NOTA
În atenţia operatorilor de transport rutier care au fost declaraţi câştigători la egalitate de puncte
în urma şedinţei de atribuire a curselor din programul de transport interjudeţean
2013 – 2019 din data de 28.02.2013
Având în vedere prevederile pct. 9 din Anexa 19 la Normele metodologice aprobate prin OMTI
nr. 980/2011, in completare la nota care conține Anexele 1, 2 și 3, precizăm că, în data de 18.03.2013
orele 14:30, se vor prezenta la sediul Autoritatii Rutiere Romane-ARR din Bucuresti, bd. Dinicu
Golescu nr. 38, sector 1 și împuternicitii operatorilor de transport rutier care au fost declarati castigatori
la egalitate de puncte pentru cursele interjudeţene conform Anexei 4.
Împuterniciţii operatorilor de transport mai sus mentionati se vor prezenta cu:
- împuternicire din partea firmei, semnata şi stampilată;
- act de identitate;
- stampila firmei.
În acest sens, va informam asupra faptului ca în cazul neprezentării dumneavoastră la data
menţionată pentru cursa respectivă se va considera că sunteţi de acord ca Autoritatea Rutieră RomânăARR să procedeze la stabilirea modului de efectuare a cursei în vederea acordării echitabile a licentei de
traseu.
Observații:
1. Avand in vedere numarul mare de curse in cazul carora operatorii de transport au fost declarati
castigatori la egalitate de puncte, operatorii aflati in aceasta situatie se vor contacta reciproc, pe
cat posibil, in vederea stabilirii de comun acord a modului de efectuare a cursei respective, astfel
incat procesul de acordare echitabila sa decurga in mod fluent.
2. Deoarece în graficele de circulație trebuie menționate zilele de efectuare a cursei, operatorii de
transport declarați câștigători vor trebui să opteze pentru unul din următoarele cazuri:
- Zile/ săptămâni/ luni pare/ impare/ ani în caz de 2 operatori câștigători la egalitate;
- Săptămâni/luni pare/ impare în cazurile în care sunt mai mult de 2 operatori câștigători la
egalitate, respectiv ani în cazul în care este posibil și sunt de acord toți operatorii câștigători
la egalitate.

