ARR cu prilejul participării la diverse evenimente; 

- formularea de propuneri referitoare la modalităţile de comunicare şi la calitatea 

comunicării cu mass-media; 

- identificarea temelor de interes public major pe care Autoritatea Rutieră Română - 

ARR să le promoveze conform atribuţiilor sale legale; 

- urmărirea actualizării informaţiilor de interes public destinate mass-mediei pe 

website-ul instituţiei, prin colaborarea cu structurile funcţionale implicate; 

- propunerea strategiei de îmbunătăţire a website-ului Autorităţii Rutiere Române - 

ARR în vederea informării corespunzătoare a publicului ţintă; 

- propunerea şi organizarea de întâlniri, conferinţe de presă şi interviuri ale 

conducerii Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

l) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

m) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

n) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Juridic, Petiţii şi Relaţii Internaţionale, specifice 

domeniului de activitate. 

 

10.3.4 Compartimentul Relaţii Internaţionale  

 

10.3.4.1 Dispoziţii generale 

Art. 155 Compartimentul Relaţii Internaţionale este o structură funcţională din cadrul Direcţiei 

Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale. 

 

10.3.4.2 Coordonarea compartimentului  

Art. 156 Coordonarea este asigurată de coordonatorul de compartiment, iar în lipsa acestuia de 

persoana desemnată din cadrul compartimentului, în limita mandatului acordat. Coordonatorul 

compartimentului stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

10.3.4.3 Structura organizatorică  

Art. 157 Compartimentul Relaţii Internaţionale are în componenţă un număr de 2 posturi. 

 

10.3.4.4 Atribuţii specifice 

Art. 158 Compartimentul Relaţii Internaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:  

a) transmiterea informaţiilor necesare din domeniul relaţiilor internaţionale, către structurile 
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funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR;  

b) promovarea intereselor Autorităţii Rutiere Române – ARR, Ministerului Transporturilor şi ale 

operatorilor de transport rutier români pe plan internaţional; 

c) coordonarea participării la acţiuni internaţionale desfăşurate pe plan naţional şi internaţional 

din domeniul transporturilor rutiere; 

d) întocmirea şi transmiterea pe plan internaţional, către terţi, de lucrări la solicitarea altor 

structuri funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere Române – ARR, care fac referire la 

reglementările europene în domeniul transporturilor rutiere;  

e) gestionarea temelor aflate pe ordinea de zi a grupelor de lucru referitoare la transportul rutier 

din cadrul Comisiei Europene a Uniunii Europene şi a Comisiei Economice pentru Europa a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU) la care Autoritatea Rutieră Română – ARR este 

împuternicită să participe prin delegare de competenţe din partea Ministerului Transporturilor, 

sau la care Autoritatea Rutieră Română – ARR este desemnată ca autoritate competentă, prin 

întocmirea mandatelor sau colaborarea cu delegaţii Autorităţii Rutiere Române – ARR desemnaţi 

să participe; 

f) asigurarea comunicării cu persoanele de contact de la nivelul instituţiilor europene; 

g) asigurarea unei legături permanente cu direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 

Transporturilor privind reglementările comunitare şi internaţionale în domeniul transportului 

rutier;  

h) informarea persoanelor responsabile din cadrul structurilor funcţionale ale Autorităţii Rutiere 

Române – ARR cu privire la modificările survenite la nivelul reglementărilor internaţionale din 

domeniul transportului rutier; 

i) prezentarea propunerilor de participare a Autorităţii Rutiere Române - ARR la manifestări 

internaţionale în domeniul rutier;  

j) elaborarea documentaţiei necesare promovării intereselor Autorităţii Rutiere Române – ARR 

pe plan internaţional; 

k) întocmirea documentaţiei şi elaborarea deciziei necesare deplasărilor în străinătate pentru 

personalul Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

l) corespondarea cu autorităţi competente din alte state pe teme de interes comun; 

m) păstrarea evidenţelor normelor, reglementărilor, acordurilor şi convenţiilor internaţionale în 

domeniul transportului rutier; 

