
               MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

               

                          AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. 

 

 
              RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE ASIGURARE A TRANSPARENTEI  PENTRU  TRIM. III 2021 

     

  

     

a) Situația 
contractelor de 

concesiune, 
asociere și 

închiriere care să 
reflecte numărul 

total din fiecare tip 
de contract, 

procedura prin care 
a fost încheiat, 

precum și măsurile 
suplimentare de 
transparentizare 

care au fost 
adoptate. 

Contracte de 
concesiune 

 
 
 
 
 

Contracte 
de 

asociere 

Contracte de 
închiriere                              

 
A.R.R. a 
încheiat  

12 contracte 
închiriere 

pt.susținerea 
examenelor 
teoretice în 

vederea 
obținerii 

certificatelor
/ atestatelor 
profesionale 

și 2 contracte 
de închiriere 

pentru 
desfășurarea 
concursului 
organizat de 
către A.R.R. 

pentru 
ocuparea 

unor posturi 
vacante. 

Procedura aplicata                              
 

Regulament propriu de 
închiriere           

Total  - 19     14   

 
b) Măsurile de 
transparență 
adoptate, de 
reducere a 
birocrației, de 
informatizare și 
modernizare a 
modului de 
autorizare, situația 
autorizațiilor, 
licențelor și 
certificatelor pentru 
fiecare domeniu, 
precum și ponderea 
și rezultatele 
activității de 
inspecție și control, 
în cazul unităților 
care au atribuții de 
autorizare, 
licențiere și 
certificare, precum 

1.Actualizarea continuă a informațiilor privind licențierea prin intermediul site-
ului www.arr.ro,  cât și accesibilitatea publicului la informații privind 
licențierea sub formă de tabel dinamic, având link-uri către fiecare operator în 
parte, cu posibilitatea de căutare și sortare prin mai multe modalități a unor 
informații precum: denumirea, forma juridică a operatorului de 
transport/adresa sediului operatorului de transport/numele managerilor de 
transport desemnați pentru a îndeplini cerințele de bună reputație și 
competență profesională sau, după caz, numele unui reprezentant legal/tipul 
de autorizație, numărul de vehicule acoperite de aceasta și după caz numărul 
de serie al licenței comunitare și al copiilor conforme ale acesteia. 
 

2.Având în vedere contextul pandemiei de COVID – 19, stările de alertă și de 

urgență, pentru ușurarea procesului de autorizare, pe site-ul www.arr.ro s-au 

publicat instrucțiuni de eliberare documente pe fiecare tip de autorizare. De 

asemenea, a fost creată o platformă pentru depunerea on-line a documentelor 

necesare în vederea autorizării, licențierii, certificării.  

 
3. In trimestrul III 2021 au fost eliberate: 
-  licenţe de transport/autorizații transport în regim de închiriere/autorizații 
transport alternativ = 48027 
- copii conforme ale licenței de transport/autorizațiilor transport în regim de 
închiriere /autorizațiilor transport alternativ = 48027 

http://www.arr.ro/
http://www.arr.ro/


și atribuții de 
inspecție și control 

- certificate de pregătire profesională tip card = 18883 
- certificate ADR = 3849 
- carduri tahograf = 20896 
- certificate conducător auto transport agabaritice = 709 
- certificate consilieri de siguranţă = 83 
- atestate instructor conducere auto = 738 
- certificate manager transport marfă = 1140 
- certificate manager transport persoane = 92 
- certificate manager taxi și închiriere = 661 
- atestate  profesor de legislaţie rutieră = 116 
- certificate conducători auto care efectuează transport în regim de taxi, 
perioadă nedeterminată = 1276 
- certificate conducători auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul 
(CPTTb) = 30                                                                                                                         
- certificate conducători auto care efectuează transport național contra cost de 
vehicule rutiere defecte sau avariate (CPTAv) = 21 
- certificate conducători auto transport în regim de închiriere = 4907 
- autorizaţii şcoli de conducători auto eliberate = 89 
    
