
 

F.PS-E500-33-12 Pag. 1/3

DATA: ......................      SEMNĂTURA DE PRIMIRE: .................... 
 
 

CONTRACT PENTRU AUTORIZAREA, EXTINDEREA AUTORIZĂRII ŞI 
SUPRAVEGHEREA 

agenţilor economici care prestează activităţi de modificări constructive efectuate 
vehiculelor rutiere 
Număr dosar:              / 

 
Cap. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Registrul Auto Român-RA, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, nr. înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J 40/ 5191/ 1992, Cod de Înregistrare Fiscală RO 1590236, cont bancar 
RO57RNCB0086023664390001 deschis la BCR Agenţia Griviţa, reprezentat legal prin Directorul General  
Alina NIȚĂ şi Director Economic ec. Livia ARSENE, denumit  în continuare EXECUTANT şi 
1.1 ……………………………………………………………………. cu sediul în …………………., 
str. ………….. nr. ………….., jud. ……………………., nr. înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului ………………………., cod unic de înregistrare …….………………………….., cont bancar 
……………………………………… deschis la …………………………………, reprezentat legal prin 
Directorul General ……………….…………….. şi Director Economic ................................., denumită în 
continuare BENEFICIAR. 
 
 Cap. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului îl constituie evaluarea capabilităţii tehnice în vederea autorizării 
BENEFICIARULUI, de către EXECUTANT, prin Organismul de Certificare Sisteme de Management, în 
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 aprobata prin Legea nr. 222/2003 cu 
modificarile si completarile ulterioare. Se autorizează societăţi care prestează activităţi de modificări 
constructive efectuate asupra vehiculelor rutiere, care pot influenţa performanţele şi/sau categoriile de 
folosinţă ale acestora.  
 
 Cap. 3 FAZELE CONTRACTULUI 
Activităţile principale ce constituie obiectul prezentului contract sunt: 
3.1 Analiza documentaţiei (include întocmirea documentelor necesare, cf . Regulilor Generale privind 

autorizarea pentru prestarea activităţii de modificări constructive). 
3.2 Efectuarea auditului iniţial. 
3.3 Efectuarea încercărilor (dacă este cazul). 
3.4 Evaluarea finală a capabilităţii tehnice şi emiterea autorizaţiei. 
3.5 Efectuarea auditurilor de supraveghere a menţinerii capabilităţii tehnice a BENEFICIARULUI 

(primul audit de supraveghere se va efectua după şase luni de la data eliberării autorizaţiei şi 
următoarele la intervale de un an, pe toată durata valabilităţii autorizaţiei). 

3.6 Efectuarea, în condiţii reglementate, de audituri inopinate, la cererea Ministerului Transporturilor, sau 
a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi în cazurile unor reclamaţii grave 
ale clienţilor BENEFICIARULUI. 

3.7 Efectuarea, dacă este cazul, de audituri suplimentare, pentru verificarea aplicării şi eficienţei unor 
acţiuni corective pentru eliminarea neconformităţilor constatate la auditurile planificate. 

3.8 Extinderea domeniului autorizaţiei în ce priveşte activităţile de modificări constructive şi tipurile de 
vehicule modificate. 

 
Cap. 4 COSTUL AUTORIZĂRII  

4.1 Costul autorizării este reprezentat de suma următoarelor elemente: 
- costul auditului iniţial, calculat în baza datelor specificate de BENEFICIAR în chestionarul de 

autoevaluare, se va comunica prin deviz. 
- costurile de cazare şi transport – după caz 
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- costurile analizei documentaţiei, cel al încercărilor (dacă este cazul) şi al evaluării finale - 
eliberarea documentelor de autorizare - se vor comunica prin devize întocmite în funcţie de 
complexitatea şi volumul lucrărilor. 

4.2 Costurile auditurilor suplimentare şi a celor de supraveghere se vor comunica prin deviz.  
4.3 Costurile auditurilor inopinate vor fi suportate de BENEFICIAR numai în cazul când se va 

constata că reclamaţiile în urma cărora au fost efectuate au fost întemeiate. 
4.4 Costurile operaţiunilor efectuate la extinderea domeniului autorizaţiei se vor comunica prin 

devize. 
 

Cap. 5 CONDIŢIILE DE PLATĂ 
5.1 Costurile se vor achita în contul bancar R057RNCB0086023664390001 deschis la BCR Agenţia 

Griviţa, Bucureşti sau, în numerar, la Reprezentanţa Registrului Auto Român din judeţul în care 
BENEFICIARUL îşi desfăşoară activitatea,  anticipat desfăşurării activităţilor.  
 