n) urmărirea realizării sarcinilor ce revin Autorităţii Rutiere Române – ARR din reglementările 

internaţionale specifice transportului rutier;  

o) realizarea traducerii în/din limba română a documentelor cu strictă referire la domeniul de 

activitate al Autorităţii Rutiere Române – ARR;  

p) întocmirea şi prezentarea către Directorul General a fundamentării şi necesarulului anual de 

cheltuieli pentru activitatea de relaţii internaţionale; 

q) ţinerea evidenţei documentelor (note, rapoarte, mandate, decizii şi devize estimative) necesare 

deplasărilor salariaţilor Autorităţii Rutiere Române – ARR în străinătate; 

r) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

s) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

t) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române – ARR şi Directorul Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale, specifice 

domeniului de activitate. 



 74 

 

10.4 Relaţiile Direcţiei Juridice, Petiţii şi Relaţii Internaţionale 

 

10.4.1 Relaţii ierarhice 

Art. 159 Relaţiile ierarhice sunt: 

a) de subordonare a Directorului Direcţiei faţă de Directorul General Adjunct 2; 

b) de subordonare a coordonatorului compartimentului/şefului serviciului faţă de Directorul 

Direcţiei; 

c) de subordonare a personalului de execuţie faţă de şeful serviciului/coordonatorul 

compartimentului. 

 

10.4.2 Relaţii de colaborare 

Art. 160 Relaţiile de colaborare sunt:  

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între şeful serviciului/coordonatorul compartimentului şi şefii/coordonatorii celorlalte structuri 

funcţionale; 

d) între personalul de execuţie din cadrul serviciului/compartimentului, precum şi între acesta şi 

personalul de execuţie din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 

 

10.4.3 Relaţii funcţionale  

Art. 161 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

10.4.4 Relaţii de reprezentare 

Art. 162 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General. 
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SECŢIUNEA 11 

SERVICIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENŢĂ, ARHIVĂ ŞI TRANSPORT 

  

11.3.1 Serviciul Administrativ, Corespondenţă şi Arhivă 

 

11.3.1.1 Dispoziţii generale 

Art. 161 Serviciul Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport este structură funcţională 

în cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR, în subordinea Directorului General Adjunct (2) şi 

are în structura sa funcţională Biroul Administrativ. 

 

11.3.1.2 Conducerea Serviciului Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport 

Art. 162 Conducerea Serviciului Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport este 

asigurată de şeful serviciului, iar în lipsa acestuia de către şeful Biroului Administrativ sau de 

către o persoană desemnată din cadrul serviciului, în limita mandatului dat de şeful serviciului. 

Şeful serviciului/biroului stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

11.3.1.3 Structura Serviciului Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport 

Art. 163 Structura organizatorică a Serviciului Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi 

Transport are în componenţă un număr de 22 posturi. 

 

11.3.1.4 Atribuţii specifice  

Art. 164 Serviciul Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 

a) formularea cererilor de oferte către furnizorii de bunuri şi servicii şi realizează cumpărări 

directe în conformitate cu prevederile legale şi deciziile conducerii Autorităţii Rutiere Române - 

ARR; 

b) participarea, împreună cu comisia desemnată, la inventarierea şi casarea mijloacelor fixe, 

obiectelor de inventar şi a imprimatelor cu regim special şi simplu; 

c) întocmirea notelor de comandă pentru produsele, serviciile sau lucrările ce urmează a fi 

achiziţionate prin cumpărare directă; 

d) întocmirea caietului de sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare pentru consumabile, 

papetărie, imprimate cu regim special şi pentru lucrările de reparaţii a sediilor; 

e) întocmirea şi transmiterea către Serviciul Resurse Umane a adreselor de solicitare cu privire la 

înfiinţarea, comisiilor de inventariere şi comisiilor de casare, cu propunerile referitoare la 

componenţa acestora din care pot face parte atât membrii din cadrul Serviciului Administrativ, 

Corespondenţă, Arhivă şi Transport cât şi membrii din alte structuri funcţionale ale Autorităţii 

