
SPECIM
EN

F.PS-OCS-01/03a, rev 15/26.05.2021

Formularul de contract este avizat din punct de vedere juridic

   REGISTRUL AUTO ROMÂN 
 Calea Griviţei 391A, Sector 1, Cod Poştal 010719, Bucureşti 

 Nr. înregistrare Registrul Comerţului: J40/5191/04 martie 1992 

 Cont: RO57RNCB0086023664390001 BCR Agenţia Griviţa; C.U.I.: RO 1590236 

 Tel. 021/2027000; Fax: 021/3181754; Operator de date cu caracter personal nr. 1253 

E-mail: rarom@rarom.ro; Site web: http://www.rarom.ro

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 scoase din uz 

Cod Dosar: 

Nr. …… Data …………… 

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…… judet/sector ....………................., cu număr de înregistrare la Registrul 

Comerţului ……...…..………, CIF ………..……….., cont bancar ……………………………………. 

deschis la ...................................………... și punctul de lucru în .…………………..…………………..

str. …………………………… nr. ….… județ/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 a 

vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu 

prevederile RNTR 9.

Art.3 FAZELE CONTRACTULUI 

Activitățile 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 finală a capabilităţii tehnice şi emiterea autorizației; 

3.4 Efectuarea auditurilor de supraveghere pentru evaluarea condițiilor în baza cărora a fost acordată 

autorizația tehnică, în vederea menținerii autorizării (primul audit de supraveghere se va efectua după 

şase luni de la data emiterii autorizației şi urmatoarele la intervale de un an, pe toată durata valabilităţii 

autorizaţiei); 

3.5 Efectuarea auditurilor de verificare, dacă sunt necesare; 

Art. 4 COSTURILE AUTORIZĂRII 

4.1 Costurile autorizării și supravegherii 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;  

4.2 Costurile auditurilor de verificare, dacă sunt necesare, se vor comunica prin Înştiinţare de Plată 

suplimentară; 
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4.3 Costurile de cazare şi de transport pentru echipa de audit, dacă sunt necesare, vor fi cuprinse în 

Înştiinţarea de plată și vor fi calculate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

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, astfel:  

 pentru autorizarea iniţială, se va menţiona pe documentul de plată, “SERVICE-Autorizare”,

urmat de codul dosarului, și Numărul Înștiințării de Plată;

 pentru supraveghere, se va menționa pe documentul de plată, “SERVICE-Supraveghere”, urmat

de codul dosarului și Numărul Înștiințării de Plată;

5.2 Costurile de la Art. 4 se achită înaintea efectuării auditurilor. 

Art. 6 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

6.1 Obligaţiile EXECUTANTULUI: 

6.1.1 Să efectueze auditul în maximum 30 zile de la data achitării integrale a costurilor (prezentării 

dovezii de efectuare a plăţii) menţionate la Art. 4; 

6.1.2 Să elibereze autorizaţia tehnică în conformitate cu prevederile RNTR 9; 

6.1.3 Să înregistreze, publice și actualizeze informaţiile cu privire la autorizarea 

BENEFICIARULUI, pe site-ul oficial al RAR. 

6.2 Obligaţiile BENEFICIARULUI: 

6.2.1 Să achite costurile de la Art. 4 în condiţiile şi în termenele prevăzute la Art. 5; 

6.2.2 Să permită accesul în incintele sale, la documentele şi înregistrările care constituie dovezi cu 

privire la capabilitatea tehnică şi conformitatea sistemului intern de control cu condiţiile minime 

specificate; 

6.2.3 În situaţia obţinerii autorizaţiei: 

6.2.3.1 Să mențină 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.

Art. 7  ALTE CLAUZE 

7.1 Autorizația nu se va acorda în cazul în care neconformităţile majore constatate la auditul iniţial și 

problemele identificate la evaluarea dosarului nu sunt eliminate în termenele prevăzute în RNTR 9. 

Solicitantul va putea relua ciclul de evaluare, cu obligaţia de a achita costurile corespunzătoare reluării 

procesului de autorizare. 

7.2 În cazul în care în termenele prevăzute în RNTR 9, nu sunt eliminate neconformităţile majore 

constatate la auditul de supraveghere, nu sunt eliminate neconformitățile minore constatate la auditul 

anterior sau nu sunt completate documentele solicitate, autorizarea poate fi restrânsă, suspendată sau 

anulată, după caz. 

7.3 Neachitarea costurilor aferente supravegherii în condiţiile şi în termenele prevăzute la Art. 5, 

atrage suspendarea/anularea autorizării. 

Art. 8  MODIFICAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

8.1  Modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi, 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) expirarea valabilității autorizației tehnice;

b) anularea autorizării;

c) prin acordul ambelor părţi;

d) prin denunţare unilaterală transmisă de către BENEFICIAR, cu condiţia îndeplinirii

obligaţiilor scadente;
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e) prin denunţare unilaterală transmisă de către EXECUTANT, în condiţiile în care apar

modificări legislative care intră în contradicție cu prevederile prezentului contract.

Art. 9 DISPOZIŢII FINALE 

9.1 BENEFICIARUL deține întreaga responsabilitate cu privire la veridicitatea documentelor în baza 

cărora a fost emisă autorizația tehnică, pentru calitatea și conformitatea activităților desfășurate, 

precum și pentru respectarea normelor privind protecția și securitatea în muncă, cu privire la 

activitățile autorizate. 

9.2 Obţinerea autorizaţiei tehnice nu exonerează BERNEFICIARUL de obligativitatea obţinerii 

celorlalte autorizaţii sau avize prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru desfășurarea 

activității. 

9.3 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. 

9.4 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. 

9.5 Prezentul  contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi. 

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 

……………………………….. ............................................. 

Director Economic RAR 

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

Director Executiv RAR –OCS 

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

Auditor RAR, 

………………………………… 

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