  4. În perioada specificată, Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere, prin 
Serviciul de Inspecție de Siguranță Rutieră a efectuat prin echipa de inspecție 
desemnată din cadrul Agenției ARR Constanța ultima inspecție periodică de 
drumuri naționale - DN 22, între km 30+000 - 64+804  prevăzută in Anexa 
Contractului de prestări servicii privind asigurarea inspecției de siguranță 
rutieră periodică, încheiat de ARR cu CNAIR SA cu nr.20662/ARR din 
25.07.2019, raportul de inspecție REIP nr.62 fiind predat la beneficiar în data 
de 01.07.2021 împreună cu factura aferentă acestuia, în valoare totală de 34 
903,35 lei.  
Menționăm, totodată, că, după data de 21.10.2021 a intrat în vigoare noul 
Contract de prestări servicii privind asigurarea inspecției de siguranță rutieră 
periodică, încheiat de către ARR cu CNAIR SA sub nr. 25344/09.09.2021 care 
cuprinde un număr de 16 tronsoane de drumuri naționale și autostrăzi în 
lungime totală de 486,35 km (dintre care un număr de 221,4 km autostrăzi) în 
valoare totală de 465 939 lei, pentru care s-a solicitat administratorului 
documentația aferentă. 
De asemenea, în intervalul de referință s-au monitorizat cele 146 inspecții de 

siguranță rutieră suplimentare programate urmare notificărilor transmise de 

organele de poliție privind accidente rutiere soldate cu persoane decedate, 

fiind finalizate 124, rapoartele de inspecție întocmite fiind comunicate 

administratorilor drumurilor precum și structurilor de poliție pe raza de 

competență a cărora s-au înregistrat accidentele respective. 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
    

c) Numărul total de 
contestații în cadrul 
licitațiilor, precum 
și modul lor de 
soluționare 

Numar total de 
contestatii 

Admise Respinse 

 

-  -  - 

 

 
 
 
 
 

 
    



 
 
 

d) Numărul total de 
contestații în cadrul 
autorizării, 
licențierii și 
certificării precum 
și numarul 
proceselor verbale 
de inspecție și 
control 

Numar total de 
contestatii 

Admise Respinse 

 

Autorizari   -     0                  0                                      0  

Licențieri -        5        4             1   

Certificari   -     0        0                                      0  

Număr procese verbale 
de inspectie, control -    

        -                                    -  

Total                  0        0                                     0  

e)  Solicitările 
privind clarificări și 
informații 
referitoare la 
proceduri și 
metodologii în cazul 
autorizării, 
licențierii si 
calificării, precum și 
modul lor de 
soluționare 

541 solicitări de informații,  din care : 527  solutionate favorabil, 12 
redirecționate, 2  respinse-exceptate de la prevederile legale)  

     

 
 
    

f) Situația litigiilor 
care au ca obiect 
autorizări, 
licențieri, 
certificări, licitații 
și contracte de 
asociere, 
concesiune și 
închiriere 

Litigii ce au ca obiect:                               Numarul 
litigiilor                                                                 

Stadiul litigiului in primă instanța                                                                                                                      

 

  0 0 0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

g) Situația 
modalităților de 
atribuire a 
autorizatiilor, 
licențelor, 
certificatelor, 
licitațiilor și 
contractelor de 
asociere, 
concesiune și 
închiriere 

1. Licențele, certificatele de transport in cont propriu, certificatele/atestatele 
de pregatire profesională, precum și autorizațiile se eliberează de către 
agențiile teritoriale ale Autorității  Rutiere Române-ARR cu excepția  
autorizațiilor de transport internațional de marfă,  care se atribuie electronic 
de către Autoritatea pentru  Digitalizarea României  (A.D.R.).                                                                   
2.  Modalitatea de atribuire a procedurilor de  achiziție publică, conform Legii 
98/2016  privind achizițiile publice este prin licitație deschisă și procedura 
simplificată, prin intermediul SEAP (anunț de participare, respectiv  anunț de 
participare simplificat), iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport 
calitate-preț, respectiv  prețul cel mai scăzut. 
3. Având în vedere faptul că, în conformitate cu art. 29 pct. 1 , lit. a) din Legea 
98/2016 privind achizițiile publice  “prezenta lege nu se aplică pentru 
atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care 
au ca obiect: 
a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, 
clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”,   
   A.R.R. încheie contracte de închiriere în baza Regulamentului Propriu de  



închiriere, întocmit cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 
contractelor de achiziții publice din Legea 98/2016,  respectându-se 
modalitatea de atribuire “prețul cel mai scăzut/mp. 
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                                                                                                                                     Cod Fiscal - 12059648  
Autoritatea Rutieră Română - ARR  prelucrează datele în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

  
 