Rutiere Române – ARR; 

f) primirea şi distribuirea corespondenţei şi coletelor dintre sediul central şi Agenţiile Teritoriale 

sau terţii; 

g)  întocmirea referatelor de necesitate şi notelor de justificative de estimare necesare 

achiziţionării de abonamente anuale şi trimestriale la publicaţii de specialitate; 

h) întocmirea caietului de sarcini pentru serviciile poştale care se înaintează Biroului Achiziţii 

Publice, împreună cu Nota Justificativă şi referatul de necesitate; 

i) urmărirea derularii contractului de prestări servicii curierat rapid intern şi internaţional; 

j) întocmirea borderourilor de predare - primire a corespondenţei şi a trimiterilor poştale 

(colete); 
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k)  preluarea corespondenţei de la terţi şi de la registratura Ministerului Transporturilor; 

l) selectarea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei şi publicaţiilor la structurile funcţionale 

ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

m) completarea confirmărilor de primire, transmiterea, iar la întoarcere distribuirea către 

structurile funcţionale iniţiatoare; 

n) sortarea borderourile de predare - primire a trimiterilor poştale şi verificarea concordanţei 

datelor din acestea cu datele din factura primită de la prestatorul de servicii poştale; 

o) asigurarea registraturii generale a Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

p) urmărirea contractului de prestări servicii poştale; 

q) asigurarea administrării, supravegherii şi protecţiei speciale a documentelor prin evidenţa, 

inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor în condiţiile prevederilor Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

r) verificarea şi preluarea de la structurile funcţionale, pe bază de liste de inventar, a tuturor 

documentelor cu termen de păstrare, conform Nomenclatorului Arhivistic;  

s) ţinerea evidenţei tuturor documentelor de intrare-ieşire din depozitul de arhivă, pe baza unui 

registru de evidenţă, conform procedurilor existente; 

t) întocmirea şi actualizarea Nomenclatorului Arhivistic; 

u) verificarea organizării depozitelor de arhivă din cadrul Agenţiilor Teritoriale; 

v) colaborarea cu Arhivele Naţionale şi Agenţia Arhivelor Naţionale a Municipiului Bucureşti; 

w)  selecţionarea, inventarierea, păstrarea şi casarea documentelor elaborate la nivelul structurilor 

funcţionale, conform procedurilor operaţionale specifice arhivării;  

x) întocmirea referatelor de necesitate, notelor justificative şi caietului de sarcini pentru servicii 

de legătorie, organizare arhivă, care sunt înaintate Biroului Achiziţii Publice; 

y) urmărirea derulării contractului de prestări servicii legătorie şi organizare arhivă; 

z) urmărirea derulării contractului de prestări servicii reparaţii auto; 

aa) urmărirea derulării contractului de furnizare carburant auto;  

bb) urmărirea întreţinerii şi exploatării corecte a autovehiculelor;  

cc) urmărirea menţinerii autovehiculelor în stare de funcţionare prin operaţiuni de întreţinere, 

reparare, intervenţie şi revizii tehnice periodice; 

dd) întocmirea referatelor de necesitate pentru întreţinerea, reparaţia, intervenţia şi reviziile 

tehnice periodice; 

ee) analizarea şi centralizarea referatelor primite de la structuri funcţionale din cadrul Autorităţii 

Rutiere Române – ARR, pe care le supune aprobării conducerii; 

ff)  întocmirea caietului de sarcini şi a notelor justificative privind achiziţionarea de servicii de 

reparaţii auto şi spălătorie auto, precum şi achiziţionarea de carburanţi, anvelope şi asigurări 

