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Data:.........................     Semnătura de primire....................... 
 
 

ÎNREGISTRARE 
 EXECUTANT        BENEFICIAR 
 

CONTRACT PENTRU AUTORIZAREA ŞI SUPRAVEGHEREA OPERATORILOR ECONOMICI 
 care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare a vehiculelor  rutiere, precum şi de 

dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz 
 
         Cod Dosar:   

 
 

 Art.1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1. Registrul Auto Român, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr.391A, sector 1, nr. înregistrare la Registrul Comerţului 
J 40/ 5191/ 1992,  CIF RO1590236, cont bancar RO78BRDE410SV19834754100 deschis la BRD - Sucursala Calderon, 
denumit în continuare EXECUTANT, şi 
 
 
1.2. ........................................................................………………………………………………….. cu sediul 
în.…………………..………………………..str………………………………………….nr……bloc……..scara…… 
apt……judet/sector....………....., cu nr. înreg. la Registrul Comerţului ……………..………………………..     CIF 
………..………..…, cont bancar …….......................………………………………………deschis la 
...................................………...si punctul de lucru în.…………………..………………… str…………………………… nr….… 
judet/sector....…………….……....., denumită în continuare BENEFICIAR.  

 
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Obiectul contractului îl constituie evaluarea capabilităţii tehnice în vederea autorizării la cererea 
BENEFICIARULUI, ca prestator de activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, precum şi de dezmembrarea 
vehiculelor rutiere scoase din uz, activităţi care pot influenta parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor 
rutiere, conform prevederilor RNTR 9. 

 
 Art.3. FAZELE CONTRACTULUI 
Activitatile principale ce constituie obiectul prezentului contract sunt: 
3.1  Analiza documentaţiei din dosarul de autorizare; 
3.2  Efectuarea auditului iniţial cu întocmirea documentelor de audit; 
3.3  Evaluarea finala a capabilităţii tehnice şi emiterea autorizatiei; 
3.4 Efectuarea auditurilor de supraveghere a mentinerii capabilitatii tehnice a BENEFICIARULUI (primul audit de 
supraveghere se va efectua după şase luni de la data eliberării autorizatiei şi urmatoarele la intervale de un an, pe toata 
durata valabilitatii autorizatiei); 
3.5 Efectuarea, în condiţii reglementate, de audituri de verificare sau de audituri de extindere a domeniului autorizaţiei . 
 
 Art. 4. COSTUL  AUDITURILOR 
4.1. Costul auditului iniţial în vederea autorizării, al auditului de supraveghere şi al  auditului de extindere a autorizaţiei 
sunt calculate în baza datelor specificate de BENEFICIAR în cererea-tip (anexă la reglementările în vigoare) şi sunt 
comunicate de EXECUTANT prin Înştiinţarea de Plată, document care face parte integrată din prezentul contract;  
4.2. Costurile auditurilor de verificare, dacă sunt necesare conform prevederilor RNTR 9, se vor comunica prin Înştiinţare 
de Plată suplimentară; 
4.3. Costurile de cazare şi de transport pentru echipa de audit, dacă sunt necesare, se vor comunica prin înştiinţarea de 
plată, în condiţiile HG 1860/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 Art. 5. CONDIŢII DE PLATĂ 
5.1. Costurile se vor achita în contul bancar RO78BRDE410SV19834754100 deschis la BRD - Sucursala Calderon, 
Bucureşti sau, în numerar, la Reprezentanţa Registrului Auto Român din judeţul în care BENEFICIARUL îşi desfăşoară 
activitatea, astfel:  
 pentru autorizarea iniţială, se va menţiona pe documentul de plată, “SERVICE-Autorizare”, urmat de codul dosarului; 
 pentru auditul de supraveghere, costul se va achita în termen de 15 zile de la primirea înştiinţării de plată din partea 

EXECUTANTULUI, menţionând pe documentul de plată, “SERVICE-Supraveghere”, urmat de codul dosarului. 
5.2. Costurile de la punctele 4.1 şi 4.2 se achită înaintea efectuării auditurilor. 
5.3. Cheltuielile de cazare şi de transport pentru echipa de audit, dacă au fost necesare, se vor achita după efectuarea 
auditului care le-a necesitat, dar înainte de eliberarea autorizaţiei. 
 
 Art. 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
6.1. Obligaţiile EXECUTANTULUI: 

6.1.1. Efectuarea auditului se face în max. 30 zile începând cu data achitării integrale a costurilor (prezentării dovezii 
de efectuare a plăţii) menţionate la punctele 4.1 şi 4.2. 

