Ministerul Transporturilor
Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 42/2016 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi func ionare a Comisiei de
atestare, disciplină şi solu ionare a contesta iilor, a Metodologiei de
organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfec ionare profesională a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi de atestare a
acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra
siguran ei rutiere şi a auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare
şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi a
contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de
siguran ă rutieră din 26.01.2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 bis din 04.02.2016
ANEXA Nr. 1
Regulamentul de organizare şi func ionare a Comisiei de atestare, disciplină şi
solu ionare a contesta iilor
Art. 1.
Comisiaădeăatestare,ădisciplin ăşiăsolu ionareăaăcontesta iilor,ădenumit ăînă
continuareăComisia,ăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăsubordinea ministrului
transporturilor.
Art. 2.
(1)ăComisiaăareăînăcomponen ă 9ămembri,ăcuămandatădeă4ăani,ădup ăcumăurmeaz :ă
a) secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, împuternicit de
ministrulătransporturilor,ăînăcalitateădeăpreşedinteăalăComisiei;
b)ădirectorulăgeneralăalăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R., în calitate de
vicepreşedinteăalăComisiei;ă
c)ădoiăreprezentan iădinăcadrulăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R;

d)ădoiăreprezentan iădinăcadrulădirec ieiădeăspecialitateăpentruătransport rutier din
cadrul Ministerului Transporturilor;
e)ătreiăreprezentan iăaiăuneiăinstitu iiădeăînv
infrastructurii rutiere, din România.

mântăsuperior/cercetareăînădomeniulă

(2)ăÎnăcazulăînăcareăunulăsauămaiămul iămembriănuăpotăparticipaădinămotiveă
întemeiateălaăşedin eleăComisiei,ăaceştiaăsuntăînlocui iădeămembriăsuplean i;ă
a)ăPreşedinteleăcomisieiăvaăfiăînlocuitădeăunăaltăsecretarădeăstatădinăcadrulă
Ministerului Transporturilor, împuternicit de ministrul transporturilor;
b)ăVicepreşedinteleăcomisiei vaăfiăînlocuitădeăunăsalariatăalăAutorit iiăRutiereă
Române - ARR,ăîmputernicitădeădirectorulăgeneralăalăAutorit iiăRutiereăRomâneăARR;
(3)ăMembriiăşiămembriiăsuplean iăprev zu iălaăalin.ă(1)ălit.ăc)ăşiăe)ăsuntănumi iăprină
ordin al ministrului transporturilor,ălaăpropunereaădirectoruluiăgeneralăalăAutorit iiă
Rutiere Române - A.R.R.;
(4)ăMembriiăşiămembriiăsuplean iăprev zu iălaăalin.ă(1)ălit.ăd)ăsuntănumi iăprinăordină
alăministruluiătransporturilor,ălaăpropunereaădirectoruluiădirec ieiădeăspecialitate
pentru transport rutier.
(5)ăComisiaăesteălegalăconstituit ănumaiăcuăcondi iaăprezen eiănum ruluiădeămembriă
stabilit la art. 2 alin. (1).
Art. 3.
(1) În intervalul de 4 ani, mandatul unui membru alăComisieiăînceteaz ăînă
urm toareleăsitua ii:ă
a)ăcândămembrulărespectivăpierdeăcalitateaăavut ălaămomentulădesemn rii;ă
b) prin demisie;
c)ăcaăurmareăaăneparticip riiălaălucr rileăComisieiătimpădeă3ăluniăconsecutiv.ă
(2)ăPentruăocupareaăloculuiăr masăvacant se va emite un ordin de ministru pentru
perioadaăr mas ădinămandatulădeă4ăani.ă
Art. 4.

Comisiaăseăorganizeaz ăşiăfunc ioneaz ăpotrivităprezentuluiăregulament.ă
Art. 5.
(1)ăComisiaăîndeplineşteăurm toareleăatribu ii:ă
a)ăelaboreaz ătematicaăexamenuluiăorganizatăînăvedereaăatest riiăcalit iiădeă
auditor/inspectorădeăsiguran ărutier ;ă
b)ăstabileşteăsubiecteleăexamenuluiăorganizatăînăvedereaăatest riiăcalit iiădeă
auditor/inspectorădeăsiguran ărutier ;ă
c)ăexamineaz ăcandida iiăînăvedereaăatest riiăca auditor/inspectorădeăsiguran ă
rutier ;ă
d)ăverific ăîndeplinireaăcondi iilorălegaleăşiăatest ăcalitateaădeăauditorădeăsiguran ă
rutier ăpentruăpersoaneleăprev zuteălaăart.ă25ăalin. (1) din Lege;
e)ărecunoaşteăautomatădocumentulăemisădeăautoritateaăcompetent ădinăstatulădeă
origine,ăînăcazulăcet eanuluiăunuiăstat membru al Uniunii Europene sau al unui stat
apar inândăSpa iuluiăEconomicăEuropean,ăcareăaădobândităcalitateaădeăauditorădeă
siguran ărutier ăînăunulădintreăacesteăstateăşiăînăbazaăc ruiaăcet eanulăexercit ă
legal profesia;
f)ăaprob ăînscriereaăînăRegistrulăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăaă
persoanelor care au fost declarate admise la examenul organizat în vederea
ob ineriiăatestatuluiădeăauditor/inspectorădeăsiguran ărutier ,ăprecumăşiăaă
persoanelorăprev zuteălaălit.ăd)ăşiăe);ă
g) comunic ăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.ănumeleăşiădateleădeăidentificareă
aleăpersoanelorăcareăauăprimităaprobareaăprev zut ălaălit.ăf)ăînăvedereaăînscrieriiă
acestoraăînăRegistrulăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ;ă
h)ănotific ,ăprinăsecretariatului Comisiei, denumit în continuare secretariat,
persoanelorăprev zuteălaăliteraăf)ădeciziaămotivat ,ăînăcazulăînăcareăComisiaănuă
aprob ăînscriereaăînăRegistrulăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ,ăînă
termen de 15 zile de la adoptarea deciziei;
i)ăanalizeaz ăşiăsolu ioneaz ,ăînăcondi iileălegii,ăînătermenădeă30ăzile,ăcontesta iileă
formulateădeăinvestitorul/administratorulădrumuluiăîmpotrivaărecomand rilorădină

raportulădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere/auditădeăsiguran ă
rutier /inspec ieădeăsiguran ărutier ăşiăemiteădeciziiăînăacestăsens;ă
j)ăsolu ioneaz ăsesiz rileăprivindănerespectareaăprincipiuluiăindependen eiă
auditorului/inspectoruluiădeăsiguran ărutier ăfa ădeăinvestitor,ăproiectant,ă
executant sau administratorul drumului, dup ăcaz;ă
k)ăsolu ioneaz ăcontesta iileăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ălaă
deciziileăprivindăsanc iunileădisciplinareăaplicateădeăAutoritateaăRutier ăRomân ăA.R.R.ăacestora,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăşiăemiteăoădecizieăînăacestăsens.
(2)ăÎnăexercitareaăatribu iilorăprev zuteălaăalin.ă(1),ăComisiaăemiteădecizii.ă
(3)ăDeciziileăseăsupunălaăvotăşiăseăadopt ăcuămajoritateăsimpl .ă
Art. 6.
PreşedinteleăComisieiăîndeplineşteăurm toareleăatribu iiăprincipale:ă
a)ăconvoac ,ăprinăintermediulăsecretariatului,ăşedin eleăacesteia;ă
b)ăprezideaz ăşiăconduceăşedin eleăComisiei;ă
c)ăînăscopulărealiz riiăatribu iilorăComisiei,ăstabileşteăsarcinileăceărevinăfiec ruiă
membruăalăComisieiăşiătermenulăpentruărealizareaăacestora;ă
d)ăreprezint ăComisiaăînărela iileăcuăpersoaneleăfiziceăşiăjuridice;ă
e)ăsemneaz ădeciziileăComisiei.ă
Art. 7.
Comisiaăseăîntruneşteăoriădeăcâteăoriăesteănecesar,ăînăşedin eăordinare,ălaăconvocareaă
preşedintelui.ăConvocareaăseăvaăefectuaăprinăsecretariatăşiăvaăfiăînso it ădeăordinea
de zi.
Art. 8.
(1)ăMembriiăComisieiăîşiăp streaz ăcalitateaăpeăcareăoăauăînăcadrulă
autorit ilor/institu iilorădeălaăcareăprovin,ăprecumăşiătoateădrepturileăceădecurgădină
aceast ăcalitate.ă

(2)ăMembriiăComisieiăcareăde inăşiăcalitateaădeăauditoriădeăsiguran ă
rutier /inspectoriădeăsiguran ărutier ănuăpotădesf şuraăactivit iădeăevaluareădeă
impactăasupraăsiguran eiărutiere,ădeăauditădeăsiguran ărutier ăsauădeăinspec ieădeă
siguran ărutier ,ăînăperioadaăpentruăcareăsuntănominaliza iăcaămembriăînăComisie.
Art. 9.
(1)ăMembriiăşi/sauămembriiăsuplean iăparticipan iălaăactivit ileăComisieiăsuntă
remunera iăcuăoăindemniza ieălunar ăînăcuantumădeă20%ădinăsalariulălunarăbrutăală
directoruluiăgeneralăalăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.,ăcuăexcep iaălunilor în
careăComisiaănuăseăreuneşte.ă
(2)ăPlataăindemniza iilorăvaăfiăsuportat ădinăbugetulăAutorit iiăRutiereăRomâneăA.R.R.
Art. 10.
(1)ăÎnădesf şurareaăactivit ii,ăComisiaăesteăasistat ădeăunăsecretariatăcuăactivitateă
permanent ,ăformatădină5ăangaja i aiăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R,ănumi iă
prin decizie a directorului general;
(2)ăSecretariatulăareăurm toareleăatribu iiăprincipale:ă
a)ăpreg teşteăşiădistribuieămaterialeleănecesareăbuneiădesf şur riăaăşedin eloră
Comisiei;
b)ăprimeşteăşiăînregistreaz ăoriceădocumenteădestinateăComisiei;ă
c)ăîndeplineşteăprocedurileădeăcitareăaăp r ilorăînăcazulăcercet riiăabateriloră
disciplinareăşiăsolu ion riiăcontesta iilorălaăraportulădeăevaluareădeă
impact/audit/inspec ieădeăsiguran ărutier ;ă
d)ăredacteaz ăminutaăşedin elorăComisieiăşiădeciziileăacesteia;ă
e)ăînregistreaz ,ăgestioneaz ăşiăarhiveaz ăcoresponden a,ădocumenteleălegateădeă
activitateaăComisiei,ăminuteleăşedin elorăşiădeciziileăComisiei;ă
f)ăîntocmeşteăşiăp streaz ăregistrulăunicădeăînregistrareăalădocumentelor legate de
activitateaăComisieiăşiăregistrulăunicădeăînregistrareăaădeciziilorăComisiei.ă

(3)ăPentruăatribu iileăpermanenteăprivindăasigurareaăSecretariatului,ăpersonalulăesteă
remunerat suplimentar cu 5% din salariul brut al directorului generalăalăAutorit iiă
Rutiere Române - A.R.R.
Art. 11.
(1)ăPreşedinteleăconvoac ,ăprinăSecretariat,ăşedin eleăComisiei,ăînăbazaă
documentelor primite la Secretariat;
(2)ăConvocareaăşedin eiăComisieiăseăfaceăcuăcelăpu ină5ăzileălucr toareăînăavans;ă
(3) Membriiăcomisieiăsuntăobliga iăs -şiăconfirmeăprezen aăcuăcelăpu ină2ăzileă
lucr toareăînainteădeădataăstabilit ăpentruăşedin ;ă
Art. 12.
(1)ăÎnăvedereaăsolu ion riiăcontesta iilorădepuseăpotrivităart.ă14ăalin. (3) şiăart.ă22ă
alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeă
infrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăpreşedinteleădesemneaz ă3ămembri,ăînăscopulă
întocmiriiăunuiăreferatăasupraăcontesta ieiăsauăsitua ieiăinvestigate.ă
(2)ăMembriiădesemna iăs ăelaborezeăreferatulăprev zutăla alin. (1) pot solicita, în
scris,ăcontestatarului,ăauditorului/inspectoruluiăşi/sauăter ilor,ăfurnizareaădeă
materiale/documenteăşi/sauăpreciz riăsuplimentare,ăpentruăclarificareaăaspecteloră
contestate sau investigate.
(3)ăReferatulătrebuieăfinalizatăşiăprezentat în plenul Comisiei în maximum 20 de
zileădeălaădataăînregistr riiăcontesta iei.ă
(4)ăPeăbazaăreferatului,ăComisiaăadopt ădeciziaăprivindăsolu ionareaăcontesta iei,ă
careăseăcomunic ăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.,ăcontestataruluiăşiă
auditorului/inspectoruluiădeăsiguran ărutier .ă
(5)ăUnăexemplarăoriginalăalădecizieiăseăanexeaz ălaăraportulăcontestatăpotrivităart.ă
14 alin. (3) din Lege.
(6)ăPrevederileădecizieiăComisieiăauăcaracterăobligatoriuăpentruăp r ileăimplicate.ă
(7)ăTermenulăprev zutălaăalin.ă(3)ănuăpoateăfiădep şit.ăÎnăcazulăînăcareă
materialele/documenteleăşi/sauăpreciz rileăsolicitateăpotrivităalin.ă(2)ănuăsuntă
primite în termen, Comisia va decide în lipsa acestora.

Art. 13.
Secretariatulăcomunic ădeciziaăComisieiăcelorăinteresa iăînăvedereaăduceriiălaă
îndeplinireăaăm surilorădispuseăşi,ădac ăesteăcazul,ăaplic riiăm surilorădeă
sanc ionareăprev zuteădeălegisla iaăînăvigoare.ă
ANEXA Nr. 2
Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfec ionare
profesională a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi de
atestare a acestora
CAPITOLUL I
Dispozi ii generale
Art. 1.
Metodologiaădeăorganizareăaăcursurilorădeăformare,ăinstruireăşiăperfec ionareă
profesional ăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ,ăprecumăşiădeăatestareăaă
acestora,ăreprezint ăansamblulăactivit ilorălegateădeăpreg tireaăprofesional ăşiă
examinareaăpersoanelorăînăvedereaăob ineriiăşi,ărespectiv,ămen ineriiăvalabilit iiă
atestatuluiădeăauditor/inspectorădeăsiguran ărutier .ă
Art. 2.
(1)ăCursurileădeăformare,ăinstruireăşiăperfec ionareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăseăorganizeaz ădeăc treăAutoritateaă
Rutier ăRomân ă- A.R.R.ăşiăseărealizeaz ,ăpeăbaz ădeăcontractădeăcolaborare,ăcuă
institu iiădeăînv mântăsuperiorăacreditateăşi/sauăfurnizoriădeăformareăautoriza iă
potrivitălegisla ieiăprivindăformareaăprofesional ăaăadul ilor.ă
(2)ăInstitu iileădeăînv mântăsuperiorăacreditateăşi/sauăfurnizoriiădeăformareă
autoriza iăpotrivitălegisla ieiăprivindăformareaăprofesional ăaăadul ilorăvorăfiă
selectateădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ă- ARRădac ăîndeplinescăurm toareleă
condi ii:ă
a)ăsuntăacreditateăpentruăaădesf şuraăcursuriăînădomeniileăconstruc ieiăşiăproiect riiă
drumurilorăşiăpodurilor,ătransporturilorărutiere,ăautovehiculelorărutiereăsauă
siguran eiărutiereăsau,ărespectiv,ăautoriza iăpotrivitălegisla ieiăprivindăformareaă
profesional ăaăadul ilorăpentruăprofesiaăpentruăcareăseăorganizeaz ăcursul;ă

b)ăauăcadreădidactice/lectori/formatoriăspecializa iăpentruămoduleleăprev zuteăînă
anexele 2-5 la prezenta Metodologie.
Art. 3.
Cursurileădeăformare,ăinstruireăşiăperfec ionareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăseăorganizeaz ăşiăseădesf şoar ăînăbazaă
programelor-cadruăprev zuteădeăprezentaămetodologie.ă
Art. 4.
(1)ăCursurileădeăformare,ăinstruireăşiăperfec ionareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ătrebuieăs ăfieăadaptateăactivit iloră
desf şurateădeăc treăaceştiaăpentruătoateăcategoriileădeădrumăaleăre eleiărutiere.ă
(2)ăÎnăsensulăprezenteiămetodologii,ăre eauaărutier ăcuprindeăurm toareleăcategoriiă
deădrumuri:ăautostr zi,ădrumuriăexpres,ădrumuriăna ionale,ădrumuriăjude ene,ă
drumuriăcomunaleăamenajateăşiăstr zi amenajate.
CAPITOLUL II Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire
şi perfec ionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră
SEC IUNEA 1 Condi ii pentru înscrierea la cursurile de formare
profesională a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră
Art. 5.
(1)ăPersoanaăcareăsolicit ăînscriereaălaăcursulădeăformareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ătrebuieăs ăîndeplineasc ăcondi iileădeă
studiiăşiăexperien ăprofesional ăprev zuteăînăLegea nr. 265/2008 privind
gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ădenumit ăînă
continuare Lege.
(2)ăÎnăcazulăcursuluiăpentruăformareaăprofesional ăaăauditorilorădeăsiguran ărutier ,ă
condi iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăsuntăîndepliniteădac ăsolicitantul:ă
a)ăareăstudiiăuniversitareădeălicen ădovediteăcuădiplom ărecunoscut ăînăcondi iileă
prev zuteădeălege,ăînăunulădintreădomeniileăconstruc ieiăşiăproiect riiădrumurilorăşiă
podurilorăsauăînăunulădintreădomeniileăconstruc iilorăcivile,ăinginerieiă
transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare

sauădeămasteratăînădomeniulăconstruc ieiădrumurilorăşiăpodurilorăsauăinginerieiă
circula ieiărutiere;ă
b)ăareăoăexperien ăprofesional ădeăcelăpu ină5ăaniădovedit ăînăunulăsauămaiămulteă
dintreădomeniileăprev zuteălaălit.ăa);ă
(3) În cazul cursuluiăpentruăformareaăprofesional ăaăinspectorilorădeăsiguran ă
rutier ,ăcondi iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăsuntăîndepliniteădac :ă
a)ăareăstudiiăuniversitareădeălicen ădovediteăcuădiplom ărecunoscut ăînăcondi iileă
prev zuteădeălege,ăînăunulădintreădomeniileăconstruc ieiăşiăproiect riiădrumurilorăşiă
podurilor,ăconstruc iilorăcivile,ăinginerieiătransporturilorărutiereăsauăautovehiculeloră
rutiere;
b)ăareăoăexperien ăprofesional ădeăcelăpu ină5ăaniăînăunulăsauămaiămulteădintreă
domeniileăprev zuteălaălit. a).
Art. 6.
Persoanaăcareăsolicit ăînscriereaălaăcursulădeăformareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ,ătrebuieăca,ăpeălâng ăcondi iileă
prev zuteălaăart. 5,ăs ăîndeplineasc ăcumulativăşiăurm toareleăcondi ii:ă
a)ăesteăapt ădinăpunctădeăvedereămedicalăpentruăexercitareaăactivit iiădeă
auditor/inspectorădeăsiguran ărutier ;ă
b) nu i s-aăinterzisăexercitareaăprofesieiăînădomeniulăspecialit iiăsaleăprinăhot râreă
judec toreasc r mas ădefinitiv ;ă
c)ăareăpermisădeăconducereăvalabil,ăcareăs ăatesteăoăvechimeădeăminimumă3ăaniăînă
categoriaăBăsauăînăalt ăcategorieăsuperioar ăacesteia;ă
d) nu are cazier judiciar.
Art. 7.
Calendarulăprivindăperioadeleăprev zuteăpentruăînregistrareaăcererilor de înscriere
laăcursuri,ăanalizareaădosarelor,ădepunereaăşiăsolu ionareaăcontesta iilorăcuăprivireă
laădosareleădepuseăşiădesf şurareaăcursurilorăseăpublic ădeăc treăAutoritateaăRutier ă
Român ă- A.R.R.ăpeăpaginaăsaădeăinternetăcuăcelăpu ină30ădeăzile înainte de
începerea cursului.

Art. 8.
(1) În vederea înscrierii la cursurile de formare a auditorilor/inspectorilor de
siguran ărutier ,ăsolicitantulădepuneălaăregistratur ăsauătransmiteăprinăpoşt ăcuă
confirmare de primire, la sediul central al Autorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R., un
dosarăcuăurm toareleădocumente:ă
a)ăcerereaădeăînscriere,ăalăc reiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă1ălaăprezentaă
metodologie;
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie;
d) actul de studii înăcopieălegalizat ăşi,ădup ăcaz,ădovadaăechival riiăstudiiloră
eliberat ăconformăprevederilorălegale,ădinăcareăs ărezulteăîndeplinireaăcondi iiloră
prev zuteălaăart.ă5ăalin.ă(2)ălit. a) în cazul cursului pentru atestarea ca auditor de
siguran ărutier ăşiărespectivăart.ă5ăalin.ă(3)ălit.ăa)ăînăcazulăcursuluiăpentruăatestareaă
caăinspectorădeăsiguran ărutier ,ăînăoriginalăsauăcopieălegalizat ;ă
e)ăavizulămedical,ăînăoriginal,ăcuămen iuneaă"aptădinăpunctăde vedere medical
pentruăconducereaăautovehiculelorărutiereăcareănecesit ăpermisădeăconducereă
categoria B";
f)ădocumentulăcareăatest ăîndeplinireaăcondi ieiăprev zut ălaăart.ă5ăalin.ă(2)ălit. b) în
cazulăcursuluiăpentruăatestareaăcaăauditorădeăsiguran ărutier ăşiărespectivăart.ă5ăalin.ă
(3) lit. b) înăcazulăcursuluiăpentruăatestareaăcaăinspectorădeăsiguran ărutier ,ăînă
originalăsauăcopieălegalizat ;
g) certificatul de cazier judiciar, în original, valabil;
h)ăcopiaăatestatuluiădeăinspectorădeăsiguran ărutier ăşiădovadaăefectu riiă
inspec iilorădeăsiguran ărutier ăpentruăcelăpu ină2.000ădeăkilometriădeădrumuri,ă
pentruăinspectorulădeăsiguran ărutier ăcareăseăînscrieăpentruăaăurmaăcursulădeă
formareăaăauditorilorădeăsiguran ărutier ăînăvedereaăatest riiădreptuluiădeăaăefectuaă
evaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
i)ăactulăcareăatest ăschimbareaănumeluiăînăcopieălegalizat ,ădac ăesteăcazul.ă

(2)ăActeleăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăşiăc)ăvorăfiăcertificateăpentruăconformitateăcuă
originalulăprinămen iuneaă"conformăcuăoriginalul",ăînscriereaănumeluiăşiă
prenumeluiăşiăsemnareădeăc treătitular.ă
(3)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăanalizeaz ădosareleăşiăînscrieălaăcursurileă
deăformareăprofesional ăsolicitan iiăînăordineaăînregistr riiădosarelor,ăînăcazulăînă
careădinădocumenteleădepuseăreieseăîndeplinireaăcondi iilorăprev zuteălaăart. 5 şiă6.
(4)ăÎnăsitua iaăînăcareădosarulănuăesteăcompletăsauănuăsuntăîndepliniteăcondi iileă
prev zuteălaăart. 5 şiă6 conform documentelor depuse la dosar, seăcomunic ă
solicitantului refuzul motivat al înscrierii la curs.
(5)ăÎnăsitua iaăînăcareănum rulăsolicitan ilorăcareăîndeplinescăcondi iileăprev zuteălaă
art. 5 şiă6 esteămaiămareădecâtănum rulădeălocuriăprev zutăpentruăcurs,ăpersoaneleă
careănuăauăfostăînscriseălaăcursulărespectivăvorăfiăprogramate,ăînăordineaăînregistr riiă
dosarelor,ăpentruăcursurileăurm toare.ă
(6)ăSitua iaăpersoanelorăadmiseăpentruăînscriereaălaăcursuriăseăafişeaz ălaăsediulă
centralăalăAutorit iiăRutiereăRomâneă- ARRăşiăseăpublic ădeăc treăAutoritateaă
Rutier ăRomân ă- A.R.R. pe pagina sa de internet.
(7) Persoanele care nu au fost admise pentru înscrierea la cursurile organizate în
baza prezentelorănormeăpotădepuneăcontesta ieălaăAutoritateaăRutier ăRomân ăA.R.R.ăînătermenădeă3ăzileădeălaădataăpublic riiăsitua ieiăprev zuteălaăalin.ă(6).ă
(8)ăContesta iileăseăsolu ioneaz ăînătermenădeă15ăzileădeălaădataădepunerii,ăiară
rezultatulăseăpublic ăpeăpaginaădeăinternetăaăAutorit iiăRutiereăRomâneă- ARR.
SEC IUNEA 2 Condi ii pentru înscrierea la cursurile de
instruire/perfec ionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguran ă
rutieră
Art. 9.
(1)ăAuditorii/inspectoriiădeăsiguran ărutier ăauăobliga iaăs ăparticipeăalternativăoă
dat ălaă2ăaniălaăcursurileădeăinstruireăperiodic ăşiăoădat ălaă4ăaniălaăcursurileădeă
perfec ionareăprofesional ăorganizateădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ăA.R.R. .
(2)ăCalendarulăprivindăperioadeleăprev zuteăpentruăînregistrarea cererilor de
înscriereălaăcursuri,ăanalizareaădosarelor,ădepunereaăşiăsolu ionareaăcontesta iilorăcuă

privireălaădosareleădepuse,ăprecumăperioadeleădeădesf şurareăaăcursurilorădeă
instruire/perfec ionareăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran rutier ăseăpublic ăpeă
paginaădeăinternetăaăAutorit iiăRutiereăRomâneă- ARRăcuăcelăpu ină60ădeăzileă
înainte de începerea cursurilor.
Art. 10.
Înscriereaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ălaăcursurileădeăinstruireăsauă
perfec ionareăprofesional ăesteăcondi ionat ădeămen inereaăcondi iilorăprev zuteălaă
art. 6.
Art. 11.
(1)ăÎnăvedereaăînscrieriiălaăcursurileădeăinstruire/perfec ionare,ăpersoaneleăcareăauă
calitatea de auditor/inspector de siguran ărutier ătrebuieăs ădepun ălaăAutoritateaă
Rutier ăRomân ă- A.R.R.ăunădosarăcuăurm toareleădocumente:ă
a)ăcerereaădeăînscriere,ăalăc reiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr. 1 la prezenta
metodologie;
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie;
d)ăavizulămedical,ăînăoriginal,ăcuămen iuneaă"aptădinăpunctădeăvedereămedicală
pentruăconducereaăautovehiculelorărutiereăcareănecesit ăpermisădeăconducereă
categoria B";
e) certificatul de cazier judiciar, în original;
(2)ăActeleăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăşiăc)ăvorăfiăcertificateăpentruăconformitateăcuă
originalulăprinămen iuneaă"conformăcuăoriginalul",ăînscriereaănumeluiăşiă
prenumeluiăşiăsemnareădeăc treătitular.ă
(3)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăanalizeaz ădosareleăşiăînscrieălaăcursurileă
de instruire/perfec ionareăsolicitan iiăînăordineaăînregistr riiădosarelor,ăînăcazulăînă
careădinădocumenteleădepuseăreieseăîndeplinireaăcondi iilorăprev zuteălaăart.ă11ă
alin. (1).