Cap. 6 TERMENE 

6.1 Efectuarea auditului se face în max. 30 zile începând cu data achitării costurilor (prezentării 
dovezii de efectuare a plăţii) indicate la Cap. 4. 

6.2 Prezentarea dovezilor obiective privind aplicarea acţiunilor corective întreprinse de BENEFICIAR 
pentru eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării auditurilor se va face în 
termenul asumat de BENEFICIAR dar nu mai mult de 30 zile. 

6.3 Eliberarea autorizaţiei se face în max. 30 zile de la data prezentării dovezilor de implementare a 
acţiunilor corective.  
Autorizaţia are valabilitate nelimitată în condiţiile efectuării supravegherilor conform art. 3.5. 

Totuşi valabilitatea autorizaţiei poate înceta în condiţiile în care prevederile legale, documentele 
normative sau procedurile ce au stat la baza emiterii acesteia se modifică.  

Autorizatia se va suspenda in cazul neplatii la termen a contravalorii auditurilor efectuate de 
executant. 
 

Cap. 7  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
7.1 Obligaţiile EXECUTANTULUI: 
7.1.1 Să aplice prevederile specifice în vigoare. 
7.1.2 Să efectueze, la termenele stabilite  activităţile de auditare, evaluare şi autorizare. 
7.1.3 În cazul autorizării, EXECUTANTUL va înregistra, reactualiza şi publica numele 

BENEFICIARULUI în Revista Auto Test sau pe site-ul oficial al RAR. 
7.1.4 Să păstreze confidenţialitatea asupra aspectelor negative din activitatea BENEFICIARULUI 

constatate cu ocazia efectuării operaţiunilor de autorizare. 
 
7.2 Obligaţiile BENEFICIARULUI: 
7.2.1 Să achite costurile de la Cap. 4 aferente evaluărilor în condiţiile şi termenele prevăzute la Cap. 6. 
7.2.2 Să permită accesul auditorilor în incintele sale, la documentele şi înregistrările care constituie 

dovezi asupra capabilităţii tehnice. 
7.2.3 În situaţia obţinerii autorizaţiei: 
7.2.3.1 Să menţină capabilitatea tehnică corespunzătoare condiţiilor în care s-a acordat autorizaţia. 
 
  NOTĂ: În funcţie de gravitatea abaterilor constatate la supraveghere faţă de condiţiile iniţiale de 
autorizare, autorizaţia poate fi suspendată, restrânsă sau retrasă.  
 
7.2.3.2 Să anunţe EXECUTANTUL despre orice modificare semnificativă ce ar putea afecta condiţiile 

faţă de care a fost autorizat. 
7.2.3.3 Să facă uz de autorizaţie numai pentru activităţile incluse în autorizaţie. 
7.2.4 Să achite penalităţi de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere în cazul neplăţii costurilor auditurilor 
inopinate. 
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Cap. 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 de către BENEFICIAR a obligaţiilor 
contractuale. În cazul rezilierii contractului, BENEFICIARUL este obligat să plătească 
EXECUTANTULUI despăgubirile ce decurg din neîndeplinirea clauzelor contractuale. 
EXECUTANTUL nu va restitui sumele încasate înainte de data rezilierii. 

8.3 În cazul neîndeplinirii de către BENEFICIAR a obligaţiilor contractuale, EXECUTANTUL îşi 
rezervă dreptul ca, înainte de rezilierea contractului, să procedeze la suspendarea temporară a 
autorizaţiei. 

8.4 Contractul încetează în următoarele cazuri: 
a) anularea autorizaţiei sau retragerea acesteia; 
b) prin acordul ambelor părţi; 
c) prin denunţarea unilaterală transmisă de BENEFICIAR, cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor 

scadente.                                                                                                                                                                                                                 
 

Cap. 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 părţile contractante, litigiul se va 
soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente. 

9.4 Prezentul contract intră în vigoare numai după semnarea sa de către ambele părţi. 
 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, ambele cu valoare de original, unul pentru 
EXECUTANT şi unul pentru BENEFICIAR. 
 
 Din partea EXECUTANTULUI    Din partea BENEFICIARULUI  

    
 Director General RAR     Director General 
 Alina NIȚĂ      

 
 
 
Director Economic RAR     Director Economic 

 ec. Livia ARSENE                     - 
 
 
 
                                   AVIZAT 
        din punct de vedere al legalitatii clauzelor contractuale 

 
 
 
 

Întocmit: Coordonator autorizare 
Ing.Vasilică NEAGOE 