Casco şi RCA, care sunt transmise Biroului Achiziţii Publice; 

gg) întocmirea referatului de necesitate în vederea achiziţionării rovinietelor pentru parcul auto 

al Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

hh) urmărirea alimentării cu carburant auto şi operarea electronică a alimentării valorice a 

cardurilor pentru fiecare autovehicul; 

ii)  eliberarea foilor de parcurs pentru fiecare autovehicul în parte, verificarea înscrierii corecte a 

datelor în foaia de parcurs şi calcularea, centralizarea foilor de parcurs în FAZ-urilor pentru 

autoturismele de la sediul central, precum şi primirea de la Agenţiile Teritoriale a FAZ-urilor pe 

care le verifică şi arhivează; 

jj) primirea de la Agenţiile Teritoriale a bonurilor de alimentare şi ţinerea evidenţei consumului 

de carburant pentru fiecare autovehicul; 
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kk) ţinerea evidenţei reviziilor tehnice obligatorii, a Inspecţiilor Tehnice Periodice, pentru 

autovehiculele din dotarea Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

ll)  ţinerea evidenţei reparaţiilor pentru fiecare autovehicul în parte; 

mm) ţinerea legăturii cu şefii/coordonatorii Agenţiilor Teritoriale privind reparaţiile auto şi 

efectuarea lor numai în service-urile cu care Autoritatea Rutieră Română - ARR are contract, iar 

în caz de eveniment rutier (accident), urmăreşte întocmirea dosarului de daună pentru repararea 

autoturismului şi ia legătura cu asiguratorul şi reprezentantul service-ului; 

nn) participarea în comisiile de evaluare care au ca obiect achiziţionarea de bunuri şi servicii 

specifice serviciului; 

oo) asigurarea activităţilor de secretariat ale conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

pp) asigurarea desfăşurării eficiente a activităţilor de secretariat; 

qq) asigurarea întreţinerii spaţiilor destinate activităţilor de secretariat; 

rr) primirea şi înregistrarea corespondenţei cronologic, în ordinea primirii, prin atribuirea unui 

număr unic de înregistrare fiecărui document; 

ss) ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a 

celor ieşite, potrivit prevederilor legale în vigoare;  

tt) prezentarea corespondenţei/documentelor conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR, în 

vederea repartizării/distribuirii acestora, pe structuri funcţionale, în vederea soluţionării, în 

funcţie de apostila înscrisă; 

uu) prezentarea către conducerea Autorităţii Rutiere Române - ARR a lucrărilor elaborate de 

către structurile funcţionale din cadrul instituţiei, în vederea aprobării/avizării; 

vv) expedierea/transmiterea corespondenţei, prin fax, e-mail, poştă sau curier; 

ww) furnizarea conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR a tuturor informaţiilor primite în 

cadrul instituţiei; 

xx) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

yy)  întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

zz) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române - ARR şi Directorul General Adjunct 2, specifice domeniului de activitate. 

 

11.3.2 Biroul Administrativ  

 

11.3.2.1 Dispoziţii generale  

Art. 165 Biroul Administrativ este structură funcţională în subordinea Serviciului Administrativ, 

Corespondenţă, Arhivă şi Transport. 

 

11.3.2.2 Conducerea Biroului Administrativ 

Art. 166 Conducerea Biroului Administrativ este asigurată de şeful de birou, iar în lipsa acestuia 

de persoana desemnată din cadrul biroului, în limita mandatului dat de şeful biroului. Şeful de 

birou stabileşte atribuţiile pentru persoanele aflate în subordine. 

 

11.3.2.3 Structura organizatorică 

Art. 167 Biroul Administrativ are în structura de organizare un număr de 10 posturi.  
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11.3.2.4 Atribuţii specifice  

Art. 168 Biroul Administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) centralizarea şi analizarea referatelor de necesitate de la toate structurile funcţionale din 

cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR, în baza cărora întocmeşte planul anual al achiziţiilor 

publice pentru bunuri şi servicii; 

b) formularea cererilor de oferte către furnizorii de bunuri şi servicii şi realizarea a cumpărărilor 

directe, în conformitate cu prevederile legale şi deciziile conducerii Autorităţii Rutiere Române - 

ARR; 

c) asigurarea necesarului documentelor cu regim special specifice activităţii Autorităţii Rutiere 

Române - ARR şi întocmirea necesarului de documente cu regim special în colaborare cu 

celelalte structuri funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

d) întocmirea, împreună cu comisiile de recepţie numite prin decizie de Directorul General al 