(4)ăÎnăsitua iaăînăcareădosarulănuăesteăcompletăsauănuăsuntăîndepliniteăcondi iileă
prev zuteălaăart.ă11ăalin. (1) conformădocumentelorădepuseălaădosar,ăseăcomunic ă
solicitantului refuzul motivat al înscrierii la curs.
(5) În situa iaăînăcareănum rulăsolicitan ilorăcareăîndeplinescăcondi iileăprev zuteălaă
art. 11 alin. (1) esteămaiămareădecâtănum rulădeălocuriăprev zutăpentruăcurs,ă
persoanele care nu au fost înscrise la cursul respectiv vor fi programate, în ordinea
înregistr riiădosarelor,ăpentruăcursurileăurm toare.ă
(6)ăSitua iaăpersoanelorăadmiseăpentruăînscriereaălaăcursuriăseăafişeaz ălaăsediulă
centralăalăAutorit iiăRutiereăRomâneă- ARRăşiăseăpublic ădeăc treăAutoritatea
Rutier ăRomân ă- A.R.R. pe site-ul propriu.
(7) Persoanele care nu au fost admise pentru înscrierea la cursurile organizate în
bazaăprezentelorănormeăpotădepuneăcontesta ieălaăAutoritateaăRutier ăRomân ăA.R.R.ăînătermenădeă3ăzileădeălaădataăpublic riiăsitua ieiăprev zuteălaăalin.ă(6).ă
(8)ăContesta iileăseăsolu ioneaz ăînătermenădeă15ăzileădeălaădataădepunerii,ăiară
rezultatulăseăpublic ăpeăpaginaădeăinternetăaăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.
SEC IUNEA 3 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor
Art. 12.
AutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăîncheieăcuăfiecareăpersoan ăcareăurmeaz ăs ă
participeălaăcursurileădeăformare,ăinstruireăşi/sauăperfec ionareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăunăcontractăcareăvaăcon ineăcelăpu ină
urm toareleăprevederi:ă
a)ădateleădeăidentificareăaleăp r ilorăcontractante;ă
b) obiectul contractului;
c)ăobliga iileăp r ilor;ă
d) durata contractului;
e) clauze de reziliere;
f)ătarifulăaferentăcursului,ăprev zutăînăAnexaănr.ă4ăaăordinului,ăşiămodalitatea de
plat ;ă

g) alte clauze.
Art. 13.
(1)ăÎnregistrareaăfiec reiăpersoaneăadmiseălaăcursurileădeăformare,ăinstruireăşi/sauă
perfec ionareăprofesional ăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăseăfaceă
subănum răunicăînăregistrulădeăeviden ăaăcursan ilor.ă
(2)ăÎnăcazulăcursurilorădeăformare,ăinstruireăşi/sauăperfec ionareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ,ădosarulăprev zutălaăart.ă8ăalin. (1) sau,
dup ăcaz,ălaăart.ă11 alin (1) seăcompleteaz ăcuăurm toareleădocumente:ă
a)ăcontractulădeăşcolarizare,ăprev zutălaăart. 12;
b)ădovadaăachit riiătarifuluiăprev zutălaăart.ă12ălit. f.
Art. 14.
(1)ăCursurileădeăformare,ăinstruireăşi/sauăperfec ionareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăseăorganizeaz ăşiăseădesf şoar ăpeăseriiă
şiăgrupe.ă
(2)ăGrupa,ăcaăunitateăorganizatoric ădeăbaz ăaăactivit ilorădeăpreg tire,ăesteă
format ădinăminimumă15ăşiămaximumă25ădeăpersoane.ă
(3)ăSeriaădeăcursăesteăformat ădinăunaăsauămaiămulteăgrupe.ă
Art. 15.
Pentruăoăgrup ădeăcursan iăseăîntocmescăurm toareleădocumenteădeăşcolarizare:ă
a)ătabelulănominalăalăgrupeiădeăcursan i;ă
b) orarul de desf şurareăaăcursului.ă
Art. 16.
(1)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăcomunic ăinstitu iilorăcuăcareăcolaboreaz ă
laărealizareaăcursurilorănumeleăşiădateleădeăidentificareăaleăpersoanelorăînscrise.ă

(2)ăCursan iiăînscrişiălaăcursurileădeăformare,ăinstruire şi/sauăperfec ionareăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ătrebuieăs ăparcurg ătoateămoduleleă
prev zuteăînăprogramele-cadruădeăpreg tire.ă
(3)ăEviden aăparticip riiălaăcursuriăseă ineădeăc treăinstitu iaăcareăasigur ăpersonalulă
didactic necesar desf şur riiăcursurilor,ăseparatăpentruăfiecareătipădeăcurs.ă
Art. 17.
(1)ăCursurileădeăformareăaăauditorilorădeăsiguran ărutier ăauădurataădeă226ădeăoreăşiă
trebuieăs ăasigureădobândireaăcompeten elorănecesareăpentru:ă
a)ăefectuareaăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăcaăparteăintegrant ăaă
studiuluiădeăprefezabilitateăsau,ădup ăcaz,ăaăstudiuluiădeăfezabilitateăalăunuiăproiectă
deăinfrastructur ,ăcareăseăconstruieşteăsauăseămodific ăsubstan ial;ă
b)ădesf şurareaăopera iunilorădeăaudităînădomeniul siguran eiărutiereăpentruă
urm toareleăstadiiăaleăunuiăproiectădeăinfrastructur ărutier :ăproiectăpreliminar,ă
proiecteădetaliate,ăanteriorărecep ion riiădrumuluiăpublicăşiăimediatădup ădareaăînă
exploatare a drumului public;
c)ăîntocmireaăşiăprezentareaăraportuluiădeăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiă
rutiereăşi/sauăaăraportuluiădeăauditădeăsiguran ărutier .ă
(2) Programa-cadruăînăbazaăc roraăseădesf şoar ăcursurileădeăformareăprofesional ă
aăauditorilorădeăsiguran ărutier ăesteăprev zut ăînăanexaănr. 2 la prezenta
metodologie.
Art. 18.
(1)ăCursurileădeăformareăaăinspectorilorădeăsiguran ărutier ătrebuieăs ăasigureă
dobândireaăcompeten elorănecesareăpentruăefectuareaăinspec iilorădeăsiguran ă
rutier ăşiăaăinspec iilorădeăsiguran ărutier ăsuplimentare,ăprecumăşiăredactareaăşiă
prezentarea rapoartelorăcorespunz toareăfiec ruiătipădeăinspec ieărutier .ă
(2)ăCursurileădeăformareăaăinspectorilorădeăsiguran ărutier ăauădurataădeă160ădeăoreă
şiăseădesf şoar ăînăbazaăprogramei-cadruăprev zut ăînăanexaănr. 3 la prezenta
metodologie.
Art. 19.

(1)ăCursurileădeăinstruireăşiărespectivădeăperfec ionareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăsuntăorganizateăpentruăoăperioad ădeă
minimă3ăluniăşiăurm rescăactualizareaăcunoştin elorăşiădezvoltareaăcompeten eloră
peăbazaăevolu iilor şiăprogreselorălegislative,ănormativeăşiătehniceădinădomeniulă
auditului/inspec ieiădeăsiguran ărutier .ă
(2) Programele-cadruăînăbazaăc roraăseăorganizeaz ăcursurileădeăinstruireăşiă
respectivăperfec ionareăprofesional ăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ă
suntăprev zuteăînăanexeleănr. 4 şiă5 la prezenta metodologie.
Art. 20.
(1)ăCursurileădeăformare,ăinstruireăşi/sauăperfec ionareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ătrebuieăs ăasigureăoăîmbinareăaă
preg tiriiăteoreticeăcuăpreg tireaăpractic ,ăs ăutilizezeămetodeăactiv-participative de
predare-înv are,ăcuăfolosireaăsistematic ăaăstudiilorădeăcazăşiăaăaplica iilor practice
peăre eauaădeădrumuri.ă
(2)ăÎnăcadrulăcursurilorădeăformare,ăinstruireăşi/sauăperfec ionareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăseăvorăutilizaăurm toareleămetodeădeă
înv are:ă
a)ăprezent riătipăprelegere,ăcareătrebuie s ăfieăinteractiveăşiănuăunăsimpluătransferă
unilateralădeăinforma ie;ă
b)ămoduleăbazateăpeăsarciniăscurte,ăînăcareăparticipan iiăutilizeaz ăcompeten eă
dobânditeăanteriorăşi/sauăcompeten eleănoi,ăînăgrupăsauăindividual,ăpentruăaăevaluaă
şiăprelucraăinforma iaăşiăaăutilizaăpropriaăjudecat ăpentruăaăformulaăconcluziiăşiă
recomand ri;ă
c)ăstudiiădeăcazăşiălucr riăpracticeăînăgrupăşi/sauăindividual;ă
d)ăfiecareăparticipantălaăcursătrebuieăs ărealizezeăunăstudiuădeăcază- audit/inspec ieă
deăsiguran ărutier ,ăînăfunc ieădeătipulăcursului.ă
Art. 21.
Participan iiălaăcursuriăvorăfiăevalua iăprin:ă

a)ăevaluareăini ial ,ăcareăseărealizeaz ălaăînceputulăperioadeiădeăpreg tireăînăvedereaă
stabiliriiăniveluluiădeăcompeten eăprivindăsiguran aăinfrastructuriiărutiere,ăingineria
şiămanagementulătraficuluiăşiăproiectareaăactivit ilorăviitoare;ă
b)ăevaluareăperiodic ,ăcareăseărealizeaz ălaăfinalulăfiec ruiămodulădeăcurs,ăprinătesteă
deăevaluare,ălucr riăscriseăşiăverific riăorale;ă
c)ăevaluareăsumativ ,ăcareăseărealizeaz ălaăfinalul cursului.
Art. 22.
(1)ăEvaluareaăsumativ ădeălaăfinalulăcursuluiăseăfaceăînăbazaăunuiăstudiuădeăcazăaudit/inspec ieădeăsiguran ărutier ,ăînăfunc ieădeătipulăcursului,ăfinalizatăprină
redactareaăraportuluiădeăaudit/inspec ieădeăsiguran ărutier .ă
(2)ăRaportulădeăaudit/inspec ieădeăsiguran ărutier ătrebuieăs ăfieăelaboratălaăună
nivelăechivalentăunuiăraportădeăaudit/inspec ieădeăsiguran ărutier ,ăoficial,ădestinată
beneficiarului,ăs ăfieăbineăprezentat,ăs ăcuprind ătoateăelementeleădeăsiguran ă
identificateăşiăs ăreflecteăoăjudecat ămatur ăreferitoareălaănaturaăproblemelorădeă
siguran ăidentificateăşiăm suraăînăcareăacesteaăafecteaz ăpoten ialulădeăsiguran ăală
proiectului.
Art. 23.
Institu iileădeăînv mântăsuperiorăacreditateăşi/sauăfurnizoriiădeăformareăautoriza iă
potrivitălegisla ieiăprivindăformareaăprofesional ăaăadul ilorăelibereaz ăpersoaneloră
careăauăurmatăcursulăşiăauăpromovatăevaluareaăsumativ ăunăcertificatădeăabsolvire.ă
Art. 24.
(1)ăDurataăuneiăoreădidacticeădeăpreg tireăteoretic ăsauăpractic ăesteădeă50ăminute.ă
(2)ăDup ăfiecareăor ădidactic ădeăpreg tireăteoretic ,ăseăvaăluaăoăpauz ădeă10ă
minute.
(3)ăCuăacordulăcursan ilor,ăseăpotăefectuaă2ăoreădidacticeădeăpreg tireăconsecutive,ă
urmateădeăoăpauz ădeă20ădeăminute.ă
(4) Durata zilnic ăaăpreg tiriiăteoreticeăsauăpracticeăprogramat ăpentruăoăgrup ădeă
cursan iănuăpoateădep şiă10ăoreădidactice.ă

CAPITOLUL III Metodologia de atestare a auditorilor/inspectorilor de
siguran ă rutieră
Art. 25.
(1)ăÎnăvedereaăatest riiăcalit iiădeăauditor/inspectorădeăsiguran ărutier ăsauăaă
dreptuluiădeăaăefectuaăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ăpersoaneleă
careăauăurmatăcursurileădeăpreg tireăprofesional ătrebuieăs ăpromovezeăunăexamen.ă
(2)ăComisiaăstabileşteăşiăcomunic ăAutorit iiăRutiereăRomâne - A.R.R.ădataăşiă
loculăsus ineriiăexamenuluiăprev zutălaăalin.ă(1).ă
(3)ăInforma iileăprivindăorganizareaăexamenuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăşiă
documenteleănecesareăpentruăînscriereaălaăexamenăseăpublic ăcuăcelăpu ină20ăzileă
înainte de data examenului peăpaginaăelectronic ăaăAutorit iiăRutiereăRomâneăA.R.R.
Art. 26.
(1)ăPentruăînscriereaălaăexamen,ăcandida iiădepunălaăAutoritateaăRutier ăRomân ăA.R.R.ăcuăcelăpu ină7ăzileăînainteădeădataăstabilit ăpentruăexamen,ăurm toareleă
documente în vederea complet riiădosaruluiămen ionatălaăart.ă13ăalin. (2):
a)ăcerereădeăînscriereăpentruăsus inereaăexamenului;ă
b)ăcertificatulădeăabsolvireăalăcursului,ăprev zutălaăart. 23, în original;
b)ădovadaăachit riiătaxeiăpentruăsus inereaăexamenului.ă
(2)ăDocumenteleădinădosarulăcandidatuluiătrebuieăs ăfieăînătermenădeăvalabilitateălaă
data examenului.
Art. 27.
Examinareaăcandida ilorăseăefectueaz ădeăc treăComisiaădeăatestare,ădisciplin ăşiă
solu ionareăaăcontesta iilor,ădenumit ăînăcontinuareăComisia.ă
Art. 28.
(1)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R. transmite Comisiei tabelul nominal cu
persoaneleăcareăde inăcertificatădeăabsolvireăaăcursurilorădeăformareăprofesional ăaă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăşiăauăsolicitatăsus inereaăexamenului,ă

precumăşiădosareleăacestora,ăcompletateăcuădocumenteleăprev zuteălaăart. 26, cu cel
pu ină3ăzileăînainteădeădataăstabilit ăpentruăexamen.ă
(2)ăÎnăvedereaăsus ineriiăexamenuluiăpentruăatestareaăcalit iiădeăauditor/inspectoră
deăsiguran ărutier ăsauăaădreptuluiădeăaăefectuaăevaluareaădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiere,ăComisiaăverific ăîndeplinireaăcondi iilorăprev zuteălaăart.ă4ăalin.
(1) sau,ădup ăcaz,ăalin. (2) sau alin. (3) din Lege.
(3)ăCandidatulăcareănuăfaceădovadaăîndepliniriiăcondi iilorăprev zuteălaăalin.ă(2)ăsauă
aleăc ruiădocumenteănuăsuntăînătermenădeăvalabilitateănuăpoateăsus ineăexamenul.ă
(4)ăÎnăvedereaăsus ineriiăexamenului,ăcandidatul se va prezenta la examen cu actul
deăidentitateăînso itădeăpermisulădeăconducere,ăambeleăînăoriginal.ă
Art. 29.
Tematicaăprobelorădeăexamenăseăstabileşteădeăc treăComisieăşiăvaăfiăafişat ăpeă
paginaăelectronic ăaăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R. cuăcelăpu ină20ăzileă
înainteădeădataăstabilit ăpentruăexamen.ă
Art. 30.
(1)ăExamenulăpentruăatestareaăcalit iiădeăauditorădeăsiguran ărutier ăconst ăînă
urm toareleăprobe:ă
a)ăprob ăscris ăcareăpresupuneărezolvareaăunuiătestătipăgril ăcuă100ădeăîntreb ri;
b)ăaplica ieăpractic ă- întocmireaăşiăprezentareaăunuiăraportădeăauditădeăsiguran ă
rutier ,ăcuăunăpunctajămaximădeă100ădeăpuncte.ă
(2)ăDurataăexamenuluiăesteădeă2ăoreăpentruăprobaăscris ăşiă3ăoreăpentruăaplica iaă
practic .ă
Art. 31.
Examenul pentru atestareaăcalit iiădeăinspectorădeăsiguran ărutier ăconst ăînă
urm toareleăprobe:ă
a)ăprob ăscris ăcareăpresupuneărezolvareaăunuiătestătipăgril ăcuă100ădeăîntreb ri;ă
b)ăaplica ieăpractic ă- întocmireaăşiăprezentareaăunuiăraportădeăinspec ieădeă
siguran ărutier ,ăcuăunăpunctajămaximădeă100ădeăpuncte.ă

(2)ăDurataăexamenuluiăesteădeă2ăoreăpentruăprobaăscris ăşiă3ăoreăpentruăaplica iaă
practic .ă
Art. 32.
Examenul pentru atestarea dreptului de a efectua evaluarea de impact asupra
siguran eiărutiereăconst ăînăurm toareleăprobe:ă
a)ăprob ăscris ăcareăpresupuneărezolvareaăunuiătestătipăgril ăcuă50ădeăîntreb ri;ă
b)ăaplica ieăpractic ă- întocmireaăşiăprezentareaăunuiăraportădeăevaluareădeăimpactă
asupraăsiguran eiărutiere,ăcuăunăpunctajămaximădeă100ădeăpuncte.ă
(2) Durataăexamenuluiăesteădeă1ăor ăpentruăprobaăscris ăşiă3ăoreăpentruăaplica iaă
practic .ă
Art. 33.
Pentruăpromovareaăexamenului,ăcandida iiătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleă
condi ii:ă
a)ăs ăr spund ăcorectălaăcelăpu ină80%ădinăîntreb rileătestuluiătipăgril ;ă
b)ăs ăob in ăcelăpu ină80ădeăpuncteălaăaplica iaăpractic .ă
Art. 34.
(1)ăComisiaăcomunic ăînătermenădeă3ăzileărezultateleăexamenului,ăînăvedereaă
afiş riiăpeăpaginaăelectronic ăaăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.
(2)ăContesta iileăprivindărezultatele se depun la secretariatul Comisiei în termen de
celămultă3ăzileălucr toareădeălaădataăafiş riiărezultatelor.ă
(3)ăContesta iileădepuseăconformăprevederilorăalin.ă(2)ăseăsolu ioneaz ăînătermenădeă
5ăzileălucr toareădeălaădataăexpir riiătermenuluiălimit ăpentru depunerea acestora,
deăc treătreiămembriăaiăComisiei,ădesemna iădeăpreşedinteleăComisiei.ă
Art. 35.
(1)ăCandida iiărespinşiălaăexamenăvorăputeaăsus ineăoăreexaminareăf r ăachitareaă
taxeiăpentruăsus inereaăexamenului.ă

(2)ăComisiaăstabileşteăşiăcomunic ăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R. data, care
nuăpoateădep şiădeă20ădeăzileălucr toareădeălaădataăexamenuluiăşiăloculăsus ineriiă
reexamin riiăprev zuteălaăalin.ă(1).ă
(3)ăCandida iiărespinşiălaăreexaminareăseăpotăînscrieăpentruăsus inereaăunuiănouă
examenălaădataăstabilit ădeăComisieăpentruăurm toareleăexamene,ăcuărespectareaă
condi iilorăprev zuteălaăart. 26.
Art. 36.
(1)ăComisiaăcomunic ăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.ătabelulăcuănumeleăşiă
dateleădeăidentificareăaleăcandida ilorăadmişiălaăexamenulăorganizatăînăvedereaă
atest riiăcalit iiădeăauditor/inspectorădeăsiguran ărutier ăînătermenădeămaximumă10ă
zileălucr toareădeălaădataădesf şur riiăacestuia,ăînăvedereaăînscrieriiăînăRegistrulă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăşiăeliber riiăatestateloră
corespunz toare.ă
(2)ăComisiaăcomunic ăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.ătabelulăcuănumeleăşiă
dateleădeăidentificareăaleăinspectorilorădeăsiguran ărutier ăadmişiălaăexamenulă
organizat în vedereaăatest riiădreptuluiădeăaăefectuaăevaluareaădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiereăînătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaădataădesf şur riiă
acestuia,ăînăvedereaăînscrieriiămen iunilorăcorespunz toareăînăRegistrulă
auditorilor/inspectorilor de siguran ărutier ăşiăeliber riiăatestatului.ă
Art. 37.
(1)ăTarifulăpentruăînscriereaăînăvedereaăsus ineriiăexamenuluiădeăatestareăcaă
auditor/inspectorădeăsiguran ărutier ăesteădeă400ălei.ă
(2) Tariful pentru eliberarea atestatului de auditor/inspector de siguran ărutier ă
este de 100 lei/buc.
Art. 38.
(1)ăAtestatulădeăauditor/inspectorădeăsiguran ărutier ăseăelibereaz ălaăcerereaă
titularuluiădeăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R., cu plata tarifului aferent, în
termenădeă15ăzileădeălaădataăînregistr riiăcererii.
(2)ăModelulăatestatuluiădeăauditorădeăsiguran ărutier ăesteăprev zutăînăanexaănr. 6
la prezenta metodologie.

(3)ăModelulăatestatuluiădeăinspectorădeăsiguran ărutier ăesteăprev zutăînăanexa nr.
7 la prezenta metodologie.
Art. 39.
Persoanaăcareăde ineăcertificatădeăabsolvireăaăunuiăcursădeăauditorădeăsiguran ă
rutier ăsauăatestatădeăauditorădeăsiguran ărutier ăseăpoateăînscrieăşiăpentruă
sus inereaăexamenuluiăpentruăatestareaăcalit iiădeăinspectorădeăsiguran ărutier ,ăînă
condi iileăprev zuteădeăprezentaămetodologie.ă
Art. 40.
(1)ăPierderea,ăsustragereaăsauădeteriorareaăatestatuluiădeăauditorădeăsiguran ărutier ă
sauăaăatestatuluiădeăinspectorădeăsiguran ărutier ăseăanun ,ădeăc treătitularulă
acestuia,ălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R., în termen de 5 zile de la data
constat riiăfaptului.ă
(2)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R. va elibera un nou atestat, la cererea
titularului, cu plata tarifului aferent, în baza unei proceduri interne proprii.
CAPITOLUL IV Dispozi ii finale
Art. 41.
Înăvedereaăîndepliniriiăatribu iilorăcareăîiărevinăpotrivităprevederilorăLegiiănr.
265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ă
republicat ,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăvaăasiguraăformarea,ăinstruireaăşiă
perfec ionareaăprofesional ăaăpersonaluluiăpropriuăcuăatribu iiăpeăliniaăgestion rii
siguran ieiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier .ă
Art. 42.
Anexele nr. 1 - 7 facăparteăintegrant ădinăprezentaămetodologie.ă
ANEXA Nr. 1 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire
şi perfec ionare profesională
a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi de atestare a
acestora
DOMNULE DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul(a)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăn scut( )ălaădataădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînălocalitateaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă
.ă.ă.ă.,ăjude ulă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ădomiciliatăînă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăstr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă
. ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod numeric
personală.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăangajatăală.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ălaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă
. . ., e-mail . . . . . . . . . ., telefon: . .ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.v ărogăs -miăaproba iăînscriereaăla:ă
☐ cursulădeăformareăaăauditorilorădeăsiguran ărutier ,ăefectuatăînăconformitateăcuă
prevederile Legii nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeă
infrastructuraărutier ,ărepublicat ă
☐ cursulădeăformareăaăinspectorilorădeăsiguran ărutier ,ăefectuatăînăconformitateă
cu prevederile Legii nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeă
infrastructuraărutier ,ărepublicat ă
☐ cursulădeăinstruireăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ,ăefectuatăînă
conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiă
circula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ă
☐ cursulădeăperfec ionareăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ,ăefectuată
în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiă
circula iei peăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ă
Anexezăurm toareleădocumente:ă
a) act de identitate, în copie;
b)ăactulăcareăatest ăschimbareaănumeluiăînăcopieălegalizat ,ădac ăesteăcazul;ă
c)ădiplomaădeălicen ăcareădovedeşteăstudiileăuniversitare,ăînăunulădintre domeniile
construc ieiăşiăproiect riiădrumurilorăşiăpodurilorăsauăînăunulădintreădomeniileă
construc iilorăcivile,ăinginerieiătransporturilorărutiereăsauăautovehiculelor,ă
completate,ădup ăcaz,ăcuăcursuriăpostuniversitareăsauădeămasteratăînădomeniulă
construc ieiădrumurilorăşiăpodurilorăsauăinginerieiăcircula ieiărutiere,ăînăcopieă
legalizat ăşi,ădup ăcaz,ădovadaăechival riiăstudiilorăeliberat ăconformăprevederiloră
legale,ăînăoriginalăsauăcopieălegalizat ;ă
d)ădocumentulăcareăatest ăexperien aăprofesional ăîn unul dintre domeniile
prev zuteălaălit.ăc)ădeăcelăpu ină5ăani,ăînăcopie;ă
e)ăadeverin ămedical ,ădinăcareăs ărezulteăfaptulăc ăesteăaptădinăpunctădeăvedereă
medicalăpentruăexercitareaăacesteiăactivit i,ăînăoriginal;ă

f) certificatul de cazier judiciar, în original;
g)ăpermisăconducereăvalabil,ăcareăs ăatesteăoăvechimeădeăminimumă3ăaniăînă
categoriaăBăsauăînăalt ăcategorieăsuperioar ăacesteia,ăînăcopie;ă
Semn tura,
..........
Data . . . . . . . . . .
DomnuluiăDirectorăGeneralăalăAutorit ii Rutiere Române - ARR
ANEXA Nr. 2 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire
şi perfec ionare profesională
a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi de atestare a
acestora
Programul-cadru de formare a auditorilor de siguran ă rutieră
Nr.
crt.
I
1
2
3
4
5
II
1

Disciplina de învă ământ
Introducere în problematica
siguran ei rutiere
Rolulăsiguran eiărutiereăînăsistemulă
rutier de transport
Problemeăgeneraleăaleăsiguran eiă
rutiere
RolulăISRăşiăASRăînăcadrulă
siguran eiărutiere
Identificarea problemelor de
siguran ărutier ăpeădrumurileă
publice
Baz ălegislativ ,ăreglement riă
privindăsemnalizareaărutier
Analiza accidentelor rutiere cu
consecin e grave
Dinamicaăşiăexpertizaăaccidentuluiă
deăcircula ie

Zile
3

Ore
Total
Săptămâna
curs seminar ore
14

6

2
2

2
2

2

3

20

4
2

4

2

6

4

2

6

12

8

20

2

2

4

20

1

20

2

2 Accidentologieărutier
Psihologiaăconduc toruluiădeă
3
vehicul
Normeătehniceăprivindăsiguran a
4
circula ieiărutiere
Corelareaăperforman eloră
5
participan ilorălaătraficulărutier
Elaborarea raportului de accident
6 soldat cu persoane decedate sau
r niteăgrav
Evaluarea de Impact asupra
III
Siguran ei Rutiere - EISR
Evaluarea de Impact asupra
1
Siguran eiăRutiereă- scop, obiective
2 Elementele componente ale EISR
3 Problematicaăelabor riiăEISR
4 Elaborarea raportului de EISR
Evaluarea de Impact asupra
IV Siguran ei Rutiere - EISR Lucrare practică
Evaluarea de Impact asupra
1 Siguran eiăRutiereă- tem ăpentruă
acas ă- elaborare raport de EISR*
Inspec ia de siguran ă rutieră V
ISR
BazeleăInspec iilorădeăSiguran ă
1
Rutier
ProceduraăInspec iilorădeăSiguran ă
2
Rutier ă- generalit i
3 ISRălaăautostr zi
4 ISR la drumuri expres
ISRălaădrumuriăna ionaleă(alteleă
5
decât cele anterioare)
ISRălaădrumuriăjude eneăşiădrumuri
6
locale
7 ISRălaăstr zi

3

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

2

2

4

10

10

20

2

2

6

2

2
2
4

2
4
4

4
6
8

0

16

16

16

16

16

24

40

2

20

3

16

4

18

5

22

6

2

2

2

4

2
2

4
4

6
6

2

4

6

2

2

4

2

2

4

Inspec iaădeăsiguran ărutier ăaă
8 lucr rilorădinăzonaădrumuriloră
publice
9 Elaborarea raportului de ISR
Inspec ia de siguran ă rutieră VI
ISR - Lucrare practică
Inspec iaădeăSiguran ăRutier ă1 tem ăpentruăacas ă- elaborare raport
deăinspec ie*
Auditul de Siguran ă Rutieră VII
ASR
BazeleăAuditurilorădeăSiguran ă
1
Rutier
2 Proiectarea infrastructurilor rutiere
ProceduraăAuditurilorădeăSiguran ă
3 Rutier ăînădiferiteăetapeădeă
proiectare
AuditulădeăSiguran ăRutier ăpentruă
4
autostr zi
AuditulădeăSiguran ăRutier ăpentruă
5
drumurile interurbane
AuditulădeăSiguran ăRutier ăpentru
6
drumurileăurbaneăşiăstr zi
7 Elaborarea raportului de ASR
Auditul de Siguran ă Rutieră VIII
ASR - Lucrare practică
AuditulădeăSiguran ăRutier ă- tem ă
1 pentruăacas ă- elaborare raport de
audit*
Factorul uman în siguran a
IX
circula iei
Factorul uman - defini ieăşiă
1
implicare
Greşeliăfrecventeăînăexecu iaă
2
drumurilor
3 M suriădeăprevenireăşiăremediere

2

3

6

0

20

2

4

4

4

24

24

24

24

20

40

2

3

1

3

6

4

2

6

3

3

6

4

4

8

4

4

8

4

4

24

24

4

7

20

8

20

9

24

10

22

11

2

3

0

24

24

24

6

10

1

1

1

2

3

1

2

3

4 Managementul riscului
Conceptul de Sisteme de
X
Transport Inteligente şi eSafety
Sisteme de informare asupra
1 traficuluiăşiăaăcondi iilorădeă
circula ie
Sisteme de management al
2
traficului
XI Concluzii
1 BeneficiileăISRăşiăASR
2 Concluzii
XII Evaluarea cunoştin elor
Total

1
1

1

1
32

2

3

4

4

2

2

2

2

4
2
2
0
84

0

4
142

4
2
2
4
226

*ăNot :ă
Rapoarteleădeăevaluareădeăimpactă(EISR),ădeăinspec ieă(ISR)ăsiădeăaudită(ASR)ăvoră
fiăevaluateăînăprimaăziăaăs pt mâniiăurm toruluiămodul.ă
Abrevieri:
ASR - auditădeăsiguran ărutier ;ă
ISR - inspec iaădeăsiguran ărutier ;ă
EISR - evaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
ANEXA Nr. 3 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire
şi perfec ionare profesională
a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi de atestare a
acestora
Programul-cadru de formare a inspectorilor de siguran ă rutieră
Nr.
crt.

