
Autoritatea Rutiera Romana -A.R.R.

                        Raport privind activitatea de asigurare a transparentei pentru trimestrul III 2018

Specificatii

                                Contract de Procedura aplicata 

a.Situatia contractelor de concesiune, asociere si inchiriere concesiune asociere inchiriere

care sa reflecte numarul total din fiecare tip de contract, 0 0 6 Regulament Propriu

procedura prin care a fost incheiat precum si masurile 
suplimentare de transparentizare care au fost adoptate.

b. Masurile de transparenta adoptate, de reducere a birocratiei

de informatizare si modernizare a modului de autorizare, 

situatia autorizatiilor, licentelor  si certificatelor pentru fiecare 

domeniu, precum si ponderea si rezultatele activitatii de 

inspectie si control, in cazul unitatilor care au atributii de Situatia ref. la nr. de licente comunitare/certificate de transport in cont propriu, nr. de copii conforme  

autorizare, licentiere si control.    aferente,  nr.de atestate/certificate de competenta profesionala emise, se regaseste in anexa 1

c.Numarul total de contestatii in cadrul licitatiilor, precum si Nr. Total        Admise                         Respinse

modul lor de solutionare 0

Nr. total Admise                          Respinse

d. Numarul total de contestatii in cadrul autorizarii, licentierii si Autorizari

certificarii precum si numarul proceselor verbale de inspectie Licentieri

si control Certificari 205 18 187

Numarul proceselor verbale de inspectie si control

e. Solicitarile privind clarificari si informatii referitoare la Nr total Favorabil Nefavorabil

proceduri si metodologii in cazul autorizarii, licentierii si 158 0

calificariii, precum si modul lor de solutionare.
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Anexa 1 

 
Situația  referitoare la  nr. licențe comunitare/certificate de transport in cont propriu, nr.  

copii conforme ale acestora, nr.  atestate /certificate de competență profesională, nr. 

autorizații scoli conducatori auto, eliberate in trim. III  al anului 2018 

 

 

 

- licenţe de transport = 1279 

- copii conforme = 38952 

- certificate de pregătire profesională tip card = 22607 

- certificat ADR = 4511 

- certificat conducător auto transport agabaritice (OMTCT nr. 521) = 1369 

- consilieri de siguranţă = 83 

- instructor conducere = 675 

- manager transport marfă (OMT nr. 1214/2015) = 1078 

- manager transport persoane (OMT nr. 1214/2015) = 135 

- manager taxi și închiriere = 919 

- profesor de legislaţie rutieră = 160 

- taxi perioadă nedeterminată = 2092 

- conducători auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul (CPTTb) = 4 

- autorizaţii şcoli de conducători auto eliberate = 95 

- conducători auto care efectuează transport național contra cost de vehicule rutiere defecte sau 

avariate (CPTAv) = 6 

- CP pentru conducători auto transport în regim de închiriere = 2692 
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