Autorităţii Rutiere Române – ARR, a notelor de intrare-recepţie şi constatare de diferenţe (NIR) 

pentru documentele cu regim special specifice activităţii Autorităţii Rutiere Române - ARR şi 

pentru obiectele de inventar, cât şi a proceselor - verbale de recepţie pentru mijloacele fixe; 

e) întocmirea fişelor de magazie ale documentelor cu regim special, obiectelor de inventar, 

mijloacelor fixe şi a altor materiale care se recepţionează; 

f) întocmirea bonurilor de consum pentru bunurile care se repartizează personalului din sediul 

central;  

g) întocmirea bonurilor de transfer pentru bunurile care se transferă în Agenţiile Teritoriale; 

h) eliberarea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe pe baza documentelor avizate de şeful 

ierarhic şi aprobate de conducerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R; 

i) întocmirea proceselor verbale de predare-primire la eliberarea obiectelor de inventar şi a 

mijloacelor fixe şi evidenţierea în fişă a mişcării lor; 

j) urmărirea înregistrării şi inscripţionării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în 

patrimoniul Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

k) participarea, împreună cu comisia desemnată, la inventarierea şi casarea mijloacelor fixe, 

obiectelor de inventar şi a imprimatelor cu regim special şi simplu; 

l) urmărirea întreţinerii şi reparării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 

m) asigurarea depozitării mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în condiţii de siguranţă şi 

igienă; 

n) asigurarea întreţinerii şi igienizării spaţiilor în care Autoritatea Rutieră Română - ARR îşi 

desfăşoară activitatea; 

o) asigurarea relaţiei cu prestatorii de servicii privind mentenanţa echipamentelor de birotică şi 

urmărirea înregistrării sesizărilor la echipamentele de birotică; 

p) urmărirea, verificarea şi ţinerea evidenţei pieselor de schimb şi a reparaţiilor pentru 

echipamentele de birou; 

q) analizarea necesarului anual de consumabile (tonere, rechizite etc.), urmărirea derulării 

contractului şi asigurarea distribuirii lor către structurile funcţionale, conform graficelor 

aprobate; 

r) urmărirea derulării contractelor încheiate cu operatori economici pentru: închiriere linii 

telefonice, service centrală telefonică, service uşi acces, service echipamente birotică, service 

echipamente tehnică de calcul, prestări servicii, furnizare energie electrică, furnizare gaze, 

furnizare apă, abonamente radio, TV şi cablu, evacuare reziduuri menajere etc.; 

s) asigurarea instalării posturilor telefonice; 

t) asigurarea procurării şi repartizării ştampilelor, urmare aprobării de conducerea Autorităţii 
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Rutiere Române – ARR a referatelor de necesitate; 

u) întocmirea necesarului de imprimate, materiale consumabile şi documente cu regim special şi 

simple, pe baza referatelor de necesitate aprobate de conducerea Autorităţii Rutiere Române – 

ARR şi asigurarea distribuirii lor către structurile funcţionale; 

v) întocmirea referatelor de necesitate în vederea refacerii stocurilor şi în funcţie de solicitările 

structurilor funcţionale din sediul central şi din Agenţiile Teritoriale şi supunerea spre aprobarea 

conducerii Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

w) asigurarea aprovizionării cu materiale igienico-sanitare în baza necesarului transmis de către 

structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

x) asigurarea aprovizionării cu apă necarbonatată, urmare comenzii aprobate de conducerea 

Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

y) întocmirea notelor de comandă pentru produsele, serviciile sau lucrările ce urmează a fi 

achiziţionate prin cumpărare directă; 

z) întocmirea caietului de sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare pentru consumabile, 

papetărie, şi pentru lucrările de reparaţii a sediilor; 

aa) întocmirea caietului de sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare pentru imprimate cu 

regim special în colaborare cu structurile funcţionale de specialitate ale instituţiei; 

bb)  întocmirea documentaţiei necesare în vederea încheierii contractelor de închiriere de sedii şi 

participarea în comisiile de evaluare, conform deciziilor emise de conducerea Autorităţii Rutiere 

Române - ARR; 

cc) întocmirea documentelor necesare în vederea cazării pentru diverse cursuri sau alte 

evenimente în baza referatelor de necesitate aprobate de conducerea Autorităţii Rutiere Române 

- ARR; 

dd) acordarea vizei “bun de plată” pe documentele justificative pentru care se întocmesc 

ordonanţări de plată; 

ee) întocmirea ordonanţărilor de plată pentru toate cheltuielile necesare desfăşurării activităţii 

curente şi înaintarea spre semnare Directorului General Adjunct 2, spre avizare 

Compartimentului Control Financiar Preventiv şi transmiterea către Serviciul Financiar B.V.C. 