Disciplina de învă ământ

Ore

Zile
curs

seminar

Total
Săptămâna
ore

Introducere în problematica
3
siguran ei rutiere
Rolulăsiguran eiărutiereăînă
1
sistemul rutier de transport
Problemeăgeneraleăaleăsiguran eiă
2
rutiere
RolulăISRăînăcadrulăsiguran eiă
3
rutiere
Identificarea problemelor de
4 siguran ărutier ăpeădrumurileă
publice
Baz ălegislativ ,ăreglement riă
5
privindăsemnalizareaărutier
Analiza accidentelor rutiere
II
3
cu consecin e grave
Dinamicaăşiăexpertizaă
1
accidentuluiădeăcircula ie
2 Accidentologieărutier
Psihologiaăconduc toruluiădeă
3
vehicul
Normeătehniceăprivindăsiguran aă
4
circula ieiărutiere
Corelareaăperforman eloră
5
participan ilorălaătraficulărutier
Elaborarea raportului de
6 accident soldat cu persoane
decedateăsauăr niteăgrav
Evaluarea de Impact asupra
III
3
Siguran ei Rutiere - EISR
Evaluarea de Impact asupra
1 Siguran eiăRutiereă- scop,
obiective
Elementele componente ale
2
EISR
3 Problematicaăelabor riiăEISR
4 Elaborarea raportului de EISR
I

8

6

2
1

14
2

2

1

3
1

2

2

4

2

2

4

12

8

20

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

2

2

4

10

10

20

2

14

1

20

2

20

3

2

2

2

4

2
4

4
4

6
8

Evaluarea de Impact asupra
IV Siguran ei Rutiere - EISR Lucrare practică
Evaluarea de Impact asupra
Siguran eiăRutiereă- tem ăpentruă
1
acas ă- elaborare raport de
EISR*
Inspec ia de siguran ă rutieră
V
- ISR
BazeleăInspec iilorădeăSiguran ă
1
Rutier
ProceduraăInspec iilorădeă
2
Siguran ăRutier ă- generalit i
3 ISRălaăautostr zi
4 ISR la drumuri expres
ISRălaădrumuriăna ionale (altele
5
decât cele anterioare)
ISRălaădrumuriăjude eneăşiă
6
drumuri locale
7 ISRălaăstr zi
Inspec iaădeăsiguran ărutier ăaă
8 lucr rilorădinăzonaădrumuriloră
publice
9 Elaborarea raportului de ISR
Inspec ia de siguran ă rutieră
VI
- ISR - Lucrare practică
Inspec iaădeăSiguran ăRutier ă1 tem ăpentruăacas ă- elaborare
raportădeăinspec ie*
Factorul uman în siguran a
VII
circula iei
Factorul uman - defini ieăşiă
1
implicare
Greşeliăfrecventeăînăexecu iaă
2
drumurilor
3 M suriădeăprevenireăşiă

2

6

0

16

16

16

16

24

40

2

3

1

16

2

4

2
2

4
4

6
6

2

4

6

2

2

4

2

2

4

2

2

4

4

4

24

24

8

4

18

5

22

6

24

7

14

8

2

2

0

16

24

24

6

14

2

2

2

2

4

2

2

4

remediere
4 Managementul riscului
Conceptul de Sisteme de
VIII Transport Inteligente şi
eSafety
Sisteme de informare asupra
1 traficuluiăşiăaăcondi iilorădeă
circula ie
Sisteme de management al
2
traficului
IX Concluzii
1 Beneficiile ISR
2 Concluzii
X Evaluarea cunoştin elor
Total

2
1

1

1
23

2

4

4

4

2

2

2

2

4
2
2
0
62

12

9

4
2
2
4
160

0

4
98

*ăNot :ă
Rapoarteleădeăevaluareădeăimpactă(EISR)ăşiădeăinspec ieă(ISR)ăvorăfiăevaluateăînă
primaăziăaăs pt mâniiăurm toruluiămodul.ă
ANEXA Nr. 4 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire
şi perfec ionare profesională
a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi de atestare a
acestora
Program-cadru pentru instruirea periodică a auditorilor/inspectorilor de
siguran ă rutieră
Modul
Curs

Tematica

Identificarea problemelor deăsiguran ărutier ăpeă
drumurile publice - actualizarea ghidului practic
Conceptul de Sisteme de Transport Inteligente II.
nout i
Noiăconcepteăînăabordareaărealiz riiă
III.
auditului/inspec ieiădeăsiguran ărutier
I.

Nr. ore
Nr.
Total
zile Curs Seminar ore
2

6

6

12

2

6

6

12

2

6

6

12

IV.
V.

Prezentarea cadrului legislativ, manualelor de lucru
şiăaăunorănoiădocumenta ii
Evaluareaăcunoştin elor
Total

2

4

6

10

1
8

0
22

4
28

4
50

Not :ă
Frecven aăorelorădeăinstruire,ăcursuriăşiăseminarii,ăesteădeăunămodulălaătreiă
s pt mâni.ăÎnăintervalulădintreămodule,ăauditoriiăşiăinspectoriiăvorăefectuaăcercetareă
proprieăasupraămaterialelorăpuseălaădispozi ie,ăiarărezultateleăacestorăcercet riăvorăfiă
prezentateăcuăcaracterăinformativăînăprimaăziădinăurm toareaăsesiune/modul.ă
ANEXA Nr. 5
la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi
perfec ionare profesională
a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi de atestare a
acestora
Program-cadru pentru perfec ionarea auditorilor/inspectorilor de siguran ă
rutieră
Modul
Curs

Tematica

Nr. ore
Nr.
Total
zile Curs Seminar ore

Identificareaăproblemelorădeăsiguran ărutier ăpeă
2
drumurile publice - actualizare ghid practic
2
II. Conceptul de Sisteme de Transport Inteligente
Noi concepte înăabordareaărealiz riiă
2
III.
auditului/inspec ieiădeăsiguran ărutier
Auditul/Inspec iaădeăsiguran ărutier ă- lucrare
4
IV.
practic ălaădomiciliuă- preg tireăteme
Prezentarea cadrului legislativ, manualelor de lucru
1
V.
şiăaăunorănoiădocumenta ii
1
VI. Evaluareaăcunoştin elor
Total
12
I.

Not :ă

6

6

12

6

6

12

6

6

12

0

32

32

2

4

6

0
20

4
58

4
78

Frecven aăorelorădeăinstruire,ăcursuriăşiăseminarii,ăesteădeăunămodulălaătreiă
s pt mâni.ăÎnăintervalulădintreămodule,ăauditoriiăşiăinspectoriiăvorăefectuaăcercetareă
proprie asupraămaterialelorăpuseălaădispozi ie,ăiarărezultateleăacestorăcercet riăvorăfiă
prezentateăcuăcaracterăinformativăînăprimaăziădinăurm toareaăsesiune/modul.ă
ANEXA Nr. 6 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire
şi perfec ionare profesională
a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi de atestare a
acestora
Atestat de auditor de siguran ă rutieră

ANEXA Nr. 7
la Metodologia de organizare a cursurilor de formare şi instruire şi

perfec ionare profesională
a auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi de atestare a
acestora
Atestat de inspector de siguran ă rutieră

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIA
de contractare a evaluării de impact asupra siguran ei rutiere, şi a
auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare şi de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi contractele-cadru
care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii,
cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguran ă rutieră
CAPITOLUL I Dispozi ii generale
Art. 1.
(1)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăesteăinstitu iaăcompetent ăs ăgestioneze
efectuareaăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ăaăaudituluiădeăsiguran ă
rutier ăşiăaăinspec ieiădeăsiguran ărutier .ă
(2)ăEvaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăşiăauditulădeăsiguran ărutier ăseă
realizeaz ălaăsolicitareaăinvestitoruluiăproiectuluiădeăinfrastructur ărutier ,ădenumită
în continuare investitor.
(3)ăInspec iaădeăsiguran ărutier ăseărealizeaz ălaăsolicitareaăadministratoruluiă
drumului public.
CAPITOLUL II Contractarea serviciilor privind realizarea evaluării de
impact asupra siguran ei rutiere, a auditului de siguran ă rutieră şi a
inspec iei de siguran ă rutieră
SEC IUNEA 1 Evaluarea de impact asupra siguran ei rutiere
Art. 2.
Înăvedereaăcontract riiăserviciilorăprivindăasigurareaărealiz riiăevalu riiădeăimpact
asupraăsiguran eiărutiereăsolicitantulădepuneăsauătransmiteăprinăpoşt ăcuăconfirmareă
deăprimire,ălaăsediulăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.ăoăcerereăalăc reiămodelă
esteăprev zutăînăanexaănr. 1 la prezentaămetodologie,ăînso it ădeăacteleădeă
identificareăaleăacestuia,ăînăcopie,ăsemnateăşiăştampilateăpentruăconformitate.ă
Art. 3.
(1)ăÎnătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaăînregistrareaăsolicit riiă
prev zuteălaăart. 2,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăînainteaz ăsolicitantului,ă
înăvedereaăsemn rii,ăcontractulădeăprest riăserviciiăprivindăasigurareaărealiz riiă

evalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ăîntocmităconformăcontractuluiă- cadru
prev zutăînăanexaănr. 2a la prezenta metodologie.
(2)ăSolicitantulăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăareăobliga iaădeăaă
returnaăcontractulăprev zutălaăalin.ă(1)ăsemnat,ăînătermenădeămaximumă10ăzileădeălaă
primirea acestuia.
(3)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăsemneaz ăcontractulădeăprest ri servicii
privindăasigurareaărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăşiă
transmite un exemplar al acestuia solicitantului.
Art. 4.
Înătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaăsemnareaăcontractuluiăprivindăasigurareaă
realiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă
- A.R.R.ănotific ăinvestitorului,ădup ăcaz,ăauditorulădeăsiguran ărutier ăsauăechipaă
deăauditoriădeăsiguran ărutier ădesemna iăînăcondi iileălegii.ă
Art. 5.
(1)ăÎnătermenădeămaximumă10ăzileălucr toare de la semnarea contractului privind
asigurareaărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereădeăc treăambeleă
p r i,ăinvestitorulăareăobliga iaădeăaădepuneăsauătransmiteăprinăpoşt ăcuăconfirmareă
deăprimire,ălaăsediulăAutorit iiăRutiereăRomâne - A.R.R. documentele necesare
realiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ăînăoriginalăsauăînăcopieă
semnat ăşiăştampilat ăpeăfiecareăpagin ăpentruăconformitate.ă
(2)ăDocumenteleăminimeăprev zuteălaăalin.ă(1)ăîntocmiteăconformălegisla ieiăin
vigoare,ăsuntăurm toarele:ă
a)ăP r ileăscriseăaleăproiectuluip;ă
b)ăP r ileădesenateăaleăproiectului*;ă
c) Caietele de sarcini ale proiectului;
d)ăSitua iaăobiectivelorăgeneratoareăatâtădeătraficărutier,ăcâtăşiăpietonal;ă
e)ăSitua iaăaccidentelorărutiere petrecute în ultimii 3 ani, pe sectorul studiat sau în
zonaăintersec iilorăcuăacesta;ă

f) analiza cost-beneficiu,ădac ăaceastaăesteădisponibil ălaădataărealiz riiăevalu riiădeă
impactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
g)ăalteădate/informa ii/documenteănecesareărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiere.ă
* în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*)
pentru aprobarea "Instruc iunilor deăaplicareăaăunorăprevederiădinăHot râreaă
Guvernului nr. 28/2008 privindăaprobareaăcon inutului-cadruăalădocumenta ieiă
tehnico-economiceăaferenteăinvesti iilorăpublice,ăprecumăşiăaăstructuriiăşiă
metodologiei deăelaborareăaădevizuluiăgeneralăpentruăobiectiveădeăinvesti iiăşiă
lucr riădeăinterven ii"ă
Art. 6.
Dup ărealizareaăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăînătermeniiă
contractualiăprev zu i,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăasigur ăpredareaă
raportuluiădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăc treăsolicitant.ă
Art. 7.
Investitorulăareăobliga iaădeăaăîntreprinde,ăconformălegii,ădemersurileănecesareă
pentruăaăasiguraărespectareaărecomand rilorăcon inuteăînăraportulădeăevaluareădeă
impact asupraăsiguran eiărutiere.ă
Art. 8.
Investitorulăareădreptulădeăaăcontestaămotivatărecomand rileăcuprinseăînăRaportulă
deăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereălaăComisiaădeăatestare,ădisciplin ăşiă
solu ionareăaăcontesta iilor,ăînătermenădeă10ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiă
raportului.
SEC IUNEA 2 Auditul de siguran ă rutieră
Art. 9.
(1)ăAuditulădeăsiguran ărutier ăseăconcretizeaz ăprintr-un raport de audit de
siguran ărutier .ă
(2)ăRaportulădeăauditădeăsiguran ărutier ăcuprindeă4ăcapitole,ăcorespunz toareă
pentruăfiecareădinăurm toareleăstadii:ă

a) proiectul preliminar;
b) proiectele detaliate;
c)ăanteriorărecep ion riiădrumuluiăpublic;ă
d)ăimediatădup ădareaăînăexploatareăaădrumuluiăpublic.ă
(3)ăFiecareăcapitolăseăconcretizeaz ăprintr-un raportăpreliminarăaferentăfiec ruiă
stadiuăprev zutălaăalin.ă(2).ă
(4) Proiectul preliminar cuprinde studiul de prefezabilitate, de fezabilitate sau
documenta iaădeăavizareăaălucr rilorădeăinterven ie,ădup ăcaz.ă
(5) Proiectele detaliate cuprind proiectul tehnicăşiădetaliileădeăexecu ie.ă
Art. 10.
Investitorulăareăobliga iaădeăaăîncheiaăcuăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R. câte
unăcontractădistinctăpentruăfiecareăstadiuăsupusăaudituluiădeăsiguran ărutier .ă
Art. 11.
Înăvedereaăcontract riiăserviciilorăprivindăasigurareaărealiz riiăaudituluiădeă
siguran ărutier ăsolicitantulădepuneăsauătransmiteăprinăpoşt ăcuăconfirmareădeă
primire,ălaăsediulăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.,ăoăcerereăalăc reiămodelăesteă
prev zutăînăanexaănr. 1 laăprezentaămetodologie,ăînso it ădeăacteleădeăidentificareă
aleăacestuia,ăînăcopie,ăsemnateăşiăştampilateăpentruăconformitate.ă
Art. 12.
(1)ăÎnătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaăînregistrareaăsolicit riiă
prev zuteălaăart. 11,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăînainteaz ăsolicitantului,ă
înăvedereaăsemn rii,ăcontractulădeăprest riăserviciiăprivindăasigurareaărealiz riiă
audituluiădeăsiguran ărutier ,ăîntocmităconformăcontractuluiă- cadruăprev zutăînă
anexa nr. 2b la prezenta metodologie.
(2)ăSolicitantulăareăobliga iaădeăaăreturnaăcontractulăprev zutălaăalin.ă(1)ăsemnat,ăînă
termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.

(3)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăsemneaz ăcontractulădeăprest riăserviciiă
privindăasigurareaărealiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ăşiătransmiteăunăexemplară
al acestuia solicitantului.
Art. 13.
Înătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaăsemnareaăcontractuluiăprivindăasigurareaă
realiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.
notific ăinvestitorului,ădup ăcaz,ăauditorulădeăsiguran ărutier ăsauăechipaădeă
auditoriădeăsiguran ărutier ădesemna iăînăcondi iileălegii.ă
Art. 14.
(1)ăÎnătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaăsemnareaăcontractuluiăprivindă
asigurareaărealiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ădeăc treăambeleăp r i,ăinvestitorulă
areăobliga iaădeăaădepuneăsauătransmiteăprinăpoşt ăcuăconfirmareădeăprimire,ălaă
sediulăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.ădocumenteleănecesareărealiz riiă
audituluiădeăsiguran ărutier ,ăînăoriginalăsauăînăcopieăsemnat ăşiăştampilat ăpeă
fiecareăpagin ăpentruăconformitate.ă
(2)ăDocumenteleănecesareărealiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ,ăînăfunc ieădeă
stadiulăproiectului,ăsunt,ădup ăcaz:ă
a) studiul de prefezabilitate;
b) studiul de fezabilitate;
c)ădocumenta ieădeăavizareăaălucr rilorădeăinterven ie;ă
d)ăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
e) proiectul tehnic;
f)ădetaliileădeăexecu ie;ă
g) planurile generale ale traseului;
h)ăplanurileădeăsitua ieăşiăprofilurileătransversaleăşiălongitudinale ale traseului;
i) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;

j)ăplanurileădeăsemnalizareăşiămarcajărutierădeăpeătraseu,ăprecumăşiăechipamenteleă
rutiere din dotare;
k)ăanalizeleădeătrafic,ăexistentăşiăprognozat;ă
l)ădateleăşiăinforma iile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;
m)ărecomand rileăcon inuteăînărapoarteleădeăauditădeăsiguran ărutier ăanterioare;ă
n)ăalteăinforma iiănecesare.ă
Art. 15.
Dup ăfinalizareaăaudituluiădeăsiguran ărutier ăpentruăfiecareăstadiuămen ionat,ă
AutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăasigur ăpredareaăraportuluiăpreliminarăaferentă
stadiuluiărespectivăc treăsolicitant.ă
Art. 16.
Investitorulăareăobliga iaădeăaăîntreprinde,ăconformălegii,ădemersurileănecesareă
pentru a asigura respectareaărecomand rilorăprev zuteăînăraportulămen ionatălaăart.
15.
Art. 17.
Investitorulăareădreptulădeăaăcontestaămotivatărecomand rileăcuprinseăînăraportulă
men ionatălaăart. 15 la Comisia de atestare, disciplin ăşiăsolu ionareăaăcontesta iilor,ă
înătermenădeă10ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiăacestuia.ă
SEC IUNEA 3 Inspec ia de siguran ă rutieră
Art. 18.
(1)ăÎnăvedereaărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăsolicitantulădepuneăsauă
transmite electronicăsauăprinăpoşt ăcuăconfirmareădeăprimire,ălaăsediulăAutorit iiă
Rutiere Române - A.R.R.ăoăcerereăalăc reiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr. 1 la
prezentaămetodologieăînso it ădeăacteleădeăidentificareăale acestuia, în copie/format
scanat,ăsemnateăşiăştampilate,ăpentruăconformitate.ă
(2)ăInspec iileădeăsiguran ărutier ăsunt:ă
a)ăinspec iiădeăsiguran ărutier ăperiodice;ă

b)ăinspec iiădeăsiguran ărutier ăsuplimentare.ă
(3)ăInspec iileădeăsiguran ărutier ăperiodiceăseăefectueaz ăobligatoriuăpentruă
fiecareădrumăpublic,ădinădoiăînădoiăani,ăalternativăînăperioadeleăiarn ăşiăvar ,ă
conformăuneiăplanific riăanualeăşiăînăbazaăcontractelorăîncheiateăîntreă
administratorulădrumuluiăpublicăşiăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.
(4)ăInspec iileădeăsiguran ărutier ăsuplimentareăseăefectueaz ăînăcazulăunuiă
accidentădeăcircula ieăsoldatăcuăpersoaneădecedateăînregistratăpeăunădrumăpublic,ăînă
baza unor contracte-cadruăîncheiateăîntreăadministratorulădrumuluiăpublicăşiă
AutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.
Art. 19.
(1)ăPlanificareaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăperiodic ăprev zut ălaăart.ă18ăalin.
(3) pentruăautostr ziăşiădrumuriăna ionaleăseărealizeaz ăpeăbaz ădeăprotocol între
AutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăşiăadministratorulădrumuluiăpublic.ă
(2)ăPentruăcelelalteăcategoriiădeădrumuri,ăplanificareaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ă
periodic ăseărealizeaz ălaănivelăjude ean,ămunicipal,ăor şenescăsauăcomunal,ădup
caz,ăprinăidentificareaămodalit ilorăspecificeădeăcolaborareăcuăadministratorulă
drumului public.
(3)ăPlanific rileămen ionateălaăalin.ă(1)ăşiă(2)ătrebuieăs ărespecteătermeneleă
prev zuteălaăart.ă10ăalin. (4) dinăLegeaănr.ă265/2008ăprivindăgestionareaăsiguran eiă
circula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .
(4)ăAdministratorulădrumuluiăpublicăareăobliga iaădeăaăsolicitaărealizareaăinspec ieiă
deăsiguran ărutier ăperiodic ăcuăcelăpu ină30ădeăzileăînainteaătermenuluiăprev zută
înăplanificareaăstabilit ălaăalin.ă(1)ăsauă(2),ădup ăcaz.ă
Art. 20.
Administratorul drumuluiăpublicăareăobliga iaădeăaăsolicitaăinspec iaădeăsiguran ă
rutier ăsuplimentar ăimediat,ădarănuămaiătârziuădeă72ăoreădeălaănotificareaăprimit ă
dinăparteaăorganelorădeăpoli ieăcareăancheteaz ăproducereaăaccidentuluiărutier.ă
Art. 21.
(1) În termen deămaximumă10ăzileălucr toareădeălaăînregistrareaăsolicit riiă
prev zuteălaăart. 18,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăînainteaz ă

administratoruluiădrumului,ăînăvedereaăsemn rii,ăcontractulădeăprest ri servicii
privindăasigurareaărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ,ăîntocmităconformă
contractului - cadru,ăalăc ruiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă2călaăprezentaă
metodologie.
(2)ăAdministratorulădrumuluiăareăobliga iaădeăaăreturnaăcontractulăprev zutălaăalin.ă
(1) semnat, în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.
(3)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăsemneaz ăcontractulădeăprest riăserviciiă
privindăasigurareaărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăşiătransmiteăunăexemplară
al acestuia administratorului drumului public.
Art. 22.
Înătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaăsemnareaăcontractuluiăprivindăasigurareaă
realiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.
notific ăadministratoruluiădrumuluiăpublic,ădup ăcaz,ăinspectorulădeăsiguran ă
rutier ăsauăechipaădeăinspectoriădeăsiguran ărutier ,ădesemna iăînăcondi iileălegii.ă
Art. 23.
(1)ăÎnătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaăsemnareaăcontractuluiăprivindă
asigurareaărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ădeăc treăambeleăp r i,ă
administratorulădrumuluiăpublicăareăobliga iaădeăaădepuneăsauătransmiteăprinăpoşt ă
cuăconfirmareădeăprimire,ălaăsediulăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R.
documenteleănecesareărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ,ăînăoriginal sau în
copieăsemnat ăşiăstampilat ăpeăfiecareăpagin ăpentruăconformitate.ă
(2)ăDocumenteleănecesareărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăsunt:ă
a)ădateăşiăinforma iiăprivindăaccidenteleărutiereăînregistrate,ăcon inândănum rulădeă
accidente, de persoaneădecedateăşiăpersoaneăgravăr niteăînăultimeleă36ădeăluni;ă
b)ădescriereaăsectoruluiădeădrumăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
c)ăeventualeleărapoarteădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăanterioareăreferitoareălaă
acelaşiătronsonărutier,ăînăcopie;
d)ăalteăinforma iiăconsiderateănecesareădeăc treăinspectorulădeăsiguran ărutier .ă

(3)ăDocumenteleănecesareărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ă
sunt:
a)ădescriereaăsectoruluiădeădrumăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
b) eventualeleărapoarteădeăsiguran ărutier ăanterioareăreferitoareălaăacelaşiătronsonă
rutier, în copie;
c)ăsitua iaăcuprinzândănum rulădeăaccidente,ădeăpersoaneădecedateăşiăpersoaneăgravă
r niteăînăultimeleă36ădeăluniăpeătronsonulărespectivădeădrumăpublic;ă
d) raportulădeăaccidentăîntocmitădeăorganeleădeăpoli ieăcareăancheteaz ăevenimentulă
rutier,ădac ăaăfostăpusălaădispozi ie;ă
e)ăalteăinforma iiăconsiderateănecesareădeăc treăinspectorulădeăsiguran ărutier .ă
Art. 24.
(1)ăDup ăfinalizareaăinspec ieiădeăsiguran rutier ,ăAutoritateaăRutier ăRomân ăA.R.R.ăasigur ăpredareaăRaportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăînătermeniiă
contractualiăprev zu iăînăcontractulăsemnatăcuăadministratorulădrumuluiăpublică
c treăsolicitant.ă
(2)ăFormaăşiăstructuraăraportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăseăelaboreaz ădeă
c treăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.Ră.ăDateleămen ionateăînăraportulădeă
inspec ieădeăsiguran ărutier ăseăutilizeaz ădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ăA.R.R . pentru clasificarea tronsoanelor de drum peăcategoriiădeăsiguran ărutier .ă
CAPITOLUL III
Desemnarea auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră
Art. 25.
AutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.Rădesemneaz ăauditorii/inspectoriiădeăsiguran ă
rutier ăînăvedereaărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupra siguran eiărutiere,ăaăaudituluiă
deăsiguran ărutier ăsauăaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăînătermenulălegal.ă
Art. 26.

AutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăp streaz ăeviden aăauditorilor/inspectoriloră
deăsiguran ărutier ăînăRegistrulăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăşiăînă
format electronic.
Art. 27.
(1)ăAuditorii/inspectoriiădeăsiguran ărutier ăauăobliga iaădeăaăinformaăAutoritateaă
Rutier ăRomân ă- A.R.R.ăînăsitua iaăînăcareănuăvorăfiădisponibiliăînăvedereaă
efectu riiăevalu riiădeăimpact asupraăsiguran eiărutiere/audituluiădeăsiguran ă
rutier /inspec ieiădeăsiguran ărutier ăpentruăoăperioad ămaiămareădeă5ăzile.ă
(2) Informarea se transmite în format electronic, pe adresa de e-mailăpus ălaă
dispozi ieădeăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R. înăacestăsens,ăcuăcelăpu inăoăziă
înainte de începerea perioadei de indisponibilitate.
(3)ăAuditorii/inspectoriiădeăsiguran ărutier ăauăobliga iaădeăaăanun aăînătermenădeă
48ădeăoreădeălaăluareaălaăcunoştin ,ăoriceămodificareăintervenit ăcuăprivireălaădatele
deăcontactăînscriseăînăRegistrulăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier .ă
(4)ăÎnăcazulănerespect riiăprevederilorăcuprinseălaăalin.ă(1),ă(2)ăsauă(3)ă
auditorul/inspectorulădeăsiguran ărutier ănuăvaămaiăfiădesemnatăpentruăoăperioad ă
de 6 luni.
Art. 28.
(1)ăÎnăvedereaădesemn riiăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ,ăAutoritateaă
Rutier ăRomân ă- A.R.R.ăpublic ,ăpeăpaginaăsaădeăinternet,ăanun ulăprivindă
solicitarea investitorului/administratorului drumului public pentru realizarea
evalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere/audituluiădeăsiguran ă
rutier /inspec ieiădeăsiguran ărutier ăcareăurmeaz ăaăfiăcontractat .ă
(2)ăAuditorii/inspectoriiădeăsiguran ărutier ăauăobliga iaădeăaătransmiteăînătermenă
deă10ăzileădeălaăpublicareaăanun ului,ăînăformatăelectronic,ăAutorit iiăRutiereă
Române - A.R.R.ăsolicitareaădeăînscriereăpeălistaăauditorilorădeăsiguran ărutier ă
disponibiliăpentruăproiectulărespectiv,ăînso it ădeădeclara iaăpeăproprieăr spundereă
privindăîndeplinireaăcondi iilorădeăindependen ăprev zuteădeăLegeaănr. 265/2008
privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ă
conformămodeluluiăpublicatăpeăpaginaădeăinternetăAutorit iiăRutiereăRomâneăA.R.R.

(3)ăLaăîncheiereaăperioadeiăprev zuteălaăalin.ă(2),ăAutoritateaăRutier ăRomân ăA.R.R. va nominaliza auditorii/inspectorii de siguran ărutier ădintreăceiăînscrişi,ăînă
bazaăproceduriiăinterneădeădesemnare,ăcuărespectareaăcriteriilorăprev zuteălaăart.ă11ă
alin. (2) dinăLegeaănr.ă265/2008ăprivindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeă
infrastructuraărutier ,ărepublicat .ă
(4)ăÎnăsitua iaăînăcareănuăauăfostăînregistrateăsolicit riăsauănuăseăpoate asigura
num rulănecesarădeăauditori/inspectoriădeăsiguran ărutier ,ădesemnareaăacestoraăseă
realizeaz ădeăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăconformăproceduriiămen ionateă
laăalin.ă(3),ă inândăseamaădeăprevederileălegale.ă
Art. 29.
(1)ăNum rulănecesarăde auditori/inspectoriădeăsiguran ărutier ăseăstabileşteăavândă
în vedere lungimea sectorului de drum. Pentru un sector de cel mult 20 km,
lucr rileădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ăauditădeăsiguran ărutier ă
sauăinspec ieădeăsiguran ărutier ăperiodic ăseăexecut ădeăc treăunăauditor/inspectoră
deăsiguran ărutier ăsauădeăc treăoăechip ădeăauditori/inspectoriădeăsiguran ărutier ,ă
dup ăcaz,ăînăfunc ieădeăcomplexitateaălucr rii.ăComponen aăechipeiădeă
evaluare/audit/inspec ieăesteăstabilit ădeăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.
(2)ăPentruăsectoareleădeădrumăcareădep şescă20ăkm,ălucr rileădeăevaluareădeăimpactă
asupraăsiguran eiărutiereăşiăauditădeăsiguran ărutier ăseăexecut ădeăoăechip ăformat ă
dinăcelăpu ină2ăauditori/inspectoriădeăsiguran ărutier .ăComponen aăechipeiădeă
evaluare/audităesteăstabilit ădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.
(3)ăPentruăsectoareleădeădrumăcareădep şescă50ăkm,ălucr rileădeăinspec ieădeă
siguran ărutier ăseăexecut ădeăoăechip ăformat ădinăcelăpu ină2ăinspectori de
siguran ărutier .ăComponen aăechipeiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăesteă
stabilit ădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.
Art. 30.
(1)ăProceduraădeădesemnareăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguran ărutier ăseă
finalizeaz ăprinăîncheierea,ăîntreăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăşiă
persoaneleădesemnate,ăaăunuiăcontractădeăprest riăserviciiăîntocmitădup ăcaz,ă
conform contractelor - cadruăprev zuteăînăanexeleănr.ă2d,ă2e,ă2făşiă2gălaăprezentaă
metodologie.

(2) În cazul refuzului nejustificat alăsemn riiăcontractuluiăprev zutălaăalin.ă(1),ă
auditorul/inspectorulădeăsiguran ărutier ănuăvaămaiăfiădesemnatăpentruăoăperioad ă
de 6 luni.
Art. 31.
(1)ăÎnătermenădeămaximumă10ăzileălucr toareădeălaăsemnareaăcontractuluiăcuă
investitorul/administratorul drumuluiăpublic,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R
transmiteăauditorului/inspectoruluiădeăsiguran ărutier ădesemnat,ăprinăpoşt ,ăcuă
confirmareădeăprimire,ăcontractulăprivindărealizareaăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiere/audituluiădeăsiguran rutier /inspec ieiădeăsiguran ărutier ,ădup ă
caz.
(2)ăAuditorul/inspectorulădeăsiguran ărutier ătransmiteăcontractulăsemnatăpeă
fiecareăpagin ,ălaăsediulăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R. în termen de 2 zile
lucr toareădeălaăprimire.ă
Art. 32.
În termenădeămaximumă5ăzileălucr toareădeălaăprimireaăcontractuluiăprivindă
realizareaăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere/audituluiădeăsiguran ă
rutier /inspec ieiădeăsiguran ărutier ,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.
transmite auditorului/inspectoruluiădeăsiguran ărutier ăunăexemplarăalăcontractuluiă
respectiv,ăînso itădeădocumenteleădepuseădeăinvestitor/administratorulădrumuluiă
public,ădup ăcaz.ă
Art. 33.
Listaăcuprinzândăauditorii/inspectoriiădeăsiguran ărutier ăcuăcareăAutoritateaă
Rutier ăRomân ă- A.R.R.ăaăîncheiatăcontracteăvaăfiăpublicat ăpeăpaginaădeăinternetă
aăinstitu iei.ă
CAPITOLUL IV Metodologia de lucru a auditorului/inspectorului de
siguran ă rutieră
SEC IUNEA 1 Metodologia de lucru a auditorului de siguran ă rutieră
Art. 34.
(1) Evaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăesteăparteăintegrat ăaăstudiuluiădeă
prefezabilitateăalăunuiăproiectădeăinfrastructur ărutier ăcareăseăconstruieşteăsauăseă

modific ăsubstan ial,ăseărealizeaz ăpotrivităprevederilorăcuprinseăînăanexaănr. 1 a
Legiiănr.ă265/2008ăprivindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructura
rutiera,ărepublicat ăşiăseăconcretizeaz ăîntr-un raport de evaluare de impact asupra
siguran eiărutiere.ă
(2)ăRaportulăprivindăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereătrebuieăs ăindiceă
considerenteleăînămaterieădeăsiguran ărutier ăcareăcontribuieălaăalegereaăsolu ieiă
propuseăşiăs ăfurnizezeătoateăinforma iileărelevanteănecesareărealiz riiăuneiăanalizeă
costuri-beneficiiăaădiverselorăop iuniăevaluate.ă
Art. 35.
Auditulădeăsiguran ărutier ăreprezint ăverificareaădetaliat ,ătehnic ăşiăsistematic ,ă
independent ,ădinăpunctulădeăvedereăalăsiguran ei,ăaăcaracteristicilorădeăproiectareă
propriiăunuiăproiectădeăinfrastructur ărutier ăînătoateăetapele,ădeălaăplanificareăpân ă
laăînceputulăexploat rii,ăcareăseărealizeaz ăpotrivităprevederilorăcuprinse în Anexa
nr. 2 la Legea nr. 265/2008 privind gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeă
infrastructuraărutier ,ărepublicat ăşiăseăconcretizeaz ăprinăcâteăunăraportăpreliminară
aferentăfiec ruiăstadiuăprev zutălaăart.ă9ăalin. (2) din prezenta metodologie.
Art. 36.
Evaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere/auditulădeăsiguran ărutier ăcuprindeă
urm toareleăetape:ă
a)ăanalizaăinforma iilorăşiădatelorănecesareărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiere/audituluiădeăsiguran ărutier ,ătransmiseădeăc tre investitorăşi/sauă
AutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăşi,ădup ăcaz,ăsolicitareaădeăinforma iiă
suplimentare;
b)ăşedin aădeădeschidere,ăcuăparticipareaăinvestitoruluiăşiăaăauditorului/echipeiădeă
auditori;
c) realizarea propriu-zis ăaăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere/audituluiă
deăsiguran ărutier ăcareăincludeăstudiulădocumenta ieiăcorelat,ădup ăcaz,ăcuăanalizaă
laăfa aălocului,ăcompletareaălisteiă- cadruădeăverific riăcorespunz toareăcategorieiădeă
drumăsupus ăaudituluiădeăsiguran ărutier ,ăalăc reiămodelăvaăfiăelaboratădeă
AutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăşiăvaăfiăpublicat ăpeăsite-ul propriu, în termen
de 90 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea
I,ăaăprezentuluiăordinăşiăseăactualizeaz ăoriădeăcâteăori este necesar;

d)ăşedin aădeăînchidereăcuăparticipareaăauditorului/echipeiădeăauditoriădeăsiguran ă
rutier ăşiăaăinvestitorului,ăînăcareăseăprezint ăraportulădeăevaluareădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiereăsau,ădup ăcaz,ăraportulăpreliminarădeăauditădeăsiguran ărutier ă
întocmităşiăseăprezint ărecomand rileădinăcon inutulăacestuia,ăurmândăaăseăîntocmiă
şiăprocesulăverbalăalăşedin ei;ă
e)ădepunereaăînătermeniiămen iona iăînăcontractăaăraportuluiădeăevaluareădeăimpactă
asupraăsiguran eiărutiereăsau,ădup ăcaz,ăaăraportuluiăpreliminarădeăauditădeăsiguran ă
rutier ,ăcareăvaăaveaăanexateăşiălisteleă- cadruădeăverific ri,ăprecumăşiăprocesulă
verbalăprev zutălaălit.ăd).ă
Art. 37.
(1)ăRaportulădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăareăurm toareaă
structur :ă
a)ădenumireaăproiectului,ăperioadaădeărealizareăşiăauditorul/echipaădeăauditoriădeă
siguran ărutier ;ă
b) cuprins;
c)ăscopulăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
d)ădescriereaăgeneral ăaăsitua ieiăactualeăşiăsitua iaăînăcazulăneini ieriiăvreunei
ac iuni;ă
e) date specifice proiectului;
f)ăanalizaăimpactuluiăalternativelorăpropuseăasupraăsiguran eiărutiere;ă
g)ăcomparareaăop iunilor,ăinclusivăavândăînăvedereăanalizaăcostă- beneficiu,ădac ă
aceastaăesteădisponibil ;ă
h)ărecomand riăprivindăadoptareaăsolu ieiăoptimeădinăpunctădeăvedereăaăsiguran eiă
rutiere;
i)ăopisăcuăplanurile,ădocumentele,ăstandardeleăşiăformulareleăutilizate.ă
(2)ăRaportulăpreliminarădeăauditădeăsiguran ărutier ăareăurm toareaăstructur :ă
a)ădenumireaăşiăstadiuluiăproiectului,ăperioadaădeărealizareăşiăauditorul/echipaădeă
auditoriădeăsiguran ărutier ;ă

b) cuprins;
c)ăscopulăaudituluiădeăsiguran ărutier ;ă
d)ădescriereaăgeneral ăaăproiectului;ă
e) date specifice proiectului;
f)ădescriereaădetaliat ăaăneconformit ilorăidentificateăşiămotivareaăacestoraădină
punctădeăvedereăalăsiguran eiărutiere;ă
g)ărecomand riăpentruăeliminareaăneconformit ilorăsauăreducereaăinciden eiă
acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele analizei cost - beneficii;
h) opis cu planurile, documentele,ăstandardeleăşiăformulareleăutilizate;ă
i) lista-cadruădeăverific ri.ă
SEC IUNEA 2 Metodologia de lucru a inspectorilor de siguran ă rutieră
Art. 38.
(1)ăInspec iaădeăsiguran ărutier ăperiodic ăreprezint ăverificareaăre eleiărutiereă
aflat ăînăexploatare,ădinăpunctulădeăvedereăalăsiguran eiăcircula iei,ăcuăidentificareaă
eventualelorădisfunc ionalit iăsauădeficien eădeăproiectare,ăconstruc ie,ăoperareă
şi/sauădeăîntre inereăaădrumului,ăcareăpotăconduceălaăproducereaădeăaccidenteă
rutiere,ăseărealizeaz potrivit prevederilor cuprinse la pct. 3 din anexa nr. 3 a Legii
nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutiera,ă
republicat ăşiăseăconcretizeaz ăîntr-unăraportădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ,ă
(2)ăInspec iaădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ăurm reşteăadoptareaăcuăoperativitateă
aăm surilorăcorective pentru prevenirea producerii de accidente rutiere datorate
infrastructuriiărutiere,ăseărealizeaz ăpotrivităprevederilorăcuprinseălaăart.ă10ăalin (6)
dinăLegeaănr.ă265/2008ăprivindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraă
rutiera,ărepublicat ăşiăseăconcretizeaz ăîntr-unăraportădeăinspec ieăsuplimentar ădeă
siguran ărutier .ă
Art. 39.
(1)ăInspec iaădeăsiguran ărutier ăcuprindeăurm toareleăetape:ă

a)ăanalizaăinforma iilorăşiădatelorănecesareărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ă
transmiseădeăc treăadministratorulădrumuluiăpublicăşi/sauăAutoritateaăRutier ă
Român ă- A.R.R.;
b) realizarea propriu-zis ăaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăcareăincludeăstudiulă
documenta ieiăcorelatăcuăanalizaălaăfa aălocului,ăanalizaăeventualelorărecomand riă
cuprinse în rapoartele întocmite anterior, completarea listei - cadruădeăverific riă
corespunz toareăcategorieiădeădrumăsupus ăinspec ieiădeăsiguran ărutier ,ăalăc reiă
modelăvaăfiăelaboratădeăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăşiăvaăfiăpublicat ăpeă
site-ul propriu, în termen de 90 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul
OficialăalăRomâniei,ăparteaăI,ăaăprezentuluiăordinăşiăseăactualizeaz ăoriădeăcâteăoriă
este necesar;
c)ădepunereaăînătermeniiămen iona iăînăcontractăaăraportuluiădeăinspec ieiădeă
siguran ărutier .ă
(2)ăInspec iaădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ăseărealizeaz ăprinăvizit ălaăloculă
accidentuluiăcompletat ăcuăanalizaădocumentelorăpuseălaădispozi ieăconformăart.ă12ă
alin. 3 dinăLegeaănr.ă265/2008.ăÎnăcadrulăinspec ieiădeăsiguran ărutier ,ădesf şurat ă
prinăvizitaălaăloculăproduceriiăevenimentuluiărutier,ăinspectorulădeăsiguran ărutier ă
va analiza:
a) tipulădeăzon ădeărelief;ă
b) categoria drumului;
c)ătipulăintersec iilor;ă
d)ăprecizareaăsemnaliz riiărutiereăexistente,ăorizontaleăşiăverticale;ă
e)ănum rulăbenzilorădeăcircula ie;ă
f)ăcaracteristiciăaleăsuprafe eiărutiere;ă
g) sistemele de iluminat existenteăînăzon ;ă
h)ăcondi iileămeteorologice:ă
i)ărestric iileădeăvitez ădeăpeăsectorulăstudiat;ă

j)ăobstacoleleăexistenteăînăzonaădeăsiguran ăaădrumului,ălocalizareaăcâtămaiăexact ă
aăaccidentului,ădataăşiăoraăaccidentului,ăgravitateaăaccidentului,ăcuăprecizarea
num ruluiădeăpersoaneădecedateăşiăv t mate,ăcaracteristicileăpersoanelorăimplicateă
înăaccidentă(vârsta,ăsexul,ăna ionalitatea,ănivelulăalcoolemiei,ăutilizareaăsauănuăaă
echipamentelorădeăsiguran ),ădateăcuăprivireălaăautovehiculeleăimplicateăînă
accidentă(tip,ăvechime,ă araăînăcareăesteăînregistrat,ăechipamentădeăsiguran ădup ă
caz,ădateăprivindăultimeleăcontroaleătehniceăperiodice,ăînăconformitateăcuălegisla iaă
aplicabil ),ătipulăaccidentului,ătipulăcoliziunii,ămanevrareaăvehiculului,ămanevreleă
conduc toruluiăauto,ăprecumăşiăoriădeăcîteăoriăesteăposibilăinforma iiăprivindătimpulă
dintreămomentulăaccidentuluiăşiăconstatareaăacestuiaăsauăsosireaăserviciilorădeă
urgen .ă
Art. 40.
(1)ăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăperiodic ăareăurm toareaăstructur :ă
a)ădenumireaăsectoruluiădeădrum,ăperioadaădeărealizareăşiăinspectorul/echipaădeă
inspec ie;ă
b) cuprins;
c)ăscopulăinspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
d)ădescriereaăgeneral ăaăsectoruluiădeădrumăinspectat;ă
e) analiza gradului de implementare a recomand rilorăcuprinseăînărapoarteleădeă
inspec ieiădeăsiguran ărutier ăanterioare;ă
f) analiza statisticilor privind accidentele rutiere înregistrate pe sectorul de drum
inspectat;
g)ădescriereaădetaliat ăaăneconformit ilorăconstatateăşiămotivareaăacestora din
punctădeăvedereăalăsiguran eiărutiere;ă
h)ărecomand riăpentruăeliminareaăneconformit ilorăsauăreducereaăinciden eiă
acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele analizei cost - beneficii;
i)ăopisăcuăplanurile,ădocumentele,ăstandardeleăşiăformularele utilizate;
j) lista - cadru de verificare.

(2)ăRaportulădeăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăînăcazulăunuiăaccidentădeăcircula ieă
soldatăcuăpersoaneădecedateăînregistratăpeăunădrumăpublicăcuprindeăcelăpu ină
elementeleăprev zuteăînăanexaănr. 4 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea
siguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .ăUnăpunctădistinctădină
raportulădeăinspec ieăesteăanalizaărecomand rilorădinărapoarteleădeăsiguran ărutier ă
anterioare,ăcareănuăauăfostărezolvateăpân ălaădataăaccidentului.ă
(3)ăRecomand rileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăşi (2) sunt obligatorii pentru
administratorulădrumuluiăpublic,ăînăcondi iileăprev zuteălaăart. 14 din Legea nr.
265/2008.
Art. 41.
Administratorulădrumuluiăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăareăobliga iaădeăaă
puneălaădispozi iaăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R. baza de date proprie privind
accidentele grave,ăsoldateăcuăvictimeăumaneăşi/sauăpagubeămaterialeămajore,ă
inclusivăaleăinfrastructuriiărutiereăşi/sauăechipamentelorăaferenteăacesteia,ăcareăauă
avut loc pe sectoarele de drum administrate de acesta.
Art. 42.
(1)ăLaăexpirareaătermenuluiăprev zutăînăcontractul încheiat între Autoritatea
Rutier ăRomân ă- A.R.R.ăşiăauditorul/inspectorulădeăsiguran ărutier ,ăacestaă
prezint ălaăsediulăAutorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R. raportul de evaluare de
impactăasupraăsiguran eiărutiere/auditădeăsiguran ărutier /inspec ieădeăsiguran ă
rutier /inspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ,ădup ăcaz,ăînădou ăexemplareăînă
original,ăprecumăşiăîntreagaădocumenta iaăprimit ăînăscopulăelabor riiăacestuiă
raport.
(2)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăverific ăîndeplinireaătermenilor
contractualiăprivindăîntocmireaăraportuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăşiăconformitateaă
celorădou ăexemplare.ă
(3)ăUnăexemplarăoriginalăalăraportuluiăprev zutălaăalin.ă(1),ăînso itădeănotificareaă
Autorit iiăRutiereăRomâneă- A.R.R., va fi returnat auditorului/inspectorului de
siguran ,ăpentruăaăfiădepusălaăsediulăinvestitorului/administratorului.ă
Art. 45.
Unăexemplarăoriginalăalăraportuluiădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiă
rutiere/audituluiădeăsiguran ărutier /inspec ieiădeăsiguran ărutier /inspec ieiădeă

siguran ărutier ăsuplimentar ăseăarhiveaz ăînăcadrulăAutorit iiăRutiereăRomâneăA.R.R.
Art. 43.
Înăcazulăcontesta ieiădepuseădeăc treăinvestitor/administrator,ăraportulădeăevaluareă
deăimpactăasupraăsiguran eiărutiere/auditădeăsiguran ărutier /inspec ieădeăsiguran ă
rutier /inspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ,ădup ăcaz,ăvaăfiăcompletatăcuăună
exemplarăoriginalăalădecizieiăComisieiădeăatestare,ădisciplin ăşiăsolu ionareăaă
contesta iilor.ă
Art. 44.
Responsabilitateaăprivindărecomand rileăcon inuteăînăraportulădeăevaluareădeă
impactăasupraăsiguran eiărutiere/auditădeăsiguran ărutier /inspec ieădeăsiguran ă
rutier /inspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ,ădup ăcaz,ărevineăexclusivă
auditorului/inspectoruluiădeăsiguran ărutier .ă
Art. 45.
Contractele-cadruăprev zuteăînăanexeleănr. 2a - 2g la prezenta metodologie
reprezint ăcadruăgeneral,ăclauzeleăputândăfiăcompletateădac ăspecificulăşiă
particularit ileăfiec ruiăcazăînăparteăoăimpun.ă
Art. 46.
Anexele nr. 1, 2a-2găfacăparteăintegrant ădinăprezentaămetodologie.ă
ANEXA Nr. 1 la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra
siguran ei rutiere şi
a auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare şi de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră,
precum şi contractele - cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R. cu investitorii,
cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguran ă rutieră
C tre,ă
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Subscrisaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(denumireaăsociet ii),ăreprezentat ăprină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. .
.ă.ă.ă.,ăînăcalitateădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăcuăsediulăînămunicipiul/oraşul/comunaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ă
jude ul/sectorulă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ălaăadresaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodădeăidentificareă
fiscal ă(num rulădeăidentificareăfiscal , codulădeăînregistrareăfiscal ăsauăcodulăunică
deăînregistrare,ădup ăcaz),ănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcontănră.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ădeschisălaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă
. ., în calitate de . . . . . . . . . . (investitor, administrator) al proiectului de
infrastructur ărutier /sectoruluiădeădrumă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăderulatăpeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(tipulă
drumului,ăidentificareaăşiădetaliileăsectoruluiădeădrum,ăintersec iiăşiănoduri),ăprină
prezentaăsolicitărealizareaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(dup ăcaz,ăseăvaăsolicita:ăevaluareăde impact
privindăsiguran aăinfrastructuriiărutiere,ăauditădeăsiguran ărutier ăcuăindicareaă
stadiului,ăinspec ieădeăsiguran ărutier ăperiodic ,ăinspec ieădeăsiguran ă
suplimentar ăînăcazădeăaccident).ă
În conformitate cu detaliile proiectului, lungimea sectorului de drum este de . . . . . .
. . . . km având:

Nr.
Localizare
crt.

Intersec ii
Cu
Cu
(detalii
(detalii
drum)
drum)

Cu
(detalii
drum)

Noduri
Cu
Cu
(detalii
(detalii
drum)
drum)

Cu
(detalii
drum)

1
2
3
4
...

Nr.
Localizare
crt.
1
2
3
4
...

