
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Procedura Valoare lei (fără TVA)

Liciaţia deschisă x

Licitaţia restrânsă x

Negociere competitivă x

Dialog competitiv x

Parteneriatul pentru inovare x

Negociere fără publicarea prealabilă x

Concursul de soluţii x

Procedura de atribuire aplicabilă în cazul 

serviciilor sociale și a altor servicii specifice

x

Procedura simplificată x

Total x x

Licitație prin mijloace electronice x

Cerere de ofertă prin mijloace electronice x

Total x x

Liciaţia deschisă x

Licitaţia restrânsă x

Negociere competitivă x

x

x

x

x

x

x

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - A.R.R.

Raport  privind activitatea de asigurare a transparentei pentru  luna IULIE   2021

x

Date aferente activitatiiSpecificații

Număr proceduri

a) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate 

în fiecare lună prin intermediul Bursei 

României de Mărfuri.

x

x

x

x

x

x

b) Valoarea totală a achizițiilor de produse, 

servicii si lucrări efectuate in fiecare lună 

prin licitații electronice, în cazul unitătilor 

care sunt obligate prin lege să utilizeze 

sistemul electronic.

c) Numărul total al fiecărei categorii de 

proceduri de achiziții publice de produse, 

servicii și lucrări aplicate lunar

X

x

x



Dialog competitiv x

Parteneriatul pentru inovare x

Negociere fără publicarea prealabilă x

Concursul de soluţii x

Procedura de atribuire aplicabilă în cazul 

serviciilor sociale și a altor servicii specifice

x

Procedura simplificată x

Total x x

e) Măsurile adoptate pentru 

transparentizarea activității, ori 

eventualele fișe de măsuri ce urmează a fi 

propuse spre adoptare.
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                              Autoritatea Rutieră Română - ARR prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679                            

x

x

MIHAI ALECU

Actualizarea permanentă a site-ului privind, atât legislația, cât și activitatea A.R.R.

d) Propuneri de modificare a legislației 

actuale, însoțite de un referat de 

transparentizare (care să reflecte ce se 

aduce nou ca transparentizare) unde este 

cazul. Nu  au fost propuneri de modificări legislative.

c) Numărul total al fiecărei categorii de 

proceduri de achiziții publice de produse, 

servicii și lucrări aplicate lunar

x

x

X

x

x


