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

 
 

ÎNREGISTRARE 
 EXECUTANT        BENEFICIAR 
 

 
CONTRACT PENTRU AUTORIZAREA  OPERATORILOR ECONOMICI 

care prestează lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză 
 
          
                                             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 J40/5191/1992, CIF RO1590236, cont bancar RO57RNCB0086023664390001, 
deschis la BCR Sucursala Grivița, denumit în continuare EXECUTANT, şi 
1.2.....................................................................................................................................cu sediul în 
.......................................…………str............................................nr.………bloc………scara………apt….. 
jud/sector.................................. înregistrată la Registrul Comerţului ………..……………………………, 
CIF…………………………..cont bancar……..............................................................………….deschis la 
..................................…………….şi punctul de lucru în…………………………………………………….., 
str. ………………………………………..nr. ……., judeţ/sector………………………………. denumită în 
continuare BENEFICIAR. 
 

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 

Obiectul contractului este evaluarea capabilităţii tehnice de către EXECUTANT şi autorizarea  
BENEFICIARULUI pentru  lucrările solicitate (montarea, repararea şi/sau verificarea  tahografelor 
şi/sau a limitatoarelor de viteză), în conformitate cu prevederile RNTR 8 şi RNTR 9, ediţiile în vigoare. 
Autorizaţia se acordă distinct pe activităţi (montare, reparare, verificare) şi tipuri specificate de 
tahografe şi limitatoare de viteză. 
 
 Art.3. FAZELE CONTRACTULUI 
 
Activităţile principale ce constituie obiectul prezentului contract sunt: 
3.1.   Efectuarea auditului iniţial şi întocmirea raportului de audit, 
3.2.   Evaluarea finală a capabilităţii tehnice şi emiterea autorizaţiei. 
 
 Art. 4. COSTUL  AUTORIZĂRII   
 
BENEFICIARUL  va  achita următoarele costuri: 
4.1.  Costul autorizării este de ……………………lei şi reprezintă suma următoarelor elemente: 

 costul auditului iniţial, calculat, în baza datelor specificate de BENEFICIAR, pentru o durată de  ........ 

zile-om de audit, adică .......................... lei,   

costul evaluării finale, de ................... lei şi 

costul eliberării documentelor de autorizare, de ……………….. lei. 

 
NOTE:  
1)  Costul zilei-om audit va fi cel în vigoare la data efectuării auditului, ţinând seama de evoluţia 
preţurilor. 
2)   Când este cazul, la costurile prezentate la punctul 4.1 se adaugă  cheltuielile de cazare  pentru 
echipa de audit. 
4.2. Sumele de mai sus includ TVA. 
 
  



FA_4CES_Tlv /rev. 11/05.11.2018                                                                                               pag. 2/3 

 
Art. 5. CONDIŢII DE PLATĂ 

 
5.1. Costurile se vor achita în contul bancar RO57RNCB0086023664390001, deschis la BCR 
Sucursala Grivița, Bucureşti sau, în numerar, la Reprezentanţa Registrului Auto Român din judeţul în 
care BENEFICIARUL îşi desfăşoară activitatea:  

• pentru autorizarea iniţială, costul se va achita odată cu depunerea dosarului sau în avans, 
menţionând ca denumire a serviciului, pe documentul de plată, “TLV-Autorizare”, urmat de 
codul dosarului; 

5.2. Costurile se achită înaintea efectuării auditului. 
5.3. Cheltuielile de cazare, dacă au fost necesare, se vor achita după efectuarea auditului care le-a 
necesitat, dar înainte de eliberarea autorizaţiei. 
 
           Art. 6. TERMENE 
 
6.1. Efectuarea auditului şi elaborarea raportului de audit se fac în maximum 30 de zile începând cu 
momentul achitării costurilor indicate la punctul 4.1 şi acceptării de către beneficiar a planului de audit.  
6.2. Eliberarea autorizaţiei se face în maximum 30 de zile de la primirea de la BENEFICIAR a acţiunilor 
corective pentru eliminarea eventualelor neconformităţi constatate cu ocazia auditului, condiţionată de 
semnarea contractului de monitorizare. 
 