Tarife; 

ff) întocmirea şi transmiterea către Serviciul Resurse Umane a adreselor de solicitare pentru 

numirea comisiilor de evaluare şi negociere, comisiilor de recepţie şi propune în componenţa 

acestora membri atât din cadrul Serviciului Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport 

cât şi din alte structuri funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române – ARR; 

gg) respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 în procesele specifice activităţii; 

hh) întocmirea documentelor necesare implementării şi funcţionării sistemului de control intern 

managerial la nivelul biroului, sub coordonarea Grupului de lucru pentru implementarea 

sistemului de control intern/managerial; 

ii) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Autorităţii 

Rutiere Române - ARR şi Şeful Serviciului Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport, 

specifice domeniului de activitate. 
 

11.4 Relaţiile Serviciului Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport 

11.4.1 Relaţii ierarhice  

Art. 169 Relaţiile ierarhice sunt: 

a) de subordonare a Şefului Serviciului Administrativ, Corespondenţă, Arhivă şi Transport faţă 

de Directorul General Adjunct (2); 
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b) de subordonare a şefului de birou faţă de şeful serviciului; 

c) de subordonare a personalului de execuţie faţă de şeful serviciului/şeful biroului. 

 

11.4.2 Relaţii de colaborare  

Art.170 Relaţiile de colaborare sunt:  

a) cu structurile funcţionale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR; 

b) cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu organisme de 

specialitate interne şi internaţionale, în limitele prevederilor legale şi ale mandatului acordat de 

Directorul General; 

c) între şeful serviciului/şeful biroului şi şefii/coordonatorii celorlalte structuri funcţionale; 

d) între personalul de execuţie din cadrul serviciului/biroului, precum şi între acesta şi personalul 

de execuţie din cadrul celorlalte structuri funcţionale. 

 

11.4.3 Relaţii funcţionale  

Art. 171 Relaţiile funcţionale se stabilesc cu structurile funcţionale din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române – ARR, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre acestea, competenţele 

legale şi în limita prevederilor legale. 

 

11.4.4 Relaţii de reprezentare 

Art. 172 Personalul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita mandatului dat de către 

Directorul General.  
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PARTEA III 

PREVEDERI SUPLIMENTARE 

 

CAPITOLUL I 

Patrimoniul Autorităţii Rutiere Române - ARR 

 

Art. 173 Patrimoniul este constituit din bunuri proprietate privată ale instituţiei, care pot fi 

înstrăinate în condiţiile legii.  

 

CAPITOLUL II 

Salarizarea personalul 

 

Art. 174 (1) Salarizarea Directorului General, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de 

conducere se stabilesc prin ordin al Ministrului Transporturilor. 

(2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice 

finanţate integral din venituri proprii. 

 

CAPITOLUL III 

Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 

Art. 175 (1) Autoritatea Rutieră Română - ARR întocmeşte anual bugetul de venituri şi 

cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - ARR se avizează de către 

Consiliul de Conducere şi se aprobă de către Ministerul Transporturilor în condiţiile legii. 

Art. 176 Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului Autorităţii Rutiere Române - ARR 

rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

 

CAPITOLUL IV 

Relaţiile Autorităţii Rutiere Române - ARR 

 

Art. 177 Autoritatea Rutieră Română - ARR poate încheia contracte sau convenţii cu alte 

organisme similare şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi 

cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate.  
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PARTEA IV 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 178 Prezentul regulament se aprobă şi se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului de 

Conducere al Autorităţii Rutiere Române - ARR 

Art. 179 Dispoziţiile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţa personalului de către 

conducătorii ierarhici în termen de 30 de zile de la aprobarea în şedinţa Consiliului de 

Conducere. 