Anexezăprezenteiăcereri:ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(seănominalizeaz ăacteleădeăidentificare)ă

Data
..........
Investitor/Administrator,
(denumire, nume reprezentant,
semn tur )
..........
ANEXA Nr. 2a la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra
siguran ei rutiere şi
a auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare şi de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră,
precum şi contractele - cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R. cu investitorii,
cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguran ă rutieră
Contract-cadru de prestări servicii
privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguran ei rutiere
I.ăP R ILEăCONTRACTANTEă
1.ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăcuăsediulăînăBucureştiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodă
fiscal nr. . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .,
reprezentat ăprină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînăcalitateădeăPrestatoră
peădeăoăparteăşiă
2.ăInvestitor/Administratoră.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcuăsediulăînă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînregistrat ălaă
OficiulăRegistruluiăComer uluiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă., sub nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .,
cod fiscal nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la
.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăreprezentat ădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcuăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăîn calitate de
Beneficiar,ăpeădeăalt ăparteă
II.ăDEFINI IIă
Înăprezentulăcontractăurm toriiătermeniăvorăfiăinterpreta iăastfel:ă
a)ăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereă- oăanaliz ăcomparativ ăstrategic ăaă
impactuluiăasupraăgraduluiădeăsiguran ăa re eleiărutiereăaăuneiănoiăc iărutiereăsauăaă
uneiămodific riăsubstan ialeăaăre eleiăexistente.ăEvaluareaădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiereăesteăparteăintegrant ăaăstudiuluiădeăprefezabilitateăsau,ădup ăcaz,ăaă

studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructur ărutier ăşiăseărealizeaz ă
potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeă
infrastructuraărutier ,ărepublicat ;ă
b) drum public - drumulădeschisăcircula ieiăpublice,ăaleăc ruiăelementeăconstructiveă
suntăceleădefiniteădeăOrdonan aăGuvernuluiănr. 43/1997 privind regimul
drumurilor,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă
c)ăproiectădeăinfrastructur ărutier ă- proiectul destinat construirii de noi
infrastructuriărutiereăsauămodific riiăsemnificativeăaăunorăre eleăexistente,ăcareă
afecteaz ăfluxulădeătrafic;ă
d)ăfor aămajor ă- unăevenimentămaiăpresusădeăcontrolulăpar ilor,ăcareănuăseă
datoreaz ăgreşeliiăsauăvineiăacestora,ăcareănuăputeaăfiăprev zut la momentul
încheieriiăcontractuluiăşiăcareăfaceăimposibil ăexecutareaăşi,ărespectiv,ăîndeplinireaă
contractului;ăsuntăconsiderateăasemeneaăevenimente:ăr zboaie,ărevolu ii,ăincendii,ă
inunda iiăsauăoriceăalteăcatastrofeănaturale,ărestric iiăap ruteăcaăurmare a unei
carantine,ăembargo,ăenumerareaănefiindăexhaustiv ăciăenun iativ .ăNuăesteă
consideratăfor ămajor ăunăevenimentăasemeneaăcelorădeămaiăsusăcare,ăf r ăaăcreaăoă
imposibilitateădeăexecutare,ăfaceăextremădeăcostisitoareăexecutareaăobliga iiloră
uneia dinăp r i.ă
e) zile - zileăcalendaristiceădac ănuăesteăspecificatăaltfel.ă
III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.ăPrestareaădeăserviciiăprivindăasigurareaărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiereăpentruăproiectulă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă
IV. DREPTURILE ŞIăOBLIGA IILEăP R ILORă
1.1. Drepturile Prestatorului:
a)ădeăaăverificaădocumenta iaădepus ădeăBeneficiar;ă
b) de a solicita un avans de 20% din valoarea contractului;
c)ădeăaăreturnaădocumenta iaănecesar ărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiereădepus ădeăBeneficiarăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăcaăaceastaăesteă
incomplet ;ă

d)ădeăreziliereăaăcontractului,ăînăsitua iaăînăcareăBeneficiarulădepuneădocumenta iaă
incomplet ădeădou ăoriăconsecutiv.ă
1.2.ăObliga iileăPrestatorului:ă
a)ăs ăasigureăconfiden ialitateaăcuăprivireălaădatele/informa iile/documenteleăpuseălaă
dispozi ieădeăBeneficiar;ă
b)ăs ădesemnezeăauditorul/echipaădeăauditoriădeăsiguran ărutier ăcareăurmeaz ăaă
realizaăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
c)ăs ădepun ătoateădiligen eleăînăvedereaăasigur riiăîntocmiriiăşiăpred riiălaătermenăaă
Raportuluiăprivindăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere.ărutiere;ă
2.1. Drepturile Beneficiarului:
a)ăs ăfieăinformatăcuăprivireălaădataădeăîncepereăaăevalu riiădeăimpactăasupra
siguran eiă
b)ăs ăprimeasc ăRaportulădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ăîntocmită
conform Legii nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeă
infrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăînătermenulăprev zutăînăCapitolulăXădină
prezentul contract;
c)ăs ăcontesteămotivatălaăComisiaădeăatestare,ădisciplin ăşiăsolu ionare a
contesta iilor,ăînătotăsauăînăparte,ărecomand rileăcuprinseăînăRaportulădeăevaluareădeă
impactăasupraăsiguran eiărutiere,ăînătermenădeă10ăzileălucr toareădeălaăprimireaă
acestuia.
2.2.ăObliga iileăBeneficiarului:ă
a)ăs ădepun ălaăsediulăprestatorului,ăînătermenădeăcelămultă10ăzileălucr toareădeălaă
dataăsemn riiăprezentuluiăcontract,ădocumenteleănecesareărealiz riiăevalu riiădeă
impactăasupraăsiguran eiărutiereăexistenteăpentruăproiectulăcareăfaceăobiectulă
prezentului contract, respectiv:
i.ăP r ileăscrise ale proiectuluip;
ii.ăP r ileădesenateăaleăproiectului*;ă
iii. Caietele de sarcini ale proiectului;

iv.ăSitua iaăobiectivelorăgeneratoareăatâtădeătraficărutier,ăcâtăşiăpietonal;ă
v.ăSitua iaăaccidentelorărutiereăpetrecuteăînăultimiiă3ăani,ăpeăsectorul studiat sau în
zonaăintersec iilorăcuăacesta;ă
vi. analiza cost-beneficiu,ădac ăaceastaăesteădisponibil ălaădataărealiz riiăevalu riiă
deăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
vii.ăalteădate/informa ii/documenteănecesareărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupra
siguran eiărutiere.ă
* în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*)
pentru aprobarea "Instruc iunilor deăaplicareăaăunorăprevederiădinăHot râreaă
Guvernului nr. 28/2008 privindăaprobareaăcon inutului-cadruăalădocumenta ieiă
tehnico-economiceăaferenteăinvesti iilorăpublice,ăprecumăşiăaăstructuriiăşiă
metodologiei deăelaborareăaădevizuluiăgeneralăpentruăobiectiveădeăinvesti iiăşiă
lucr riădeăinterven ii"ă
b)ăînăcazulăprev zutălaăpct.ă1.1ălit.ăc)ădinăprezentulăcapitol,ăs ădepun ăînătermenădeă5ă
zileălucr toareădocumenta iaăcomplet ăpentruărealizareaăevalu riiădeăimpact asupra
siguran eiărutiere;ă
c)ăs ăparticipeălaăşedin eleădeădeschidereăşiăfinalizareăaăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiere;ă
d)ăs ăasigureăcondi iileănecesareăpentruărealizareaăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiereăşiăs ăpun ălaădispozi iaăPrestatoruluiătoateăinforma iileăşiă
documentele solicitate;
e)ăs ărespecteărecomand rileăcon inuteăînăRaportulădeăevaluareădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiereăşiăs ăîntreprind ădemersurileănecesareăînăvedereaăaplic riiă
acestora, în colaborare cu proiectantulăşi/sauăexecutantul,ădup ăcaz;ă
f)ăs ăefectuezeăpl ileăconformăcontractului.ă
V.ăFOR AăMAJOR ă
1.ăFor aămajor ăesteăconstatat ădeăoăautoritateăcompetent .ă
2.ăFor aămajor ăexonereaz ăp r ileăcontractanteădeăîndeplinireaăobliga iilorăasumateă
prin prezentulăcontract,ăpeătoat ăperioadaăînăcareăaceastaăac ioneaz .ă

3.ăÎndeplinireaăcontractuluiăvaăfiăsuspendat ăînăperioadaădeăac iuneăaăfor eiămajore,ă
darăf r ăaăprejudiciaădrepturileăceăliăseăcuveneauăp r ilorăpân ălaăapari iaăacesteia.ă
4. Partea contractant ăcareăinvoc ăfor aămajor ăareăobliga iaădeăaănotificaăceleilalteă
p r i,ăimediatăşiăînămodăcomplet,ăproducereaăacesteiaăşiăs ăiaăoriceăm suriăcareăîiă
stauălaădispozi ieăînăvedereaălimit riiăconsecin elor.ă
VI. REZILIEREA CONTRACTULUI
1.ăNerespectareaăobliga iilorăasumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreă
p r ileăcontractante,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăcereăreziliereaăcontractuluiăşiădeăaă
pretinde plata de daune- intereseăcuăcondi iaănotific riiăacestuiălucruăceleilalteăp r i,ă
cuăcelăpu ină10ăzileăînainteădeădataădeălaăcareădoreşteărezilierea.ă
2.ăPrevederileăprezentuluiăcapitolănuăînl tur ăr spundereaăp r iiăcare,ădinăculp ,ăaă
cauzat rezilierea contractului.
3.ăDac ăfor aămajor ăac ioneaz ăsauăseăestimeaz ăcaăvaăac ionaăo perioad ămaiă
mareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăvaăaveaădreptulăs ănotificeăceleilalteăpar iăreziliereaădeă
plinădreptăaăprezentuluiăcontract,ăf r ăcaăvreunaădinăpar iăs ăpoat ăpretind ăceleilalteă
daune-interese.
VII.ăAPLICAREAăPENALIT

ILORăDEăÎNTÂRZIEREă

1. Pentruăneexecutarea,ăînătotalitateăsauăînăparte,ăaăobliga iilorăprev zuteăînă
prezentulăcontract,ăp r ileăseăsupunăşiăr spundăconformăprevederilorăCodului civil,
Coduluiăcomercialăşiăaleăactelorănormativeăînăvigoare.ă
2.ăÎnăcazulăînăcare,ădinăvinaăsaăexclusiv ,ăPrestatorulănuăreuşeşteăs -şiăîndeplineasc ă
obliga iileăasumate,ăatunciăBeneficiarulăareădreptulădeăaădeduceădinăpre ulă
contractului, ca penalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,1%ădinăvaloareaăf r ăTVAăaă
contractuluiăpentruăfiecareăziădeăîntârziere,ăaplicateădup ăscurgereaăunuiăperioadeă
deă28ădeăzileădeălaăexpirareaătermenuluiădeăîndeplinireăaăobliga iilor,ăpân ălaă
îndeplinireaăefectiv ăaăacestora.ă
3.ăÎnăcazulăînăcareăBeneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iileăfinanciareăprev zuteălaă
CapitolulăXIăpct.ă2,ăPrestatorulăareădreptulădeăaăaplicaăpenalit iăînăsum ă
echivalent ăcuă0,1%ăpentruăfiecareăziădeăîntârziere,ădinăcuantumulăavansuluiă
stabilit, începând cuăziuaăimediatăurm toareădateiăscadente.ăPenalit ileăseăvoră
calculaăpentruăoăperioad ădeă7ăzile,ăurmândăcaălaăsfârşitulăacesteiăperioadeă
contractulăs ăfieăreziliatăf r ăniciăoăalt ănotificare.ă

4.ăÎnăcazulăînăcareăBeneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iile prev zuteălaăcapitolulăXIă
pct. 1 în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi
revineăobliga iaădeăaăpl ti,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,1%ădinăplataă
neefectuat ăpentruăfiecareăziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaă
obliga iilor.ă
VIII.ăSOLU IONAREAăLITIGIILORă
1.ăBeneficiarulăşiăPrestatorulăvorăfaceătoateăeforturileăpentruăaărezolvaăpeăcaleă
amiabil ,ăprinătratativeădirecte,ăoriceăneîn elegereăsauădisput ăcareăseăpoateăiviăîntreă
eiăînăcadrulăsauăînăleg tur ăcuăîndeplinireaăcontractului;ă
2.ăDac ,ădup ăîncepereaăacestorătratative,ăBeneficiarulăşiăPrestatorulănuăreuşescăs ă
rezolveăînămodăamiabilăoădivergen ăcontractual ,ăfiecareăparteăpoateăsolicitaăcaă
disputaăs ăseăsolu ionezeădeăc treăinstan eleăjudec toreştiăcompetenteădinăRomânia,ă
sauăoriceăinstan eăcompetenteăs ăsolu ionezeăastfelădeălitigiiădinăalteăstateămembreă
ale Uniunii Europene.
IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
1.ăModificareaăprezentuluiăcontractăseăfaceănumaiăprinăactăadi ionalăîncheiatăîntre
p r ileăcontractante.ă
X. DURATA CONTRACTULUI
1.ăDurataăcontractuluiăesteădeă90ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăînregistr riiă
contractuluiălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- ARR.
2.ăPrestatorulăseăvaăasiguraăc ăRaportulăprivindăevaluareaădeăimpactăasupra
siguran eiărutiereăvaăfiăpredatălaăsediulăBeneficiarului,ăîntr-un exemplar, în original,
înăintervalulădeătimpăprev zutălaăpct.ă1.ă
XI. VALOAREA CONTRACTULUI
1.ăValoareaăcontractuluiăesteădeă(înăcifreăşiălitere)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăleiăşiăvaăfiăpl tit ădeă
beneficiar prin virament bancar în contul indicat la Capitolul I din prezentul
contract,ăînătermenădeă10ăzileădeălaăemitereaăfacturiiăfiscaleădeăc treăprestator.ă
2.ăValoareaăcontractuluiăseăcalculeaz ăînăconformitateăcuăAnexaă1ălaăprezentulă
contract.

3.ăValoareaăcontractuluiăseăcalculeaz ăconformăprevederilorăAnexeiănr.ă2ălaăOMTIă
nr. 480/2011.
4. Plata se va face în lei, la cursul de schimb Leu/EURO comunicat de BNR în ziua
emiteriiăfacturiiăşiăînscrisăpeăfactur .ă
XII. CLAUZE FINALE
1.ăDocumenteleădeăidentificareăaleăbeneficiaruluiăseăreg sescăanexateăînăcopieălaă
prezentul contract.
2. Prezentul contract s-aăîncheiatăast zi,ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînă2ăexemplare,ădinăcareăună
exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.
PRESTATOR

BENEFICIAR

ANEXA la contractul Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Prezentaăanex ădefineşteăobiectulăcontractuluiăşiăcalculeaz ăvaloareaăluiăînă
conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
Prinăsectorădeădrumăsupusăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăseăîn elegeă
drumulăcuădenumireaăşiăclasificareaăconform ăcuăSec iuneaăIIădinăOrdonan aănr.
43/1997 privindăregimulădrumurilor,ăactualizat ,ăavândădefinităpunctulădeăînceput,ă
punctulădeăsfârşităşiăintersec iile/nodurileăaferenteăînăconformitateăcuăprevederileă
Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011,ăcareăesteăsupusăevalu riiădeăimpact.ă
Prină"tarifăperăKm"/"tarifăperăbuc."ăseăîn elegătarifeleăstabiliteăprinăAnexaănr.ă2ălaă
OMTI nr. 480/2011.
Evaluarea de impact asupra siguran eiărutiereă

Nr.
crt.

1
2

Sector de drum supus evaluării de
impact asupra siguran ei rutiere
De la [Km_ + La [Km_ +
Drum
_m]
_m]
1
2
3

Lungime
Km

Tarif
per
Km

Valoare

4=3-2

5

6=4x5

3
Total Km
lungime:

Total
1:

Avândăintersec iile:ă
Nr. Localizare
Cu drum 1
crt. [Km + m]

Tarif
Cu drum 2 Cu drum 3 per
buc.

1
2
3
4
Total 2:
Având nodurile:
Nr. Localizare
Cu drum 1
Crt. [Km + m]

Tarif
Cu drum 2 Cu drum 3 per
buc.

1
2
Total 3:
Valoare Contract fără TVA (Total 1 + Total 2 + Total 3):
BENEFICIAR

PRESTATOR

ANEXA Nr. 2b
la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguran ei rutiere
şi
a auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare şi de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră,
precum şi contractele - cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R. cu investitorii,
cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguran ă rutieră

Contract-cadru de prestări servicii
privind asigurarea realizării auditului de siguran ă rutieră
I.ăP R ILEăCONTRACTANTEă
1.ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăcuăsediulăînăBucureştiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodă
fiscal nr. . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .,
reprezentat ăprină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînăcalitateădeăprestatoră
peădeăoăparteăşiă2.ăInvestitoră.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcuăsediulăînă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînregistrat ălaă
OficiulăRegistruluiăComer uluiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăsubănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ădină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ă
cod fiscal nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la
. . . . . .ă.ă.ă.ă.,ăreprezentat ădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcuăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînăcalitateădeă
beneficiar,ăpeădeăalt ăparteă
Sau
2.ăConsiliulăGeneral/Jude ean/Locală.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăcuăsediulăînă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodă
fiscal nr. . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .,
reprezentat ăprină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînăcalitateădeă
beneficiar,ăpeădeăalt ăparteă
auăconvenităs ăîncheieăprezentulăcontractădeăprest riăservicii privind asigurarea
realiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ,ăînăbazaăLegiiănr. 265/2008 privind
gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăcuă
respectareaăurm toarelorăclauze:ă
II.ăDEFINI IIă
Înăprezentulăcontractăurm toriiătermeniăvorăfiăinterpreta iăastfel:ă
a)ăauditădeăsiguran ărutier ă- verificarea detaliat ,ătehnic ăşiăsistematic ,ă
independent ,ădinăpunctulădeăvedereăalăsiguran ei,ăaăcaracteristicilorădeăproiectareă
propriiăunuiăproiectădeăinfrastructur ărutier ăînătoateăetapele,ădeălaăplanificareălaă
începutulăexploat rii,ăpentruăfiecareădinăurm toarele stadii: proiect preliminar,
proiecteădetaliate,ăanteriorărecep ion riiădrumuluiăpublic,ăimediatădup ădareaăînă
exploatare a drumului public;
b)ăauditorădeăsiguran ărutier ă- persoanaăfizic ăatestat ăpotrivităLegiiănr. 265/2008
privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăs ă
efectueze evaluarea deăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăşiăauditulădeăsiguran ă
rutier ;ă

c) drum public - drumulădeschisăcircula ieiăpublice,ăaleăc ruiăelementeăconstructiveă
suntăceleădefiniteădeăOrdonan aăGuvernuluiănr. 43/1997 privind regimul
drumurilor,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă
d)ăproiectădeăinfrastructur ărutier ă- proiectul destinat construirii de noi
infrastructuriărutiereăsauămodific riiăsemnificativeăaăunorăre eleăexistente,ăcareă
afecteaz ăfluxulădeătrafic;ă
e)ăfor aămajor ă- unăevenimentămaiăpresusădeăcontrolulăpar ilor,ăcareănuăseă
datoreaz ăgreşeliiăsauăvineiăacestora,ăcareănuăputeaăfiăprev zutălaămomentul
încheieriiăcontractuluiăşiăcareăfaceăimposibil ăexecutareaăşi,ărespectiv,ăîndeplinireaă
contractului;ăsuntăconsiderateăasemeneaăevenimente:ăr zboaie,ărevolu ii,ăincendii,ă
inunda iiăsauăoriceăalteăcatastrofeănaturale,ărestric iiăap ruteăcaăurmareăaăuneiă
carantine,ăembargo,ăenumerareaănefiindăexhaustiv ăciăenun iativ .ăNuăesteă
consideratăfor ămajor ăunăevenimentăasemeneaăcelorădeămaiăsusăcare,ăf r ăaăcreaăoă
imposibilitateădeăexecutare,ăfaceăextremădeăcostisitoareăexecutareaăobliga iiloră
uneiaădinăp r i;ă
f) zile - zileăcalendaristiceădac ănuăesteăspecificatăaltfel.ă
III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.ăPrestareaădeăserviciiăprivindăasigurareaărealiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ă
pentru proiectul . . . . . . . . . ., stadiul . . . . . . . . . .
IV. DREPTURILE ŞIăOBLIGA IILEăP R ILORă
1.1. Drepturile prestatorului:
a)ădeăaăverificaădocumenta iaădepus ădeăbeneficiar;ă
b) de a solicita un avans de 20% din valoarea contractului;
c)ădeăaăreturnaădocumenta iaănecesar ărealiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ,ă
depus ădeăbeneficiar,ăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăcaăaceastaăesteăincomplet ;ă
d)ădeăreziliereăaăcontractului,ăînăsitua iaăînăcareăbeneficiarulădepuneădocumenta iaă
incomplet ădeădou ăoriăconsecutiv.ă
1.2.ăObliga iileăprestatoruluiă

a)ăs ăasigureăconfiden ialitateaăcuăprivireălaădatele/informa iile/documenteleăpuseălaă
dispozi ieădeăbeneficiar;ă
b)ăs ădesemnezeăauditorulădeăsiguran ărutier /echipaădeăauditoriădeăsiguran ă
rutier ăcareăurmeaz ăaărealizaăauditulădeăsiguran ărutier ăaferentăstadiuluiăprev zută
în prezentul contract;
c)ăs ădepun ătoateădiligen eleăînăvedereaăasigur riiăîntocmiriiăşiăpred riiălaătermenăaă
raportului preliminar aferent stadiului auditat;
2.1. Drepturile beneficiarului:
a)ăs ăfieăinformatăcuăprivireălaădataădeăîncepereăaăauditului deăsiguran ărutier ă
aferent stadiului auditat;
b)ăs ăprimeasc ăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăraportulădeăauditădeăsiguran ă
rutier ăpreliminarăaferentăstadiuluiăauditat,ăîntocmităconformăLegiiănr. 265/2008
privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ;ă
c)ăs ăcontesteămotivatălaăComisiaădeăatestare,ădisciplin ăşiăsolu ionareăaă
contesta iilor,ăînătotăsauăînăparte,ărecomand rileăcuprinseăînăraportulăpreliminară
aferentăstadiuluiăauditat,ăînătermenădeă10ăzileălucr toareădeălaăprimireaăacestuia.ă
2.2.ăObliga iileăbeneficiarului:ă
a)ăs ădepun ălaăsediulăprestatorului,ăînătermenădeăcelămultă10ăzileălucr toareădeălaă
dataăsemn riiăprezentuluiăcontract,ădocumenteleănecesareăpentruărealizareaă
audituluiădeăsiguran ărutier ăaferentăstadiuluiăauditat.ă
Documenteleănecesareărealiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ,ăînăfunc ieădeăstadiulă
proiectului,ăsunt,ădup ăcaz:ă
i. studiul de prefezabilitate;
ii. studiul de fezabilitate;
iii.ădocumenta ieădeăavizareăaălucr rilorădeăinterven ie,ă
iv.ăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
v. proiectul tehnic;

vi.ădetaliileădeăexecu ie;ă
vii. planurile generale ale traseului;
viii.ăplanurileădeăsitua ieăşiăprofilurileătransversaleăşiălongitudinaleăaleătraseului;ă
ix. planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
x.ăplanurileădeăsemnalizareăşiămarcajărutierădeăpeătraseu,ăprecumăşiăechipamenteleă
rutiere din dotare;
xi.ăanalizeleădeătrafic,ăexistentăşiăprognozat;ă
xii.ădateleăşiăinforma iileăprivindăaccidenteleărutiereăînregistrateăpeădrumurileă
auditate;
xiii.ăeventualeleăinforma iiăcuăprivireălaărecomand rileăcon inuteăînărapoarteleădeă
siguran ărutier ăanterioare;ă
xiv.ăalteăinforma iiănecesare.ă
b)ăînăcazulăprev zutălaăpct.ă1.1ălit.ăc)ădinăprezentulăcapitol,ăs ădepun ăînătermenădeă5ă
zileălucr toareădocumenta iaăcomplet ăpentruărealizareaăaudituluiădeăsiguran ă
rutier ăaferentăstadiuluiăauditat;ă
c)ăs ăparticipeălaăşedin eleădeădeschidereăşiăfinalizareăaăaudituluiădeăsiguran ă
rutier ,ălaăstadiulăprecizatălaăcap.ăIII,ăpct.ă1;ă
d)ăs ăasigureăcondi iileănecesareăpentruărealizareaăaudituluiădeăsiguran ărutier ă
aferentăstadiuluiăauditatăşiăs ăpun ălaădispozi iaăprestatoruluiătoateăinforma iileăşiă
documentele necesare;
e)ăs ărespecteărecomand rileăcon inuteăînăraportulăpreliminarăaferentăstadiuluiă
auditatăşiăs ăîntreprind ădemersurileănecesareăînăvedereaăaplic riiăacestora,ăînă
colaborareăcuăproiectantulăşi/sauăexecutantul,ădup ăcaz;ă
f)ăs ăefectuezeăpl ileăconformăcontractului.ă
V.ăFOR AăMAJOR ă
1.ăFor aămajor ăesteăconstatat ădeăoăautoritateăcompetent .ă

2.ăFor aămajor ăexonereaz ăp r ileăcontractanteădeăîndeplinireaăobliga iilorăasumateă
prinăprezentulăcontract,ăpeătoat ăperioadaăînăcareăaceastaăac ioneaz .ă
3.ăÎndeplinireaăcontractuluiăvaăfiăsuspendat ăînăperioadaădeăac iuneăaăfor eiămajore,ă
darăf r ăaăprejudiciaădrepturileăceăliăseăcuveneauăp r ilorăpân ăla apari iaăacesteia.ă
4.ăParteaăcontractant ăcareăinvoc ăfor aămajor ăareăobliga iaădeăaănotificaăceleilalteă
p r i,ăimediatăşiăînămodăcomplet,ăproducereaăacesteiaăşiăs ăiaăoriceăm suriăcareăîiă
stauălaădispozi ieăînăvedereaălimit riiăconsecin elor.ă
VI. REZILIEREAăŞIăÎNCETAREAăCONTRACTULUIă
1.ăNerespectareaăobliga iilorăasumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreă
p r ileăcontractante,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăcereăreziliereaăcontractuluiăşiădeăaă
pretinde plata de daune- intereseăcuăcondi iaănotific riiăacestuiălucruăceleilalteăp r i,ă
cuăcelăpu ină10ăzileăînainteădeădataădeălaăcareădoreşteărezilierea.ă
2.ăPrevederileăprezentuluiăcapitolănuăînl tur ăr spundereaăp r iiăcare,ădinăculp ,ăaă
cauzat rezilierea contractului.
3.ăDac ăfor aămajor ăac ioneaz ăsauăseăestimeaz ăcaăvaăac ionaăoăperioad ămaiă
mareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăvaăaveaădreptulăs ănotificeăceleilalteăpar iăreziliereaădeă
plinădreptăaăprezentuluiăcontract,ăf r ăcaăvreunaădinăp r iăs ăpoat ăpretind ăceleilalteă
daune-interese.
4.ăDac ăfor a major ăac ioneaz ăsauăseăestimeaz ăcaăvaăac ionaăoăperioad ămaiă
mareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăvaăaveaădreptulăs ănotificeăceleilalteăpar iăreziliereaădeă
plinădreptăaăprezentuluiăcontract,ăf r ăcaăvreunaădinăpar iăs ăpoat ăpretind ăceleilalteă
daune-interese.
VII.ăAPLICAREAăPENALIT