 Art. 7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
7.1. Obligaţiile EXECUTANTULUI: 

7.1.1. Să aplice prevederile specifice din RNTR 8 şi RNTR 9, ediţiile în vigoare; 
7.1.2. Să efectueze la termenele stabilite de comun acord cu BENEFICIARUL activităţile de 

auditare, evaluare şi autorizare; 
7.1.3. Să trateze cu obiectivitate şi imparţialitate eventualele reclamaţii ale BENEFICIARULUI 

referitoare la desfăşurarea procesului de auditare sau la concluziile rapoartelor de evaluare; 
7.1.4. În cazul autorizării, EXECUTANTUL va înregistra şi reactualiza Registrul de evidenţă a 

autorizaţiilor şi Registrul de evidenţă a mărcilor şi sigiliilor aplicate. De asemenea, va publica numele 
BENEFICIARULUI în Lista atelierelor autorizate pentru  montare, reparare şi/sau verificare a 
tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză. 
 
7.2. Obligaţiile BENEFICIARULUI: 
 7.2.1 Să achite costurile de la Art.4 aferente evaluărilor în condiţiile şi termenele prevăzute la 
Art. 5; 
 7.2.2 Să permită accesul în incintele sale, la documentele şi înregistrările care constituie 
dovezile asupra capabilităţii tehnice şi a conformităţii sistemului intern de control cu condiţiile minime 
specificate; 
 7.2.4. Să facă dovada respectării condiţiei de neutralitate conform prevederilor legii. 

7.2.5. Să menţină capabilitatea tehnică şi sistemul intern de control al activităţilor pentru care a 
fost autorizat, în conformitate cu condiţiile minime specificate  
  7.2.6 Să anunţe EXECUTANTUL despre orice modificare semnificativă ce ar putea afecta 
condiţiile faţă de care a fost autorizat (de exemplu, retragerea abilitării, pierderea autorizaţiei sau a 
sigiliilor, schimbarea denumirii şi/sau adresei societăţii, inclusiv a punctului de lucru,  etc.); 
 7.2.7 Să facă uz de autorizaţie/sigilii numai pentru activităţile şi mărcile de aparate de control 
si/sau limitatoare  incluse în autorizaţia primită. 
             

Art. 8.  ALTE CLAUZE 
 
În cazul neeliminării neconformităţilor majore constatate la auditul iniţial, în maxim 45 zile de la 

data auditului, nu se va acorda autorizaţia. Solicitantul va putea relua ciclul de evaluare, în conformitate 
cu Capitolul II, punctul 4) din RNTR-9/2005. În acest caz, solicitantul are obligaţia de a plăti taxele 
corespunzătoare reluării procesului de autorizare. 
 

Art. 9. MODIFICAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

9.1.  Modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi contractante, prin încheierea de acte 
adiţionale. 
9.2. Rezilierea contractului se face de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără 
transmiterea unei notificări, în momentul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la Art. 7 din contract. 
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9.3. În cazul rezilierii contractului, partea vinovată va fi obligată la plata despăgubirilor ce decurg din 
neîndeplinirea clauzelor contractuale. 
9.4. În cazul în care rezilierea contractului se face din vina BENEFICIARULUI, EXECUTANTUL nu 
restituie sumele încasate înainte de data rezilierii.. 
9.5. 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. 
 

Art. 10. DISPOZIŢII FINALE 
 
10.1. BENEFICIARUL nu este absolvit, prin obţinerea autorizaţiei, de răspunderea pentru calitatea 
activităţilor desfăşurate, de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de 
viteză. 
10.2 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. 
10.3 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. 
10.4. Prezentul  contract intră în vigoare numai după semnarea sa de către ambele părţi. 
10.5. Prezentul contract este încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 
 
  
 

EXECUTANT                 BENEFICIAR 1) 
 
 

 REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A. 
 
 Director General RAR      
 ing. George-Adrian DINCĂ     ............................................. 
 
 
 Director Economic RAR     ..............................................   
 ec. Mihaela GHEORGHE      
 
                

AVIZAT 
 Compartiment Juridic 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Auditor RAR, 
 
………………………………………………………../…………………. 
(nume, prenume, semnătură)                                 (dată) 

                                                           
1) Se va completa cu funcţia, numele, (semnătura şi ştampila) factorilor responsabili din conducerea Operatorului Economic. 
 