Art. 180 (1) În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului Regulament, pentru fiecare 

salariat (funcţie de conducere sau execuţie) se întocmeşte fişa postului, care va cuprinde 

atribuţiile, competenţele, responsabilităţile, precum şi relaţiile de serviciu (în situaţia în care au 

intervenit modificări ale atribuţiilor structurii funcţionale în care salariatul îşi desfăşoară 

activitatea); 

(2) Fişa postului se întocmeşte cu respectarea strictă a atribuţiilor specifice stabilite prin 

prezentul regulament pentru structura funcţională căruia îi aparţine postul; 

(3) Fişa postului se aprobă de către Directorul General, cu viza Directorilor Generali Adjuncţi, 

directorilor de direcţii, a şefilor serviciilor/birourilor, coordonatorilor de compartimente, după 

caz; 

(4) Fiecare angajat al Autorităţii Rutiere Române - ARR are obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile 

specifice şi generale cuprinse în fişa postului, tuturor angajaţilor fiind strict interzis să pretindă 

sau să beneficieze de foloase materiale sau de altă natură, pentru îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu, pentru care Autoritatea Rutieră Română – ARR îi remunerează. 

Art. 181 Personalul Autorităţii Rutiere Române - ARR este obligat să cunoască şi să aplice 

prevederile prezentului regulament şi ale fişei postului. 

Art. 182 În caz de nerespectare a prezentului regulament, se aplică măsurile ce se impun, 

conform prevederilor legale. 
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ANEXĂ                               

                 

DENUMIREA AGENŢIILOR TERITORIALE - ARR 

Nr. crt.  AGENŢIA ARR 

1. AGENŢIA ARR ALBA 

2. AGENŢIA ARR ARAD 

3. AGENŢIA ARR ARGEŞ 

4. AGENŢIA ARR BACĂU 

5. AGENŢIA ARR BIHOR 

6. AGENŢIA ARR BISTRIŢA-NĂSĂUD 

7. AGENŢIA ARR BOTOŞANI 

8. AGENŢIA ARR BRAŞOV 

9. AGENŢIA ARR BRĂILA 

10. AGENŢIA ARR BUZĂU 

11. AGENTIA ARR CARAS SEVERIN 

12. AGENŢIA ARR CĂLĂRAŞI 

13. AGENŢIA ARR CLUJ 

14. AGENŢIA ARR CONSTANŢA 

15. AGENŢIA ARR COVASNA 

16. AGENŢIA ARR DÂMBOVIŢA 

17. AGENŢIA ARR DOLJ 

18. AGENŢIA ARR GALAŢI 

19. AGENŢIA ARR GIURGIU 

20. AGENŢIA ARR GORJ 

21. AGENŢIA ARR HARGHITA 

22. AGENŢIA ARR HUNEDOARA 

23. AGENŢIA ARR IALOMIŢA 

24. AGENŢIA ARR IAŞI 

25. AGENŢIA ARR ILFOV 

26. AGENŢIA ARR MARAMUREŞ 

27. AGENŢIA ARR MEHEDINŢI 

28. AGENŢIA ARR MUREŞ 

29. AGENŢIA ARR NEAMŢ 

30. AGENŢIA ARR OLT 

31. AGENŢIA ARR PRAHOVA 

32. AGENŢIA ARR SATU MARE 

33. AGENŢIA ARR SĂLAJ 

34. AGENŢIA ARR SIBIU 

35. AGENŢIA ARR SUCEAVA 

36. AGENŢIA ARR TELEORMAN 

37. AGENŢIA ARR TIMIŞ 

38. AGENŢIA ARR TULCEA 

39. AGENŢIA ARR VASLUI 

40. AGENŢIA ARR VÂLCEA 

41. AGENŢIA ARR VRANCEA 

42. AGENŢIA ARR BUCUREŞTI 
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