ILORăDEăÎNTÂRZIEREă

1.ăPentruăneexecutarea,ăînătotalitateăsauăînăparte,ăaăobliga iilorăprev zuteăînă
prezentulăcontract,ăp r ileăseăsupunăşiăr spundăconformăprevederilorăCodului civil,
Coduluiăcomercialăşiăaleăactelorănormativeăînăvigoare.ă
2.ăÎnăcazulăînăcare,ădinăvinaăsaăexclusiv ,ăprestatorulănuăreuşeşteăs -şiăîndeplineasc ă
obliga iileăasumate,ăatunciăbeneficiarulăareădreptulădeăaădeduceădinăpre ulă
contractului,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,1%ădinăvaloareaăf r ăTVAăaă
contractuluiăpentruăfiecareăziădeăîntârziere,ăaplicateădup ăscurgereaăunuiăperioadeă

deă28ădeăzileădeălaăexpirareaătermenuluiădeăîndeplinireăaăobliga iilor,ăpân ălaă
îndeplinireaăefectiv ăaăacestora.ă
3.ăÎnăcazulăînăcareăbeneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iileăfinanciareăprev zuteălaă
CapitolulăXIăpct.ă2,ăprestatorulăareădreptulădeăaăaplicaăpenalit iăînăsum ă
echivalent ăcuă0,1%ăpentruăfiecareăziădeăîntârziere, din cuantumul avansului
stabilit,ăîncepândăcuăziuaăimediatăurm toareădateiăscadente.ăPenalit ileăseăvoră
calculaăpentruăoăperioad ădeă7ăzile,ăurmândăcaălaăsfârşitulăacesteiăperioadeă
contractulăs ăfieăreziliatăf r ăniciăoăalt ănotificare.ă
4. În cazulăînăcareăbeneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iileăprev zuteălaăcapitolulăXIă
pct. 1 în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi
revineăobliga iaădeăaăpl ti,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalentaăcuă0,1%ădinăplataă
neefectuat ăpentruăfiecareăziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaă
obliga iilor.ă
VIII.ăSOLU IONAREAăLITIGIILORă
1.ăBeneficiarulăşiăprestatorulăvorăfaceătoateăeforturileăpentruăaărezolvaăpeăcaleă
amiabil ,ăprinătratativeădirecte,ăoriceăneîn elegereăsauădisput care se poate ivi între
eiăînăcadrulăsauăînăleg tur ăcuăîndeplinireaăcontractului;ă
2.ăDac ,ădup ăîncepereaăacestorătratative,ăbeneficiarulăşiăprestatorulănuăreuşescăs ă
rezolveăînămodăamiabilăoădivergen ăcontractual ,ăfiecareăparteăpoateăsolicitaăcaă
disputaăs ăseăsolu ionezeădeăc treăinstan eleăjudec toreştiăcompetenteădinăRomânia.ă
IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
1.ăModificareaăprezentuluiăcontractăseăfaceănumaiăprinăactăadi ionalăîncheiatăîntreă
p r ileăcontractante.ă
X. DURATA CONTRACTULUI
1. Durataăcontractuluiăesteădeă90ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăînregistr riiă
contractuluiălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- ARR.
2.ăPrestatorulăseăvaăasiguraăc ăraportulăpreliminarăaferentăstadiuluiăproiectuluiădeă
infrastructur ărutier ăsupusăaudit riiăvaăfi predat la sediul beneficiarului, într-un
exemplar,ăînăoriginal,ăînăintervalulădeătimpăprev zutălaăpct.ă1.ă
XI. VALOAREA CONTRACTULUI

1.ăValoareaăcontractuluiăesteădeă(înăcifreăşiălitere)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.leiăşiăvaăfiăpl tit ădeă
beneficiar prin virament bancar în contul indicat la Capitolul I din prezentul
contract,ăînătermenădeă10ăzileădeălaăemitereaăfacturiiăfiscaleădeăc treăprestator.ă
2.ăValoareaăcontractuluiăseăcalculeaz ăînăconformitateăcuăAnexaă1ălaăprezentulă
contract.
3. Valoarea contractului seăcalculeaz ăconformăprevederilorăAnexeiănr.ă2ălaăOMTIă
nr. 480/2011.
4. Plata se va face în lei, la cursul de schimb Leu/EURO comunicat de BNR în ziua
emiteriiăfacturiiăşiăînscrisăpeăfactur .ă
XII. CLAUZE FINALE
1. Documenteleădeăidentificareăaleăbeneficiaruluiăseăreg sescăanexateăînăcopieălaă
prezentul contract.
2. Prezentul contract s-aăîncheiatăast zi,ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînă2ăexemplare,ădinăcareăună
exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.
PRESTATOR,

BENEFICIAR,

ANEXA la Contractul Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Prezentaăanex ădefineşteăobiectulăcontractuluiăşiăcalculeaz ăvaloareaăluiăînă
conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
Prin Stadiul A.S.R. se în elegeăacelăstadiuăalăaudituluiădeăsiguran aărutier ă(1,2,3ă
sauă4)ăaşaăcumăesteăprev zutălaăArt.ă10ăalin. (3) din Legea nr. 265/2008,
republicat .ă
Prinăsectorădeădrumăsupusăaudituluiădeăsiguran ărutier ă- A.S.R.ăseăîn elegeădrumulă
cuădenumireaăşiăclasificareaăconformăcuăSec iuneaăIIădinăOrdonan aănr. 43/1997
privindăregimulădrumurilor,ăactualizat ,ăavândădefinităpunctulădeăînceput,ăpunctulă
deăsfârşităşiăintersec iile/nodurileăaferente în conformitate cu prevederile Anexei nr.
2 la OMTI nr. 480/2011 careăesteăsupusăaudituluiădeăsiguran ărutier .ă
Prină"tarifăperăKm"/"tarifăperăbuc."ăseăîn elegătarifeleăstabiliteăprinăOMTIănr.
480/2011

Sediul A.S.R.
Nr.
crt.

Sector de drum supus A.S.R.
Lungime Tarif
De la [Km +
Km
per Km
Drum
La [Km + m]
m]
1
2
3
4=3-2
5

1
2
3
Total Km
lungime:

Total 1:

Avândăintersec iile:ă
Nr. Localizare
Cu drum 1
crt. [Km + m]

Cu drum
Cu drum 2
3

Tarif
per
buc.

1
2
3
Total 2:
Având nodurile:
Nr. Localizare
Cu drum 1
Crt. [Km + m]

Cu drum
Cu drum 2
3

Tarif
per
buc.

1
2
Total 3:
Valoare Contract fără TVA (Total 1 + Total 2 + Total 3):
BENEFICIAR

PRESTATOR

Valoare
6=4x5

ANEXA Nr. 2c
la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguran ei rutiere
şi
a auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare şi de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră,
precum şi contractele - cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R. cu investitorii,
cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguran ă rutieră
Contract-cadru de prestări servicii
privind asigurarea realizării inspec iei de siguran ă rutieră
I.ăP R ILEăCONTRACTANTEă
1.ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăcuăsediulăînăBucureştiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodă
fiscal nr. . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .,
reprezentat ăprină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînăcalitateădeăprestatoră
şi,ăpeădeăoăparteăşiă
2. Administratorul drumului public . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . .,
înregistrat ălaăOficiulăRegistruluiăComer uluiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăsubănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ădină.ă
. . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . .
., deschis la . . . . . . . . . ., reprezentat ădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcuăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînă
calitateădeăbeneficiar,ăpeădeăalt ăparteă
II.ăDEFINI IIă
Înăprezentulăcontractăurm toriiătermeniăvorăfiăinterpreta iăastfel:ă
a) drum public - drumulădeschisăcircula ieiăpublice,ăaleăc ruiăelementeăconstructiveă
suntăceleădefiniteădeăOrdonan aăGuvernuluiănr. 43/1997 privind regimul
drumurilor,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă
b)ăinspec iaădeăsiguran ărutier ăperiodic ă- reprezint ăverificareaăre eleiărutiereă
aflat ăînăexploatare,ădinăpunctulădeăvedereăalăsiguran eiăcircula iei,ăcuăidentificareaă
eventualelorădisfunc ionalit iăsauădeficien eădeăproiectare,ăconstruc ie,ăoperareă
şi/sauădeăîntre inereăaădrumului,ăcareăpotăconduceălaăproducereaădeăaccidenteă
rutiereăşiăseărealizeaz ăpotrivităprevederilorăcuprinseălaăpct. 3 din anexa nr. 3 a
Legii nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraă
rutiera,ărepublicat ;ă

c)ăinspec iaădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ă- seăefectueaz ăînăcazulăunuiăaccidentă
deăcircula ieăsoldatăcuăpersoaneădecedateăînregistratăpeăunădrumăpublic;ă
d)ăinspectorădeăsiguran ărutier ă- persoanaăfizic ăatestat ăpotrivităLegiiănr.
265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ă
republicat ăs ăefectuezeăinspec iaădeăsiguran ărutier ;ă
e)ăproiectădeăinfrastructur ărutier ă- proiectul destinat construirii de noi
infrastructuriărutiereăsauămodific riiăsemnificativeăaăunorăre eleăexistente,ăcareă
afecteaz ăfluxulădeătrafic;ă
f)ăfor aămajor ă- unăevenimentămaiăpresusădeăcontrolulăpar ilor,ăcareănuăseă
datoreaz ăgreşeliiăsauăvineiăacestora,ăcareănuăputeaăfiăprev zutălaămomentulă
încheieriiăcontractuluiăşiăcareăfaceăimposibil ăexecutareaăşi,ărespectiv,ăîndeplinireaă
contractului;ăsuntăconsiderateăasemeneaăevenimente:ăr zboaie,ărevolu ii,ăincendii,ă
inunda iiăsauăoriceăalteăcatastrofeănaturale,ărestric iiăap ruteăcaăurmareăaăuneiă
carantine,ăembargo,ăenumerareaănefiindăexhaustiv ăciăenun iativ .ăNuăesteă
consideratăfor ămajor ăunăevenimentăasemeneaăcelorădeămaiăsusăcare,ăf r ăaăcreaăoă
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executareaăobliga iiloră
uneiaădinăp r i.ă
g) zile - zileăcalendaristiceădac ănuăesteăspecificatăaltfel.ă
III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.ăPrestareaădeăserviciiăprivindăasigurareaărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ă.ă.ă
. . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . . .
IV.ăDREPTURILEăŞIăOBLIGA IILEăP R ILORă
1.1. Drepturile prestatorului:
a)ădeăaăverificaădocumenta iaădepus ădeăbeneficiar;ă
b)ădeăaăreturnaădocumenta iaănecesar ărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ,ă
depus ădeăbeneficiarăînăsitua iaăînăcareăseăconstat ăcaăaceastaăesteăincomplet ;ă
c)ădeăreziliereăaăcontractului,ăînăsitua iaăînăcareăbeneficiarulădepuneădocumenta iaă
incomplet ădeădou ăoriăconsecutiv.ă
1.2.ăObliga iileăprestatorului:ă

a)ăs ăasigureăconfiden ialitateaăcuăprivireălaădatele/informa iile/documenteleăpuseălaă
dispozi ieădeăbeneficiar;ă
b)ăs ădesemnezeăinspectorul/echipaădeăinspectoriădeăsiguran ărutier ăcareăurmeaz ă
aărealizaăinspec iaădeăsiguran ărutier ;ă
c)ăs ădepun ătoateădiligen eleăînăvedereaăasigur riiăîntocmiriiăşiăpred riiăla termen a
Raportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier .ă
2.1. Drepturile beneficiarului:
a)ăs ăfieăinformatăcuăprivireălaădataădeăîncepereăaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
b)ăs ăprimeasc ăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăînătermenulăprev zut la
Capitolul X din prezentul contract;
c)ăs ăcontesteămotivatălaăComisiaădeăatestare,ădisciplin ăşiăsolu ionareăaă
contesta iilor,ăînătotăsauăînăparte,ărecomand rileăcuprinseăînăRaportulădeăinspec ieă
deăsiguran ărutier ,ăînătermenădeă10ăzileălucr toareăde la primirea acestuia.
2.2.ăObliga iileăbeneficiarului:ă
a)ăs ădepun ălaăsediulăprestatorului,ăînătermenădeăcelămultă10ăzileălucr toareădeălaă
dataăsemn riiăprezentuluiăcontract,ădocumenteleănecesareărealiz riiăinspec ieiădeă
siguran ărutier ăpentruădrumul public care face obiectul prezentului contract,
respectiv:
i.ădateăşiăinforma iiăprivindăaccidenteleărutiereăînregistrate,ăcon inândănum rulădeă
accidente,ădeăpersoaneădecedateăşiăpersoaneăgravăr niteăînăultimeleă36ădeăluni;ă
ii. descrierea sectorului de drumăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
iii.ăanalizaăeventualelorărapoarteădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăanterioareă
referitoareălaăacelaşiătronsonărutier;ă
iv.ăalteăinforma iiăconsiderateănecesareădeăc treăinspectorulădeăsiguran ărutier .ă
b)ăs depun ălaăsediulăprestatorului,ăînătermenădeăcelămultă10ăzileălucr toareădeălaă
dataăsemn riiăprezentuluiăcontract,ădocumenteleănecesareărealiz riiăinspec ieiădeă
siguran ărutier ăsuplimentar ăpentruădrumulăpublicăcareăfaceăobiectulăprezentuluiă
contract, respectiv:

i.ădescriereaăsectoruluiădeădrumăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
ii.ăeventualeleărapoarteădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăanterioareăreferitoareălaă
acelaşiătronsonărutier;ă
iii.ănum rulădeăaccidente,ădeăpersoaneădecedateăşiăpersoaneăgravăr niteăînăultimeleă
36 de luni pe tronsonul respectiv;
iv.ăraportulădeăaccidentăîntocmitădeăorganeleădeăpoli ieăcareăancheteaz ă
evenimentulărutier,ădac ăaăfostăpusălaădispozi ie;ă
v.ăalteăinforma iiăconsiderateănecesareădeăc treăinspectorulădeăsiguran rutier .ă
c)ăînăcazulăprev zutălaăpct.ă1.1ălit.ăc)ădinăprezentulăcapitol,ăs ădepun ăînătermenădeă5ă
zileălucr toareădocumenta iaăcomplet ăpentruărealizareaăinspec ieiădeăsiguran ă
rutier ;ă
d)ăs ăasigureăcondi iileănecesareăpentruărealizareaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăşiă
s ăpun ălaădispozi iaăprestatoruluiătoateăinforma iileăşiădocumenteleănecesare;ă
e)ăs ărespecteărecomand rileăcon inuteăînăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ă
şiăs ăîntreprind ădemersurileănecesareăînăvedereaăaplic riiăacestora;
f)ăs ăefectuezeăpl ileăconformăcontractului.ă
V.ăFOR AăMAJOR ă
1.ăFor aămajor ăesteăconstatat ădeăoăautoritateăcompetent .ă
2.ăFor aămajor ăexonereaz ăp r ileăcontractanteădeăîndeplinireaăobliga iilorăasumateă
prinăprezentulăcontract,ăpeătoat ăperioadaăînăcareăaceastaăac ioneaz .ă
3.ăÎndeplinireaăcontractuluiăvaăfiăsuspendat ăînăperioadaădeăac iuneăaăfor eiămajore,ă
darăf r ăaăprejudiciaădrepturileăceăliăseăcuveneauăp r ilorăpân ălaăapari iaăacesteia.ă
4.ăParteaăcontractant ăcareăinvoc ăfor aămajor ăareăobliga iaădeăaănotificaăceleilalteă
p r i,ăimediatăşiăînămodăcomplet,ăproducereaăacesteiaăşiăs ăiaăoriceăm suriăcareăîiă
stauălaădispozi ieăînăvedereaălimit riiăconsecin elor.ă
VI. REZILIEREA CONTRACTULUI

1.ăNerespectareaăobliga iilorăasumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreă
p r ileăcontractante,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăcereăreziliereaăcontractuluiăşiădeăaă
pretinde plata de daune- intereseăcuăcondi iaănotific riiăacestuiălucruăceleilalteăp r i,ă
cuăcelăpu ină10ăzileăînainteădeădataădeălaăcareădoreşteărezilierea.ă
2.ăPrevederileăprezentuluiăcapitolănuăînl tur ăr spundereaăp r iiăcare,ădinăculp ,ăaă
cauzat rezilierea contractului.
3.ăDac ăfor aămajor ăac ioneaz ăsauăseăestimeaz ăcaăvaăac ionaăoăperioad ămaiă
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptulăs ănotificeăceleilalteăpar iăreziliereaădeă
plinădreptăaăprezentuluiăcontract,ăf r ăcaăvreunaădinăpar iăs ăpoat ăpretind ăceleilalteă
daune-interese.
VII.ăAPLICAREAăPENALIT

ILORăDEăÎNTÂRZIEREă

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obliga iilorăprev zuteăînă
prezentulăcontract,ăp r ileăseăsupunăşiăr spundăconformăprevederilorăCoduluiăcivil,ă
Coduluiăcomercialăşiăaleăactelorănormativeăînăvigoare.ă
2.ăÎnăcazulăînăcare,ădinăvinaăsaăexclusiv ,ăprestatorulănuăreuşeşteăs -şiăîndeplineasc ă
obliga iileăasumate,ăatunciăbeneficiarulăareădreptulădeăaădeduceădinăpre ulă
contractului,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,1%ădinăvaloareaăf r ăTVAăaă
contractuluiăpentruăfiecareăziădeăîntârziere,ăaplicateădup ăscurgereaăunuiăperioadeă
de 28 de zile de la expirareaătermenuluiădeăîndeplinireăaăobliga iilor,ăpân ălaă
îndeplinireaăefectiv ăaăacestora.ă
3.ăÎnăcazulăînăcareăbeneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iileăfinanciareăprev zuteălaă
CapitolulăXIăpct.ă2,ăprestatorulăareădreptulăaplicaăpenalit iăînăsum ăechivalent ăcuă
0,1% pentru fiecare zi de întârziere, din cuantumul avansului stabilit, începând cu
ziuaăimediatăurm toareădateiăscadente.ăPenalit ileăseăvorăcalculaăpentruăoăperioad ă
deă7ăzile,ăurmândăcaălaăsfârşitulăacesteiăperioadeăcontractulăs ăfieăreziliatăf r ăniciăoă
alt ănotificare.ă
4.ăÎnăcazulăînăcareăbeneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iileăprev zuteălaăcapitolulăXIă
pct. 1 în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi
revineăobliga iaădeăaăpl ti,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,1%ădinăplat ă
neefectuat ăpentruăfiecareăziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaă
obliga iilor.ă
VIII.ăSOLU IONAREAăLITIGIILORă

1.ăBeneficiarulăşiăprestatorulăvorăfaceătoateăeforturileăpentruăaărezolvaăpeăcaleă
amiabil ,ăprinătratativeădirecte,ăoriceăneîn elegereăsauădisput ăcareăseăpoateăiviăîntreă
eiăînăcadrulăsauăînăleg tur ăcuăîndeplinireaăcontractului;ă
2.ăDac ,ădup ăîncepereaăacestorătratative,ăbeneficiarulăşiăprestatorulănuăreuşescăs ă
rezolveăînămodăamiabilăoădivergen ăcontractual ,ăfiecareăparteăpoateăsolicitaăcaă
disputaăs ăseăsolu ionezeădeăc treăinstan eleăjudec toreştiăcompetenteădinăRomânia.ă
IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
1.ăModificareaăprezentuluiăcontractăseăfaceănumaiăprinăactăadi ionalăîncheiatăîntreă
p r ileăcontractante.
X. DURATA CONTRACTULUI
1.ăDurataăcontractuluiăesteădeă90ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăînregistr riiă
contractuluiălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- ARR.
2.ăPrestatorulăseăvaăasiguraăc ăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăaferentă
inspec ieiădeăsiguran ărutier ăvaăfiăpredatălaăsediulăbeneficiarului,ăîntr-un
exemplar,ăînăoriginal,ălaătermenulăprev zutălaăpct.ă1.ă
XI. VALOAREA CONTRACTULUI
1.ăValoareaăcontractuluiăesteădeă(înăcifreăşiălitere)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăleiăşiăvaăfiăpl tit ădeă
beneficiar prin virament bancar în contul indicat la Capitolul I din prezentul
contract,ăînătermenădeă10ăzileădeălaăemitereaăfacturiiăfiscaleădeăc treăprestator.ă
2.ăValoareaăcontractuluiăseăcalculeaz ăînăconformitateăcuăAnexaă1ălaăprezentulă
contract.
3. Valoareaăcontractuluiăseăcalculeaz ăconformăprevederilorăAnexeiănr.ă2ălaăOMTIă
nr. 480/2011.
4. Plata se va face în lei, la cursul de schimb Leu/EURO comunicat de BNR în ziua
emiteriiăfacturiiăşiăînscrisăpeăfactur .ă
XII. CLAUZE FINALE
1.ăDocumenteleădeăidentificareăaleăbeneficiaruluiăseăreg sescăanexateăînăcopieălaă
prezentul contract.

2. Prezentul contract s-aăîncheiatăast zi,ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînă2ăexemplare,ădinăcareăună
exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.
PRESTATOR,

BENEFICIAR

ANEXA la contractul Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Prezentaăanex ădefineşteăobiectulăcontractuluiăşiăcalculeaz ăvaloareaăluiăînă
conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
Prinăsectorădeădrumăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier ă- I.S.R.ăseăîn elegeădrumulă
cuădenumireaăşiăclasificareaăconform ăcuăSec iuneaăIIădinăOrdonan aănr. 43/1997
privindăregimulădrumurilor,ăactualizat ,ăavândădefinităpunctulădeăînceput,ăpunctulă
deăsfârşităşiăintersec iile/nodurileăaferenteăînăconformitateăcuăprevederileăAnexeiănr.ă
2 la OMTI nr. 480/2011,ăcareăesteăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier .ă
Prină"tarifăperăKm"/"tarifăperăbuc."ăseăîn elegătarifeleăstabiliteăprinăOMTIănr.
480/2011.
Nr.
crt.

Sector de drum supus I.S.R.
Lungime Tarif per
De la [Km +
Km
Km
Drum
La [Km + m]
m]
1
2
3
4=3-2
5

1
2
3
Total Km
lungime:

Total 1:

Avândăintersec iile:ă
Nr. Localizare
Cu drum 1
crt. [Km + m]
1
2
3
4

Cu drum 2

Cu drum Tarif per
3
buc

Valoare
6=4x5

Total 2:
Având nodurile:
Nr. Localizare
Cu drum 1
Crt. [Km + m]
1
2

Cu drum 2

Cu drum Tarif per
3
buc

Total 3:
Valoare Contract fără TVA (Total 1 + Total 2 + Total 3):
BENEFICIAR

PRESTATOR

ANEXA Nr. 2d
la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguran ei rutiere
şi
a auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare şi de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră,
precum şi contractele - cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R. cu investitorii,
cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguran ă rutieră
Contract-cadru de prestări servicii
privind realizarea evaluării de impact asupra siguran ei rutiere
I.ăP R ILEăCONTRACTANTEă
1.ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăcuăsediulăînăBucureştiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodă
fiscal nr. . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .,
reprezentat ăprină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînăcalitateădeă
beneficiarăpeădeăoăparteăşiă
2.ăPFAă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăautoriza iaănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînregistrat ălaăOficiulăRegistruluiă
Comer uluiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăsubănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă. . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., având contul
nr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ădeschisălaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăposesorăalăatestatuluiădeăauditorădeăsiguran ă
rutier ăSeriaăASRănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînăcalitateădeăprestator/prestatori,ăpeădeăalt ă
parte,

auăconvenităs ăîncheieăprezentulăcontractădeăprest riăserviciiăprivindărealizareaă
evalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăînăbazaăLegiiănr. 265/2008 privind
gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăcuă
respectareaăurm toarelorăclauze:ă
II.ăDEFINI IIă
Înăprezentulăcontractăurm toriiătermeniăvorăfiăinterpreta iăastfel:ă
a)ăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereă- oăanaliz ăcomparativ ăstrategic ăaă
impactuluiăasupraăgraduluiădeăsiguran ăaăre eleiărutiereăaăuneiănoiăc iărutiereăsauăaă
uneiămodific riăsubstan ialeăaăre eleiăexistente.ăEvaluareaăde impact asupra
siguran eiărutiereăesteăparteăintegrant ăaăstudiuluiădeăprefezabilitateăsau,ădup ăcaz,ăaă
studiuluiădeăfezabilitateăalăunuiăproiectădeăinfrastructur ărutier ,ăseărealizeaz ă
potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeă
infrastructuraărutier ,ărepublicat ;ă
b) drum public - drumul deschisăcircula ieiăpublice,ăaleăc ruiăelementeăconstructiveă
suntăceleădefiniteădeăOrdonan aăGuvernuluiănr. 43/1997 privind regimul
drumurilor,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă
c)ăauditor/inspectorădeăsiguran ărutier ă- persoanaăfizic ăatestat ăpotrivităLegiiănr.
265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ă
republicat ,ăs ăefectuezeăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
d) proiect de infrastructur ărutier ă- proiectul destinat construirii de noi
infrastructuriărutiereăsauămodific riiăsemnificativeăaăunorăre eleăexistente,ăcareă
afecteaz ăfluxulădeătrafic;ă
e)ăfor aămajor ă- unăevenimentămaiăpresusădeăcontrolulăpar ilor,ăcareănuăseă
datoreaz ăgreşeliiăsauăvineiăacestora,ăcareănuăputeaăfiăprev zutălaămomentulă
încheieriiăcontractuluiăşiăcareăfaceăimposibil ăexecutareaăşi,ărespectiv,ăîndeplinireaă
contractului;ăsuntăconsiderateăasemeneaăevenimente:ăr zboaie,ărevolu ii,ăincendii,ă
inunda iiăsauăoriceăalteăcatastrofeănaturale,ărestric iiăap ruteăcaăurmareăaăuneiă
carantine,ăembargo,ăenumerareaănefiindăexhaustiv ăciăenun iativ .ăNuăesteă
consideratăfor ămajor ăunăevenimentăasemeneaăcelorădeămaiăsusăcare,ăf r ăaăcreaăoă
imposibilitate de executare, face extrem deăcostisitoareăexecutareaăobliga iiloră
uneiaădinăp r i.ă
f) zile - zileăcalendaristiceădac ănuăesteăspecificatăaltfel.ă