6.1.2. Eliberarea autorizaţiei se face în conformitate cu prevederile RNTR 9. 
6.1.3. În cazul autorizării, EXECUTANTUL va înregistra, reactualiza şi publica numele BENEFICIARULUI pe site-ul 

oficial al RAR.   
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6.2. Obligaţiile BENEFICIARULUI: 
6.2.1 Să achite costurile de la Art.4 aferente auditurilor în condiţiile şi la termenele prevăzute la Art. 5; 
6.2.2. Să permită accesul în incintele sale, la documentele şi înregistrările care constituie dovezi asupra capabilităţii 

tehnice şi conformităţii sistemului intern de control cu condiţiile minime specificate; 
6.2.3. În situaţia obţinerii autorizaţiei: 

6.2.3.1. Să menţină capabilitatea tehnică şi să comunice către RAR orice modificare ce se referă la condiţiile în 
baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică. 

6.2.3.2. Să facă uz de autorizaţie numai cu respectarea condiţiilor în baza cărora a fost acordată . 
6.2.4. Să achite penalităţi de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere în cazul neplăţii costurilor auditurilor, în termenul 

menţionat la art. 5. Depăşirea cu 30 de zile a termenelor menţionate la art. 5 atrage după sine suspendarea autorizaţiei  
pe termen de 30 zile, urmată de anularea acesteia în cazul neachitării costurilor aferente auditurilor. 

 
Art. 7.  ALTE CLAUZE 

7.1. În cazul neeliminării neconformităţilor majore constatate la auditul iniţial, nu se va acorda autorizaţia. Solicitantul va 
putea relua ciclul de evaluare, cu obligaţia de a plăti costurile corespunzătoare reluării procesului de autorizare. 
7.2. În cazul neeliminării neconformităţilor majore constatate la auditul de supraveghere, autorizatia poate fi restrânsă, 
suspendata sau anulată. 
7.3. Neplata auditului de supraveghere în termenul planificat pentru efectuarea acestuia, atrage suspendarea/anularea 
autorizaţiei. 
 

Art. 8.  MODIFICAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
8.1.  Modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi contractante, prin act adiţional. 
8.2. Rezilierea contractului se face de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără transmiterea unei 
notificări, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la Art.7 din contract. 
8.3. În cazul în care rezilierea contractului se face din vina BENEFICIARULUI, EXECUTANTUL nu va restitui sumele 
încasate înainte de data rezilierii. 
8.4. Contractul încetează în următoarele cazuri : 

a) în cazul anulării autorizaţiei;  
b) prin acordul ambelor părţi; 
c) prin denunţare unilaterală transmisă de către BENEFICIAR, cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor scadente, 
d) prin denunţare unilaterală transmisă de către EXECUTANT, în condiţiile în care apar modificări legislative care 

intră în contradicţie cu prevederile prezentului contract . 
 
Art. 9. DISPOZIŢII FINALE 

9.1. BENEFICIARUL nu este absolvit, prin obţinerea autorizaţiei, de răspunderea pentru calitatea activităţilor prestate 
clienţilor săi. 
9.2 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului şi o 
dovedeşte prin acte emise de autorităţile competente în termen de 10 zile. 
9.3 Toate litigiile care vor interveni în legătură cu derularea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în 
care nu se va ajunge la o înţelegere între părţi, litigiul se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente din 
Bucureşti. 
9.4. Prezentul  contract intră în vigoare numai după semnarea sa de către ambele părţi. 
9.5. Părţile contractante convin, de comun acord, ca la data intrării în vigoare a prezentului contract să înceteze contractul 
pentru autorizarea şi supravegherea operatorilor economici, semnat anterior. 
9.6. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, ambele cu valoare de original, unul pentru EXECUTANT şi unul 
pentru BENEFICIAR. 
 
 
 Din partea EXECUTANTULUI   Din partea BENEFICIARULUI1 

 Reprezentantul legal 
 Director General RAR      
 ing. George-Adr ian DINCĂ       
 ………………………………..   ............................................. 
 

.............................................. 
Director Economic RAR       

 ec. Mihaela GHEORGHE 
 
.............................................. 
 
 

 Director Executiv RAR –OCS 
 Florin MELCIU     
 

.............................................. 
 

 AVIZAT 
 Compartiment Juridic 
 
      

Auditorul RAR, 

…………………………………/data…………… 
                (nume, prenume, semnătură) 

                                                            
1 Se va completa cu funcţia, numele, semnătura şi ştampila reprezentantului legal al Operatorului Economic. 