III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.ăRealizareaăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ămaterializat ăprină
elaborareaăşiădepunereaăraportuluiădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereă
pentru proiectul . . . . . . . . . .
IV.ăDREPTURILEăŞIăOBLIGA IILEăP R ILORă
1.1. Drepturile beneficiarului:
a)ăînăcazulănedepuneriiăînătermenulăprev zutălaăCap.ăXăaăRaportuluiăprivindă
evaluarea de impactăasupraăsiguran eiărutiere,ăbeneficiarulăareădreptulădeăaărefuzaă
plataăonorariuluiăstabilităînăcontractăşiădeăaăaplicaăsanc iunileăprev zuteădeăLegeaă
nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ă
republicat ;ă
b) de a refuza plata onorariului stabilit în contract în cazul depunerii unui raport
incompletăsauăalăneîndepliniriiătotaleăaăobliga iilorăceădecurgădinăprezentulăcontract;ă
c)ădeăaărefuzaăplataăonorariuluiăstabilităînăcontractăînăcondi iileăînăcareăRaportulă
privindăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăseăcontest ălaăComisiaădeă
atestare,ădisciplin ăşiăsolu ionareăaăcontesta iilorădeăc treăinvestitorulăproiectuluiădeă
infrastructur ărutier ,ăpân ălaăsolu ionareaăcontesta iei.ă
1.2.ăObliga iileăbeneficiarului:ă
a)ăs ăpun ălaădispozi iaăauditoruluiădeăsiguran ărutier ăsauăechipeiădeăauditori de
siguran ărutier ,ădup ăcaz,ădocumenta iaăprimit ădeălaăinvestitorulăproiectuluiădeă
infrastructur ărutier :ă
i.ăP r ileăscriseăaleăproiectuluip*;ă
ii.ăP r ileădesenateăaleăproiectului*;ă
iii. Caietele de sarcini ale proiectului;
iv.ăSitua iaăobiectivelorăgeneratoareăatâtădeătraficărutier,ăcâtăşiăpietonal;ă
v.ăSitua iaăaccidentelorărutiereăpetrecuteăînăultimiiă3ăani,ăpeăsectorulăstudiatăsauăînă
zonaăintersec iilorăcuăacesta;ă

vi. analiza cost-beneficiu,ădac ăaceastaăesteădisponibil ălaădataărealiz riiăevalu riiă
deăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
vii.ăalteădate/informa ii/documenteănecesareărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiere.ă
* în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*)
pentru aprobarea "Instruc iunilor deăaplicareăaăunorăprevederiădinăHot râreaă
Guvernului nr. 28/2008 privindăaprobareaăcon inutului-cadruăalădocumenta ieiă
tehnico-economice aferenteăinvesti iilorăpublice,ăprecumăşiăaăstructuriiăşiă
metodologieiădeăelaborareăaădevizuluiăgeneralăpentruăobiectiveădeăinvesti iiăşiă
lucr riădeăinterven ii"ă
b)ăs ăverificeădac ăRaportulădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereă
respect ăstructuraăprev zut ălaăpct.ă2.2ălit.ăh)ădinăprezentulăcapitol;ă
c)ăs ăemit ăoănotificareăprinăcareăcomunic ăprestatoruluiăînătermenădeămaximumă5ă
zileădeălaăprimireaăRaportuluiădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăfaptulă
c ăacestaăeste/nuăesteăcompletăşiăîndeplineşteăsauănuăcondi iileăpentruăaăfiădepusălaă
investitorulăproiectuluiădeăinfrastructur ărutier ;ă
d)ăs ăefectuezeăplataăînătermenădeă15ăzileălucr toareădeălaădataăemiteriiăfacturiiăprină
virament bancar.
2.1. Drepturile prestatorului:
a) de a primi de la beneficiar documentele transmise de investitor aferente
proiectuluiădeăinfrastructur ărutier ăcareăfaceăobiectulăprezentuluiăcontract;ă
b)ădeăaăsolicitaăunăavansădeă30%ădinăonorariu,ăcareăvaăfiăpl tităînăconformitateăcuă
prevederile Capitolului XI. rutiere;
2.2.ăObliga iileăprestatorului:ă
a)ăs ăparticipeălaăşedin eleădeădeschidereăşiăfinalizareăaăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiă
b)ăs ăprezinte,ăînăcadrulăşedin eiădeăfinalizareăaăevalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiere,ăRaportulădeăevaluareăde impactăasupraăsiguran eiărutiereă
întocmit;

c)ăs ădepun ălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- ARR,ăînătermenulăprev zutălaă
CapitolulăXăpct.ă2ăRaportulăprivindăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ă
redactatăînălimbaăromân ,ăînă2ăexemplareăoriginaleădintreăcareăunulăr mâneălaă
beneficiar;
d)ăs ădepun ăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăpct.3ăunăexemplarăoriginalăală
Raportuluiăprivindăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereălaăinvestitorulă
proiectuluiădeăinfrastructur ărutier ăîmpreun ăcuănotificareaăprev zut ălaăpct.ă1.2.ă
lit. c) din prezentul capitol;
e)ăs ădepun ălaăbeneficiarăoăcopieăaădoveziiăprivindădepunereaăRaportuluiădeă
evaluareădeăimpactălaăinvestitorulăproiectuluiădeăinfrastructur ărutier ăînătermenulă
prev zutălaăCapitolulăXăpct.3.ă
f) s ădepun ăînătermenădeă5ăzileădeălaăprimireaăcomunic riiăprev zuteălaăpct.ă1.2.ălit.ă
c)ălaăsediulăbeneficiaruluiăRaportulăprivindăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiă
rutiere complet;
g)ăRaportulăprivindăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereătrebuieăs ăindiceă
considerenteleăînămaterieădeăsiguran ărutier ăcareăcontribuieălaăalegereaăsolu ieiă
propuseăşiăs ăfurnizezeătoateăinforma iileărelevanteănecesareărealiz riiăuneiăanalizeă
costuri-beneficiiăaădiverselorăop iuniăevaluate;ă
h)ăs ăredactezeăRaportulădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere,ăcuă
respectarea prevederilor anexei nr. 1 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea
siguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăînăurm toareaăstructur :ă
i.ădenumireaăproiectului,ăperioadaădeărealizareăşiăauditorul/echipaădeăaudit;ă
ii. cuprins;
iii.ăscopulăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
iv.ădescriereaăgeneral ăaăsitua ieiăactualeăşiăsitua iaăînăcazulăneini ieriiăvreuneiă
ac iuni;ă
v. date specifice proiectului;
vi.ăanalizaăimpactuluiăalternativelorăpropuseăasupraăsiguran eiărutiere;

vii.ăcomparareaăop iunilor,ăinclusivăavândăînăvedereăanalizaăcostă- beneficiu,ădac ă
aceastaăesteădisponibil ;ă
viii.ărecomand riăprivindăadoptareaăsolu ieiăoptimeădinăpunctădeăvedereăaăsiguran eiă
rutiere;
ix. opis cu planurile, documentele, standardeleăşiăformulareleăutilizate;ă
x. lista-cadruădeăverific ri.ă
i)ăs ăasigureădeplin ăconfiden ialitateăcuăprivireălaădateleăşiăinforma iileălaăcareăaă
avutăaccesăînăcursulărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
j)ăs ănuăimpliceăînărealizareaăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăpersoaneă
careănuărespect ăcondi iileădeăindependen ăprev zuteădeăLegeaănr. 265/2008
privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ;ă
k)ăs ănotificeăbeneficiaruluiăoriceămodificareăintervenit ăcuăprivireălaădateleăşiă
informa iileăcompletateăînădeclara iaăpeăpropriaăr spundereăprivindărespectareaă
condi iilorădeăindependen ăcuăocaziaăîncheieriiăprezentuluiăcontract;ă
l)ăs ăreturnezeăbeneficiaruluiădocumenteleăprimiteăpentruărealizareaăevalu riiădeă
impact,ăodat ăcuăpredareaăRaportuluiădeăevaluareădeăimpact asupraăsiguran eiă
rutiere;
m)ăr spundeăpentruăcon inutulăRaportuluiădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguran eiă
rutiere.
V.ăFOR AăMAJOR ă
1.ăFor aămajor ăesteăconstatat ădeăoăautoritateăcompetent .ă
2.ăFor aămajor ăexonereaz ăp r ileăcontractanteădeăîndeplinireaăobliga iilorăasumateă
prinăprezentulăcontract,ăpeătoat ăperioadaăînăcareăaceastaăac ioneaz .ă
3.ăÎndeplinireaăcontractuluiăvaăfiăsuspendat ăînăperioadaădeăac iuneăaăfor eiămajore,ă
darăf r ăaăprejudiciaădrepturileăceăliăseăcuveneauăp r ilorăpân ălaăapari iaăacesteia.ă
4.ăParteaăcontractant ăcareăinvoc ăfor aămajor ăareăobliga iaădeăaănotificaăceleilalteă
p r i,ăimediatăşiăînămodăcomplet,ăproducereaăacesteiaăşiăs ăiaăoriceăm suriăcareăîiă
stauălaădispozi ieăînăvedereaălimit riiăconsecin elor.ă

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI
1.ăNerespectareaăobliga iilorăasumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreă
p r ileăcontractante,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăcereăreziliereaăcontractuluiăşiădeăaă
pretinde plata de daune- intereseăcuăcondi iaănotific riiăacestuiălucruăceleilalteăp r i,ă
cuăcelăpu ină10ăzileăînainteădeădataădeălaăcareădoreşteărezilierea.ă
2.ăReziliereaăcontractuluiăseăpoateăproduceăşiăatunciăcândăbeneficiarulăfaceădovadaă
c ăprestatorulăesteăangajatăsauănegociaz ăs ăseăangajezeăîntr-o activitate, prin care
seăîncalc ăprincipiulăindependen eiăprev zutădeăLegeaănr. 265/2008 privind
gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .ă
3.ăPrevederileăprezentuluiăcapitolănuăînl tur ăr spundereaăp r iiăcare,ădinăculp ,ăaă
cauzat rezilierea contractului.
4.ăDac ăfor aămajor ăac ioneaz ăsauăseăestimeaz ăc ăvaăac ionaăoăperioad ămaiă
mareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăvaăaveaădreptulăs ănotificeăceleilalteăp r iăreziliereaădeă
plinădreptăaăprezentuluiăcontract,ăf r ăcaăvreunaădinăp r iăs ăpoat ăpretind ăceleilalteă
daune-interese.
VII.ăAPLICAREAăPENALIT

ILORăDEăÎNTÂRZIEREă

1. Pentruăneexecutarea,ăînătotalitateăsauăînăparte,ăaăobliga iilorăprev zuteăînă
prezentulăcontract,ăp r ileăseăsupunăşiăr spundăconformăprevederilorăCoduluiăcivil,ă
Coduluiăcomercialăşiăaleăactelorănormativeăînăvigoare.ă
2. În cazul în care, din vina sa exclusiv ,ăprestatorulănuăreuşeşteăs -şiăîndeplineasc ă
obliga iileăasumate,ăatunciăbeneficiarulăareădreptulădeăaădeduceădinăonorariulă
prestatorului,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,2%ădinăonorariuăpentruăfiecareă
ziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaăobliga iilor.ă
3.ăÎnăcazulăînăcareăbeneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iileăprev zuteălaăCapitolulăXIă
în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine
obliga iaădeăaăpl ti,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalentaăcuă0,2%ădinăplataăneefectuat ă
pentruăfiecareăziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaăobliga iilor.ă
VIII.ăSOLU IONAREAăLITIGIILORă
1.ăP r ileăcontractanteăvorăfaceătoateăeforturileăpentruăaărezolvaăpeăcaleăamiabil ,ă
prinătratativeădirecte,ăoriceăneîn elegereăsauădisput ăcareăseăpoateăiviăîntreăeiăînă
cadrulăsauăînăleg tur ăcuăîndeplinireaăcontractului;ă

2.ăDac ,ădup ăîncepereaăacestorătratative,ăp r ileăcontractanteănuăreuşescăs ărezolveă
înămodăamiabilăoădivergen ăcontractual ,ăfiecareăpoateăsolicitaăcaădisputaăs ăseă
solu ionezeădeăc treăinstan eleăjudec toreştiăcompetenteădinăRomânia.ă
IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
1.ăModificareaăprezentuluiăcontractăseăfaceănumaiăprinăactăadi ionalăîncheiatăîntreă
p r ileăcontractante.ă
X. DURATA CONTRACTULUI
1.ăDurataăcontractuluiăesteădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ădeălaădataăînregistr riiăcontractuluiălaă
AutoritateaăRutier ăRomân .ă
2.ăÎnăintervalulădeătimpăprev zutălaăpunctulăanterior,ăprestatorulăvaădepuneălaăsediulă
beneficiarului Raportul privind evaluarea de impactăasupraăsiguran eiărutiere.ă
3.ăF r ăaădep şiădurataăprev zut ălaăpct.ă1,ăprestatorulăvaădepuneălaăinvestitorulă
proiectuluiădeăinfrastructur ărutier ăunăexemplarăoriginalăalăRaportuluiăprivindă
evaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere.ă
XI. VALOAREA CONTRACTULUI
1.ăOnorariulăprestatoruluiăesteădeă(înăcifreăşiălitere)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.leiăf r ăTVAăşiăvaăfiă
pl titădeăbeneficiarăprinăviramentăbancarăînăcontulăindicatălaăCapitolulăIădină
prezentul contract, în termen de 15 zile de la depunerea Raportului de evaluare de
impactăasupraăsiguran eiărutiereăcompletălaăinvestitorulăproiectuluiădeăinfrastructur ă
rutier .ă
2.ăPrestatorulăprimeşte/nuăprimeşteăunăavansăînăcuantumădeă.ă.ă.%ădinăvaloareaă
contractului, respectiv . . . . . . . . . . lei. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile
lucr toareădeălaădataăînregistr riiăcontractuluiălaăAutoritateaăRutier ăRomân ăARR.
3.ăValoareaăonorariuluiăseăcalculeaz ăînăconformitateăcuăAnexaă1ălaăprezentulă
contract.
4.ăValoareaăcontractuluiăseăcalculeaz ăconformăprevederilor Anexei nr. 2 la OMTI
nr. 480/2011.

5. Plata se va face în lei, la cursul de schimb Leu/EURO comunicat de BNR în ziua
emiteriiăfacturiiăşiăînscrisăpeăfactur .ă
XII. CLAUZE FINALE
1) La data încheierii prezentului contractăprestatorulăvaăcompletaăşiăvaădepune,ăînă
original,ăDeclara iaăpeăproprieăr spundereăprivindărespectareaăcondi iilorădeă
independen ăprev zuteădeăLegeaănr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiă
circula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .ă
2)ăDocumenteleădeăidentificareăaleăprestatoruluiăseăreg sescăanexateăînăcopieălaă
prezentul contract;
3) Prezentul contract s-aăîncheiatăast ziă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăexemplare,ădină
careăunăexemplarăpentruăbeneficiarăşiăcâteăunăexemplarăpentruăfiecareăprestator.ă
BENEFICIAR,

PRESTATOR,

ANEXA la contractul Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Prezentaăanexaădefineşteăobiectulăcontractuluiăşiăcalculeaz ăvaloareaăluiăînă
conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
Prinăsectorădeădrumăsupusăevalu riiăde impactăasupraăsiguran eiărutiereăseăîn elegeă
drumulăcuădenumireaăşiăclasificareaăconform ăcuăSec iuneaăIIădinăOrdonan aănr.
43/1997 privindăregimulădrumurilor,ăactualizat ,ăavândădefinităpunctulădeăînceput,ă
punctulădeăsfârşităşiăintersec iile/nodurileăaferenteăînăconformitateăcuăprevederileă
Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011, care este supus evalu riiădeăimpactăasupraă
siguran eiărutiere.ă
Prină"onorariuăperăKm"/"onorariuăperăbuc."ăseăîn elegăonorariileăcuveniteă
prestatorului stabilite prin OMTI nr. 480/2011.
Evaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereă

Nr.
crt.

Sector de drum supus evaluării de
Onorariu
impact asupra siguran ei rutiere
Lungime per Km Valoare fără
fără
Km
TVA
De la [Km +
Drum
La [Km + m]
TVA
m]
1
2
3
4=3-2
5
6=4x5

1
2
3
Total Km
lungime:

Total 1:

Având intersec iile:ă

Nr. Localizare
crt. [Km + m]

Cu drum 1

Cu drum 2

Onorariu
Cu
per buc
drum 3
fără
TVA

1
2
3
Total 2:
Având nodurile:

Nr. Localizare
Crt. [Km + m]

Cu drum 1

Cu drum 2

Onorariu
Cu
per buc
drum 3
fără
TVA

1
2
Total 3:
ValoareăContractăf r ăTVAă(Totală1ă+ăTotală2ă+ăTotală3):
BENEFICIAR

PRESTATOR

ANEXA Nr. 2e
la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguran ei rutiere
şi
a auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare şi de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră,
precum şi contractele - cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră

Română - A.R.R. cu investitorii,
cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguran ă rutieră
Contract-cadru de prestări servicii
privind realizarea auditului de siguran ă rutieră
I.ăP R ILEăCONTRACTANTEă
1.ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăcuăsediulăînăBucureştiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodă
fiscal nr. . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .,
reprezentat ăprină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînăcalitateădeă
beneficiar,ăpeădeăoăparteăşiă
2.ăPFAă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăautoriza iaănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. .ă.ă.,ăînregistrat ălaăOficiulăRegistruluiă
Comer uluiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăsubănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodăfiscală.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăcontulă
nr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ădeschisălaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăposesorăalăatestatuluiădeăauditorădeăsiguran ă
rutier ăSeriaăASRănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînăcalitateădeăprestator/prestatori,ăpeădeăalt ă
parte,
auăconvenităs ăîncheieăprezentulăcontractădeăprest riăserviciiăprivindărealizareaă
audituluiădeăsiguran ărutier ăînăbazaăLegiiănr. 265/2008 privind gestionarea
siguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăcuărespectareaă
urm toarelor clauze:
II.ăDEFINI IIă
Înăprezentulăcontractăurm toriiătermeniăvorăfiăinterpreta iăastfel:ă
a)ăauditădeăsiguran ărutier ă- verificareaădetaliat ,ătehnic ăşiăsistematic ,ă
independent ,ădinăpunctulădeăvedereăalăsiguran ei,ăaăcaracteristicilorădeăproiectare
propriiăunuiăproiectădeăinfrastructur ărutier ăînătoateăetapele,ădeălaăplanificareălaă
începutulăexploat rii,ăpentruăfiecareădinăurm toareleăstadii:ăproiectulăpreliminar,ă
proiecteleădetaliate,ăanteriorărecep ion riiădrumuluiăpublic,ăimediatădup ădarea în
exploatare a drumului public;
b)ăauditorădeăsiguran ărutier ă- persoanaăfizic ăatestat ăpotrivităLegiiănr. 265/2008
privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăs ă
efectuezeăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiereăşiăauditulădeăsiguran ă
rutier ;ă

c) drum public - drumul deschis circula ieiăpublice,ăaleăc ruiăelementeăconstructiveă
suntăceleădefiniteădeăOrdonan aăGuvernuluiănr. 43/1997 privind regimul
drumurilor,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă
d)ăproiectădeăinfrastructur ărutier ă- proiectul destinat construirii de noi
infrastructuriărutiereăsauămodific riiăsemnificativeăaăunorăre eleăexistente,ăcareă
afecteaz ăfluxulădeătrafic;ă
e) for aămajor ă- unăevenimentămaiăpresusădeăcontrolulăpar ilor,ăcareănuăseă
datoreaz ăgreşeliiăsauăvineiăacestora,ăcareănuăputeaăfiăprev zutălaămomentulă
încheieriiăcontractuluiăşiăcareăfaceăimposibil ăexecutareaăşi,ărespectiv,ăîndeplinireaă
contractului; sunt considerateăasemeneaăevenimente:ăr zboaie,ărevolu ii,ăincendii,ă
inunda iiăsauăoriceăalteăcatastrofeănaturale,ărestric iiăap ruteăcaăurmareăaăuneiă
carantine,ăembargo,ăenumerareaănefiindăexhaustiv ăciăenun iativ .ăNuăesteă
consideratăfor ămajor ăunăevenimentăasemeneaăcelorădeămaiăsusăcare,ăf r ăaăcreaăoă
imposibilitateădeăexecutare,ăfaceăextremădeăcostisitoareăexecutareaăobliga iiloră
uneiaădinăp r i.ă
f) zile - zileăcalendaristiceădac ănuăesteăspecificatăaltfel.ă
III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Realizarea audituluiădeăsiguran ărutier ,ămaterializat ăprinăelaborareaăşiă
depunereaăraportuluiădeăauditădeăsiguran ărutier ăpentruăproiectulă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă
stadiul . . . . . . . . . .
IV.ăDREPTURILEăŞIăOBLIGA IILEăP R ILORă
1.1. Drepturile beneficiarului:
a) în cazulănedepuneriiăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăaăRaportuluiăpreliminară
aferentăstadiuluiăproiectuluiăsupusăaudit rii,ăbeneficiarulăareădreptulădeăaărefuzaă
plataăonorariuluiăstabilităînăcontractăşiădeăaăaplicaăsanc iunileăprev zuteădeăLegeaă
nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ă
republicat ;ă
b) de a refuza plata onorariului stabilit în contract în cazul depunerii unui Raport
incompletăsauăalăneîndepliniriiătotaleăaăobliga iilorăceădecurgădinăprezentulăcontract;ă
c)ădeăaărefuzaăplataăonorariuluiăstabilităînăcontractăînăcondi iileăînăcareăRaportul
preliminarăaferentăstadiuluiăauditatăseăcontest ălaăComisiaădeăatestare,ădisciplin ăşiă

solu ionareăaăcontesta iilorădeăc treăinvestitorulăproiectuluiădeăinfrastructur ărutier ,ă
pân ălaăsolu ionareaăcontesta iei.ă
1.2.ăObliga iileăbeneficiarului:ă
a) s ăpun ălaădispozi iaăauditoruluiădeăsiguran ărutier /echipeiădeăauditoriădeă
siguran ărutier ,ădup ăcaz,ădocumenteleăprimiteădeălaăinvestitorulăproiectuluiădeă
infrastructur ărutier .ă
Documenteleănecesareărealiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ,ăînăfunc ieădeăstadiulă
proiectului,ăsunt,ădup ăcaz:ă
i. studiul de prefezabilitate;
ii. studiul de fezabilitate;
iii.ădocumenta ieădeăavizareăaălucr rilorădeăinterven ie,ă
iv.ăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguran eiărutiere;ă
v. proiectul tehnic;
vi. detaliile deăexecu ie;ă
vii. planurile generale ale traseului;
viii.ăplanurileădeăsitua ieăşiăprofilurileătransversaleăşiălongitudinaleăaleătraseului;ă
ix. planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
x.ăplanurileădeăsemnalizareăşiămarcajărutierădeăpeătraseu,ăprecumăşiăechipamenteleă
rutiere din dotare;
xi.ăanalizeleădeătrafic,ăexistentăşiăprognozat;ă
xii.ădateleăşiăinforma iileăprivindăaccidenteleărutiereăînregistrateăpeădrumuriă
auditate;
xiii.ăinforma iileăcuăprivireălaărecomand rileăcon inuteăînăraportul anterior;
xiv.ăalteăinforma iiănecesare.ă

b)ăs ăverificeădac ăRaportulăpreliminarăaferentăstadiuluiăauditatărespect ăstructuraă
prev zut ălaăpct.ă2.2ălit.ăg)ădinăprezentulăcapitol;ă
c)ăs ăemit ăoănotificareăprinăcareăcomunic ăprestatoruluiăînătermenădeămaximum 5
zileădeălaăprimireaăRaportuluiăpreliminarăaferentăstadiuluiăauditatăfaptulăc ăacestaă
este/nuăesteăcompletăşiăîndeplineşteăsauănuăcondi iileăpentruăaăfiădepusălaă
investitorulăproiectuluiădeăinfrastructur ărutier ;ă
d)ăs ăefectuezeăplataăînătermenădeă15ăzileălucr toareădeălaădataăemiteriiăfacturiiăprină
virament bancar.
2.1. Drepturile prestatorului:
a) de a primi de la beneficiar documentele transmise de investitor aferente
proiectuluiădeăinfrastructur ărutier ăcareăfaceăobiectulăprezentuluiăcontract;
b)ădeăaăsolicitaăunăavansădeă30%ădinăonorariu,ăcareăvaăfiăpl tităînăconformitateăcuă
prevederile Capitolului XI.
2.2.ăObliga iileăprestatorului:ă
a)ăs ăparticipeălaăşedin eleădeădeschidereăşiăfinalizareăaăaudituluiădeăsiguran ă
rutier ;ă
b)ăs ăprezinte,ăînăcadrulăşedin eiădeăfinalizareăaăaudituluiădeăsiguran ărutier ,ă
raportulădeăauditădeăsiguran ărutier ăîntocmit;ă
c)ăs ădepun ălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- ARR,ăînătermenulăprev zutălaă
Capitolul X pct. 2, Raportul preliminar aferent stadiului auditat, redactat în limba
român ,ăînă2ăexemplareăoriginaleădintreăcareăunulăr mâneălaăbeneficiar;ă
d)ăs ădepun ăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăpct.ă3ăunăexemplarăoriginalăală
Raportului preliminar aferent stadiului auditat la investitorul proiectului de
infrastructur ărutier ăîmpreun ăcuănotificareaăprev zut ălaăpct.ă1.2.ălit.ăc)ădină
prezentul capitol;
e)ăs ădepun ălaăbeneficiarăoăcopieăaădoveziiăprivindădepunereaăRaportuluiă
preliminarăaferentăstadiuluiăauditatăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăpct.3.;
f)ăs ădepun ăînătermenădeă5ăzileădeălaăprimireaăcomunic riiăprev zuteălaăpct.ă1.2.ălit.ă
c) la sediul beneficiarului Raportul preliminar aferent stadiului auditat complet;

g)ăs ăredactezeăRaportulăpreliminarăaferentăstadiuluiăauditat,ăcuărespectareaă
prevederilor anexei nr. 2 din Legea nr. 265/2008 privind gestionareaăsiguran eiă
circula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăînăurm toareaăstructur :ă
i.ădenumireaăşiăstadiuluiăproiectului,ăperioadaădeărealizareăşiăauditorul/echipaădeă
audit;
ii. cuprins;
iii.ăscopulăaudituluiădeăsiguran ărutier ;ă
iv. descriereaăgeneral ăaăproiectului;ă
v. date specifice proiectului;
vi.ădescriereaădetaliat ăaăneconformit ilorăidentificateăşiămotivareaăacestoraădină
punctădeăvedereăalăsiguran eiărutiere;ă
vii.ărecomand riăpentruăeliminareaăneconformit ilorăsauăreducereaăinciden eiă
acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele analizei cost - beneficii;
viii.ăopisăcuăplanurile,ădocumentele,ăstandardeleăşiăformulareleăutilizate;ă
ix. lista-cadruădeăverific ri.ă
h)ăs ăasigureădeplin ăconfiden ialitateăcuăprivireălaădateleăşiăinforma iileălaăcareăaă
avutăaccesăînăcursulărealiz riiăaudituluiădeăsiguran ărutier ăaferentăstadiuluiăauditat;ă
i)ăs ănuăimpliceăînărealizareaăaudituluiădeăsiguran ărutier ăpersoaneăcareănuă
respect ăcondi iileădeăindependen ăprev zuteădeăLegeaănr. 265/2008 privind
gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .ă
j)ăs ănotificeăbeneficiaruluiăoriceămodificareăintervenit ăcuăprivireălaădateleăşiă
informa iileăcompletateăînădeclara iaăpeăpropriaăr spundereăprivindărespectareaă
condi iilorădeăindependen ăcuăocaziaăîncheieriiăprezentuluiăcontract;ă
k)ăs ăreturneze beneficiarului documentele primite pentru realizarea auditului de
siguran ,ăodat ăcuăRaportulăpreliminarăaferentăstadiuluiăauditat;ă
l)ăr spundeăpentruăcon inutulăRaportuluiăpreliminarăaferentăstadiuluiăauditat.ă
V.ăFOR AăMAJOR ă

1.ăFor aămajor ăesteăconstatat ădeăoăautoritateăcompetent .ă
2.ăFor aămajor ăexonereaz ăp r ileăcontractanteădeăîndeplinireaăobliga iilorăasumateă
prinăprezentulăcontract,ăpeătoat ăperioadaăînăcareăaceastaăac ioneaz .ă
3.ăÎndeplinireaăcontractuluiăvaăfiăsuspendat ăînăperioada deăac iuneăaăfor eiămajore,ă
darăf r ăaăprejudiciaădrepturileăceăliăseăcuveneauăp r ilorăpân ălaăapari iaăacesteia.ă
4.ăParteaăcontractant ăcareăinvoc ăfor aămajor ăareăobliga iaădeăaănotificaăceleilalteă
p r i,ăimediatăşiăînămodăcomplet,ăproducereaăacesteiaăşiăs ăiaăoriceăm suriăcareăîiă
stauălaădispozi ieăînăvedereaălimit riiăconsecin elor.ă
VI. REZILIEREA CONTRACTULUI
1.ăNerespectareaăobliga iilorăasumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreă
p r ileăcontractante,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăcereăreziliereaăcontractuluiăşiădeăaă
pretinde plata de daune- intereseăcuăcondi iaănotific riiăacestuiălucruăceleilalteăp r i,ă
cuăcelăpu ină10ăzileăînainteădeădataădeălaăcareădoreşteărezilierea.ă
2.ăReziliereaăcontractuluiăseăpoateăproduceăşiăatunciăcândăbeneficiarul face dovada
c ăprestatorulăesteăangajatăsauănegociaz ăs ăseăangajezeăîntr-o activitate, prin care
seăîncalc ăprincipiulăindependen eiăprev zutădeăLegeaănr. 265/2008 privind
gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .ă
3.ăPrevederileăprezentuluiăcapitolănuăînl tur ăr spundereaăp r iiăcare,ădinăculp ,ăa
cauzat rezilierea contractului.
4.ăDac ăfor aămajor ăac ioneaz ăsauăseăestimeaz ăcaăvaăac ionaăoăperioad ămaiă
mareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăvaăaveaădreptulăs ănotificeăceleilalteăpar iăreziliereaădeă
plinădreptăaăprezentuluiăcontract,ăf r ăcaăvreunaădinăp r iăs ăpoat ăpretind ăceleilalteă
daune-interese.
VII.ăAPLICAREAăPENALIT

ILORăDEăÎNTÂRZIEREă

1.ăPentruăneexecutarea,ăînătotalitateăsauăînăparte,ăaăobliga iilorăprev zuteăînă
prezentulăcontract,ăp r ileăseăsupunăşiăr spundăconformăprevederilorăCoduluiăcivil,
Coduluiăcomercialăşiăaleăactelorănormativeăînăvigoare.ă
2.ăÎnăcazulăînăcare,ădinăvinaăsaăexclusiv ,ăprestatorulănuăreuşeşteăs -şiăîndeplineasc ă
obliga iileăasumate,ăatunciăbeneficiarulăareădreptulădeăaădeduceădinăonorariulă

prestatorului,ăcaăpenalit i, oăsum ăechivalent ăcuă0,2%ădinăonorariuăpentruăfiecareă
ziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaăobliga iilor.ă
3.ăÎnăcazulăînăcareăbeneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iileăprev zuteălaăCapitolulăXIă
în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine
obliga iaădeăaăpl ti,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalentaăcuă0,2%ădinăplataăneefectuat ă
pentruăfiecareăziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaăobliga iilor.ă
VIII.ăSOLU IONAREAăLITIGIILORă
1.ăBeneficiarulăşiăprestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil ,ăprinătratativeădirecte,ăoriceăneîn elegereăsauădisput ăcareăseăpoateăiviăîntreă
eiăînăcadrulăsauăînăleg tur ăcuăîndeplinireaăcontractului;ă
2.ăDac ,ădup ăîncepereaăacestorătratative,ăbeneficiarulăşiăprestatorulănuăreuşescăs ă
rezolveăînămodăamiabilăoădivergen ăcontractual ,ăfiecareăpoateăsolicitaăcaădisputaă
s ăseăsolu ionezeădeăc treăinstan eleăjudec toreştiăcompetenteădinăRomânia.ă
IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
1. Modificarea prezentuluiăcontractăseăfaceănumaiăprinăactăadi ionalăîncheiatăîntreă
p r ileăcontractante.ă
X. DURATA CONTRACTULUI
1. Durata contractului este de maximum 60 de zile calendaristice de la data
înregistr riiăcontractuluiălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- ARR . . . . . . . . . . .
2.ăÎnăintervalulădeătimpăprev zutălaăpunctulăanterior,ăprestatorulăvaădepuneălaăsediulă
beneficiarului Raportul preliminar aferent stadiului auditat.
3.ăF r ăaădep şiădurataăprev zut ălaăpct.ă1,ăprestatorulăvaădepuneălaăinvestitorulă
proiectuluiădeăinfrastructur ărutier ăunăexemplarăoriginalăalăRaportuluiăpreliminară
aferent stadiului auditat.
XI. VALOAREA CONTRACTULUI
1.ăOnorariulăprestatoruluiăesteădeă(înăcifreăşiălitere)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăleiăf r ăTVA,ăşiăvaă
fiăpl titădeăbeneficiarăprin virament bancar în contul indicat la Capitolul I din
prezentul contract, în termen de 15 zile de la depunerea Raportului preliminar

aferentăstadiuluiăproiectuluiădeăinfrastructur ărutier ăsupusăaudit rii,ăcompletălaă
investitorul proiectului de infrastructur ărutier .ă
2.ăPrestatorulăprimeşte/nuăprimeşteăunăavansăînăcuantumădeă.ă.ă.%ădinăvaloareaă
contractului, respectiv . . . . . . . . . . lei. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile
lucr toareădeălaădataăînregistr riiăcontractuluiălaăAutoritateaăRutier ăRomân ăARR.
3.ăValoareaăonorariuluiăseăcalculeaz ăînăconformitateăcuăAnexaă1ălaăprezentulă
contract.
4.ăValoareaăcontractuluiăseăcalculeaz ăconformăprevederilorăAnexeiănr.ă2ălaăOMTIă
nr. 480/2011.
5. Plata se va face în lei, la cursul de schimb Leu/EURO comunicat de BNR în ziua
emiteriiăfacturiiăşiăînscrisăpeăfactur .ă
XII. CLAUZE FINALE
1)ăLaădataăîncheieriiăprezentuluiăcontractăprestatorulăvaăcompletaăşiăvaădepune,ăînă
original,ăDeclara iaăpeăproprieăr spundereăprivind respectareaăcondi iilorădeă
independen ăprev zuteădeăLegeaănr. 265/2008 privind gestionareaăsiguran eiă
circula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .ă
2)ăDocumenteleădeăidentificareăaleăprestatoruluiăseăreg sescăanexateăînăcopieălaă
prezentul contract;
3) Prezentul contract s-a încheiat în . . . . . . . . . . exemplare, din care un exemplar
pentruăbeneficiarăşiăcâteăunăexemplarăpentruăfiecareăprestator.ă
BENEFICIAR,

PRESTATOR,

ANEXA la contractul Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Prezentaăanex ădefineşteăobiectulăcontractuluiăşiăcalculeaz ăvaloareaăluiăînă
conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
PrinăStadiulăA.S.R.ăseăîn elegeăacelăstadiuăalăaudituluiădeăsiguran ărutier ă(1,2,3ă
sauă4)ăaşaăcumăesteăprev zutălaăArt.ă10ăalin. (3) dinăLegeaă265/2008,ărepublicat .ă

Prinăsectorădeădrumăsupusăaudituluiădeăsiguran ărutier ă- A.S.R.ăseăîn elegeădrumulă
cuădenumireaăşiăclasificareaăconform ăcuăSec iuneaăIIădinăOrdonan aănr. 43/1997
privind regimulădrumurilor,ăactualizat ,ăavândădefinităpunctulădeăînceput,ăpunctulă
deăsfârşităşiăintersec iile/nodurileăaferenteăînăconformitateăcuăprevederileăAnexeiănr.ă
2 la OMTI nr. 480/2011,ăcareăesteăsupusăaudituluiădeăsiguran ărutier .ă
Prină"onorariuăperăKm"/"onorariuăperăbuc."ăseăîn elegăonorariileăcuveniteă
prestatorului stabilite prin OMTI nr. 480/2011.
Stadiul A.S.R.
Nr.
crt.

Sector de drum supus A.S.R.
Onorariu
Lungime
Valoare fără
per Km
De la [Km +
Km
TVA
Drum
La [Km + m]
fără TVA
m]
1
2
3
4=3-2
5
6=4x5

1
2
3
Total Km
lungime:

Total 1:

Avândăintersec iile:ă
Nr. Localizare
Cu drum 1
crt. [Km + m]

Cu drum 2

Cu
drum 3

Onorariu
per buc
fără TVA

1
2
3
Total 2:
Având nodurile:
Nr. Localizare
Cu drum 1
Crt. [Km + m]

Cu drum 2

Cu
drum 3

Onorariu
per buc
fără TVA

1
2
Total 3:
ValoareăContractăf r ăTVAă(Totală1ă+ăTotală2 + Total 3):
BENEFICIAR

PRESTATOR

ANEXA Nr. 2f
la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguran ei rutiere
şi
a auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare şi de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră,
precum şi contractele - cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R. cu investitorii,
cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguran ă rutieră
Contract-cadru de prestări servicii
privind realizarea inspec iei de siguran ă rutieră
I.ăP R ILEăCONTRACTANTEă
1.ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăcuăsediulăînăBucureştiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodă
fiscal nr. . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .,
reprezentat ăprină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînăcalitateădeă
beneficiar,ăpeădeăoăparteăşiă
2.ăPFAă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăautoriza iaănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînregistrat ălaăOficiulăRegistruluiă
Comer uluiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăsubănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă., cod fiscal . . . . . . . . . ., având contul
nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . posesor al atestatului de inspector de
siguran ărutier ăSeriaăASRănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînăcalitateădeăprestator/prestatori,ăpeădeă
alt ăparte,ăauăconvenităs ăîncheieăprezentulăcontractădeăprest riăserviciiăprivindă
realizareaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăperiodic ăînăbazaăLegiiănr. 265/2008
privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăcuă
respectareaăurm toarelorăclauze:ă
II.ăDEFINI IIă
Înăprezentulăcontractăurm toriiătermeniăvorăfiăinterpreta iăastfel:

a) drum public - drumulădeschisăcircula ieiăpublice,ăaleăc ruiăelementeăconstructiveă
suntăceleădefiniteădeăOrdonan aăGuvernuluiănr. 43/1997 privind regimul
drumurilor,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă
b)ăinspec iaădeăsiguran ărutier ăperiodic ă- reprezint ăverificareaăre eleiărutiereă
aflat ăînăexploatare,ădinăpunctulădeăvedereăalăsiguran eiăcircula iei,ăcuăidentificareaă
eventualelorădisfunc ionalit iăsauădeficien eădeăproiectare,ăconstruc ie,ăoperareă
şi/sauădeăîntre inereăaădrumului,ăcareăpotăconduceălaăproducereaădeăaccidenteă
rutiereăşiăseărealizeaz ăpotrivităprevederilorăcuprinseălaăpct.ă3ădin anexa nr. 3 a
Legii nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructura
rutier ,ărepublicat ;ă
c)ăinspectorădeăsiguran ărutier ă- persoanaăfizic ăatestat ăpotrivităLegiiănr.
265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ă
republicat ,ăs ăefectuezeăinspec iaădeăsiguran ărutier ;ă
d)ăproiectădeăinfrastructur ărutier ă- proiectul destinat construirii de noi
infrastructuriărutiereăsauămodific riiăsemnificativeăaăunorăre eleăexistente,ăcareă
afecteaz ăfluxulădeătrafic;ă
e)ăfor aămajor ă- unăevenimentămaiăpresusădeăcontrolulăpar ilor,ăcareănuăseă
datoreaz ăgreşeliiăsauăvineiăacestora,ăcareănuăputeaăfiăprev zutălaămomentul
încheieriiăcontractuluiăşiăcareăfaceăimposibil ăexecutareaăşi,ărespectiv,ăîndeplinireaă
contractului;ăsuntăconsiderateăasemeneaăevenimente:ăr zboaie,ărevolu ii,ăincendii,ă
inunda iiăsauăoriceăalteăcatastrofeănaturale,ărestric iiăap ruteăcaăurmareăaăuneiă
carantine,ăembargo,ăenumerareaănefiindăexhaustiv ăciăenun iativ .ăNuăesteă
consideratăfor ămajor ăunăevenimentăasemeneaăcelorădeămaiăsusăcare,ăf r ăaăcreaăoă
imposibilitateădeăexecutare,ăfaceăextremădeăcostisitoareăexecutareaăobliga iiloră
uneiaădinăp r i.ă
f) zile - zileăcalendaristiceădac ănuăesteăspecificatăaltfel.ă
III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.ăRealizareaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăperiodic ,ămaterializat ăprinăelaborareaă
şiădepunereaăraportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăpentru:ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. . . .
IV.ăDREPTURILEăŞIăOBLIGA IILEăP R ILORă
1.1. Drepturile beneficiarului:

a)ăînăcazulănedepuneriiăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăaăRaportuluiădeă
inspec ieădeăsiguran ărutier ,ăbeneficiarulăareădreptulădeăaărefuzaăplataăonorariuluiă
stabilit în contractăşiădeăaăaplicaăsanc iunileăprev zuteădeăLegeaănr. 265/2008
privind gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ;ă
b) de a refuza plata onorariului stabilit în contract în cazul depunerii unui Raport
deăinspec ieădeăsiguran ărutier ăincompletăsauăalăneîndepliniriiătotaleăaăobliga iiloră
ce decurg din prezentul contract;
c)ădeăaărefuzaăplataăonorariuluiăstabilităînăcontractăînăcondi iileăînăcareăRaportulădeă
inspec ieădeăsiguran ărutier ăseăcontest ălaăComisiaădeăatestare,ădisciplin ăşiă
solu ionareăaăcontesta iilorădeăc treăadministratorulădrumuluiăpublic,ăpân ălaă
solu ionareaăcontesta iei.ă
1.2.ăObliga iileăbeneficiarului:ă
a)ăs ăpun ălaădispozi iaăinspectorului/echipeiădeăinspectoriădeăsiguran ărutier ,ă
dup ăcaz,ădocumenta iaăprimit ădeălaăadministratorulădrumuluiăpublic,ănecesar ă
realiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăperiodic ,ărespectiv:ă
i.ădateăşiăinforma iiăprivindăaccidenteleărutiereăînregistrate,ăcon inândănum rulădeă
accidente,ădeăpersoaneădecedateăşiăpersoaneăgravăr niteăînăultimeleă36ădeăluni;ă
ii. descrierea sectorului de drum supus inspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
iii.ăanalizaăeventualelorărapoarteădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăanterioareă
referitoareălaăacelaşiătronsonărutier;ă
iv.ăalteăinforma iiăconsiderateănecesareădeăc treăinspectorulădeăsiguran ărutier .ă
b)ăs ăverificeădac ăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ărespect ăstructuraă
prev zut ălaăpct.ă2.2ălit.ăe)ădinăprezentulăcapitol;ă
c)ăs ăemit ăoănotificareăprinăcareăcomunic ăprestatoruluiăînătermenădeămaximumă5ă
zileădeălaăprimireaăRaportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăfaptulăc ăacestaă
este/nuăesteăcompletăşiăîndeplineşteăsauănuăcondi iileăpentruăaăfiădepusălaă
administratorul drumului public;
d)ăs ăefectuezeăplataăînătermenădeă15ăzileălucr toareădeălaădataăemiteriiăfacturiiăprină
virament bancar.

2.1. Drepturile prestatorului:
a) de a primi de la beneficiar documentele transmise de administratorul drumului
publicăpentruărealizareaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăcareăfaceăobiectulă
prezentului contract;
2.2.ăObliga iileăprestatorului:ă
a)ăs ăîntocmeasc ăşiăs ăprezinteăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăpct.ă1ăRaportulă
deăinspec ieădeăsiguran ărutier ,ăredactatăînălimbaăromân ,ăînă2ăexemplareă
originaleădintreăcareăunulăr mâneălaăbeneficiar;ă
b)ăs ădepun ăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăpct.ă3ăunăexemplarăoriginal al
Raportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ălaăadministratorulădrumuluiăpublică
împreun ăcuănotificareaăprev zut ălaăpct.ă1.2.ălit.ăd)ădinăprezentulăcapitol;ă
c)ăs ădepun ălaăbeneficiarăoăcopieăaădoveziiăprivindădepunereaăRaportuluiădeă
inspec ieădeăsiguran ărutier ăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăpct.3;ă
d)ăs ădepun ăînătermenădeă5ăzileădeălaăprimireaănotific riiăprev zuteălaăpct.ă1.2.ălit.ă
d)ălaăsediulăbeneficiaruluiăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăcomplet;ă
e)ăs ăredactezeăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ,ăcuărespectareaă
prevederilor pct. 3 din Legea nr. 265/2008 anexa nr. 3, privind gestionarea
siguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăînăurm toareaăstructur :ă
i.ădenumireaăsectoruluiădeădrum,ăperioadaădeărealizareăşiăinspectorul/echipaădeă
inspec ieădeăsiguran ărutier ;ă
ii. cuprins;
iii.ăscopulăinspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
iv. descriereaăgeneral ăaăsectoruluiădeădrumăinspectat;ă
v.ăanalizaăgraduluiădeăimplementareăaărecomand rilorăcuprinseăînărapoarteleădeă
inspec ieiădeăsiguran ărutier ăanterioare;ă
vi. analiza statisticilor privind accidentele rutiere înregistrate pe sectorul de drum
inspectat;

vii.ădescriereaădetaliat ăaăneconformit ilorăconstatateăşiămotivareaăacestoraădină
punctădeăvedereăalăsiguran eiărutiere;ă
viii.ărecomand riăpentruăeliminareaăneconformit ilorăsauăreducereaăinciden eiă
acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele analizei cost - beneficii;
ix.ăopisăcuăplanurile,ădocumentele,ăstandardeleăşiăformulareleăutilizate;ă
x. lista - cadru de verificare.
f)ăs ăasigureădeplin ăconfiden ialitateăcuăprivireălaădateleăşiăinforma iileălaăcareăaă
avut acces în cursul realiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
g)ăs ănuăimpliceăînărealizareaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăpersoaneăcareănuă
respect ăcondi iileădeăindependen ăprev zuteădeăLegeaănr.ă265/2008ăprivindă
gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ;ă
h)ăs ănotificeăbeneficiaruluiăoriceămodificareăintervenit ăcuăprivireălaădateleăşiă
informa iileăcompletateăînădeclara iaăpeăpropriaăr spundereăprivindărespectareaă
condi iilorădeăindependen ăcuăocaziaăîncheieriiăprezentuluiăcontract;ă
i)ăs ăreturnezeăbeneficiaruluiădocumenteleăprimiteăpentruărealizareaăinspec ieiădeă
siguran ărutier ,ăodat ăcuăpredareaăRaportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ;ă
j)ăr spundeăpentruăcon inutulăRaportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier .ă
V.ăFOR AăMAJOR ă
1.ăFor aămajor ăesteăconstatat ădeăoăautoritateăcompetent .ă
2.ăFor aămajor ăexonereaz ăp r ileăcontractanteădeăîndeplinireaăobliga iilorăasumateă
prinăprezentulăcontract,ăpeătoat ăperioadaăînăcareăaceastaăac ioneaz .ă
3. Îndeplinirea contractului va fiăsuspendat ăînăperioadaădeăac iuneăaăfor eiămajore,ă
darăf r ăaăprejudiciaădrepturileăceăliăseăcuveneauăp r ilorăpân ălaăapari iaăacesteia.ă
4.ăParteaăcontractant ăcareăinvoc ăfor aămajor ăareăobliga iaădeăaănotificaăceleilalteă
p r i,ăimediatăşiăînămodăcomplet,ăproducereaăacesteiaăşiăs ăiaăoriceăm suriăcareăîiă
stauălaădispozi ieăînăvedereaălimit riiăconsecin elor.ă
VI. REZILIEREA CONTRACTULUI

1.ăNerespectareaăobliga iilorăasumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreă
p r ileăcontractante,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăcereăreziliereaăcontractuluiăşiădeăaă
pretinde plata de daune- intereseăcuăcondi iaănotific riiăacestuiălucruăceleilalteăp r i,ă
cuăcelăpu ină10ăzileăînainteădeădataădeălaăcareădoreşteărezilierea.ă
2. Rezilierea contractului se poate produceăşiăatunciăcândăbeneficiarulăfaceădovadaă
c ăprestatorulăesteăangajatăsauănegociaz ăs ăseăangajezeăîntr-o activitate, prin care
seăîncalc ăprincipiulăindependen eiăprev zutădeăLegeaănr.ă265/2008ăprivindă
gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructura rutier ,ărepublicat .ă
3.ăPrevederileăprezentuluiăcapitolănuăînl tur ăr spundereaăp r iiăcare,ădinăculp ,ăaă
cauzat rezilierea contractului.
4.ăDac ăfor aămajor ăac ioneaz ăsauăseăestimeaz ăcaăvaăac ionaăoăperioad ămaiă
mare de 6 luni, fiecare parte va aveaădreptulăs ănotificeăceleilalteăpar iăreziliereaădeă
plinădreptăaăprezentuluiăcontract,ăf r ăcaăvreunaădinăpar iăs ăpoat ăpretind ăceleilalteă
daune-interese
VII.ăAPLICAREAăPENALIT

ILORăDEăÎNTÂRZIEREă

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obliga iilorăprev zuteăînă
prezentulăcontract,ăp r ileăseăsupunăşiăr spundăconformăprevederilorăCoduluiăcivil,ă
Coduluiăcomercialăşiăaleăactelorănormativeăînăvigoare.ă
2.ăÎnăcazulăînăcare,ădinăvinaăsaăexclusiv ,ăprestatorulănuăreuşeşteăs -şiăîndeplineasc ă
obliga iileăasumate,ăatunciăbeneficiarulăareădreptulădeăaădeduceădinăonorariulă
prestatorului,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,2%ădinăonorariuăpentruăfiecareă
ziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaăobliga iilor.ă
3. În cazul în care beneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iileăprev zuteălaăCapitolulăXIă
în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine
obliga iaădeăaăpl ti,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalentaăcuă0,2%ădinăplataăneefectuat ă
pentru fiecare zi de întârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaăobliga iilor.ă
VIII.ăSOLU IONAREAăLITIGIILORă
1.ăBeneficiarulăşiăprestatorulăvorăfaceătoateăeforturileăpentruăaărezolvaăpeăcaleă
amiabil ,ăprinătratativeădirecte,ăoriceăneîn elegereăsauădisput ăcareăseăpoateăiviăîntreă
ei înăcadrulăsauăînăleg tur ăcuăîndeplinireaăcontractului;ă

2.ăDac ,ădup ăîncepereaăacestorătratative,ăbeneficiarulăşiăprestatorulănuăreuşescăs ă
rezolveăînămodăamiabilăoădivergen ăcontractual ,ăfiecareăpoateăsolicitaăcaădisputaă
s ăseăsolu ionezeădeăc treăinstan eleăjudec toreştiăcompetenteădinăRomânia.ă
IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
1.ăModificareaăprezentuluiăcontractăseăfaceănumaiăprinăactăadi ionalăîncheiatăîntreă
p r ileăcontractante.ă
X. DURATA CONTRACTULUI
1. Durata contractului este de . . . .ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăzileăcalendaristiceădeălaădataăînregistr riiă
contractuluiălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- ARR . . . . . . . . . .
2.ăÎnăintervalulădeătimpăprev zutălaăpunctulăanterior,ăprestatorulăvaădepuneălaăsediulă
beneficiaruluiăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier .ă
3.ăF r ăaădep şiădurataăprev zut ălaăpct.ă1ăşiă2,ăprestatorulăvaădepuneălaă
administratorulădrumuluiăunăexemplarăoriginalăalăRaportuluiădeăinspec ieădeă
siguran ărutier .ă
XI. VALOAREA CONTRACTULUI
1. Onorariul prestatorului este de (în cifreăşiălitere)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăleiăf r ăTVA,ăşiăvaă
fiăpl titădeăbeneficiarăprinăviramentăbancarăînăcontulăindicatălaăCapitolulăIădină
prezentulăcontract,ăînătermenădeă15ăzileădeălaădepunereaăRaportuluiădeăinspec ieădeă
siguran ărutier ăcompletălaăadministratorul drumului public.
2.ăValoareaăonorariuluiăseăcalculeaz ăînăconformitateăcuăAnexaă1ălaăprezentulă
contract.
3.ăValoareaăcontractuluiăseăcalculeaz ăconformăprevederilorăAnexeiănr.ă2ălaăOMTIă
nr. 480/2011.
4. Plata se va face în lei, la cursul de schimb Leu/EURO comunicat de BNR în ziua
emiteriiăfacturiiăşiăînscrisăpeăfactur .ă
XII. CLAUZE FINALE
1)ăLaădataăîncheieriiăprezentuluiăcontractăprestatorulăvaăcompletaăşiăvaădepune,ăînă
original,ăDeclara iaăpeăproprieăr spundereăprivindărespectareaăcondi iilorădeă

independen ăprev zuteădeăLegeaănr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiă
circula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .ă
2)ăDocumenteleădeăidentificareăaleăprestatoruluiăseăreg sescăanexateăînăcopieălaă
prezentul contract;
3) Prezentul contract s-a încheiat în . . . . . . . . . . exemplare, din care un exemplar
pentruăbeneficiarăşiăcâteăunăexemplarăpentruăfiecareăprestator.ă
BENEFICIAR,

PRESTATOR,

ANEXA la contractul Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Prezentaăanex ădefineşteăobiectulăcontractuluiăşiăcalculeaz ăvaloarea lui în
conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
Prinăsectorădeădrumăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier ă- I.S.R.ăseăîn elegeădrumulă
cuădenumireaăşiăclasificareaăconform ăcuăSec iuneaăIIădinăOrdonan aănr. 43/1997
privindăregimulădrumurilor,ăactualizat ,ăavândădefinităpunctulădeăînceput,ăpunctulă
deăsfârşităşiăintersec iile/nodurile aferente în conformitate cu prevederile Anexei nr.
2 la OMTI nr. 480/2011,ăcareăesteăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier .ă
Prină"onorariuăperăKm"/"onorariuăperăbuc."ăseăîn elegăonorariileăcuveniteă
prestatorului stabilite prin OMTI nr. 480/2011.
Nr.
crt.

Sector de drum supus I.S.R.
Onorariu
Lungime
Valoare fără
per Km
De la [Km +
Km
TVA
Drum
La [Km + m]
fără TVA
m]
1
2
3
4=3-2
5
6=4x5

1
2
3
Total Km
lungime:
Avândăintersec iile:ă

Total 1:

Nr. Localizare
Cu drum 1
crt. [Km + m]

Cu drum 2

Cu
drum 3

Onorariu
per buc
fără TVA

1
2
3
4
Total 2:
Având nodurile:
Nr. Localizare
Cu drum 1
Crt. [Km + m]

Cu drum 2

Cu
drum 3

Onorariu
per buc
fără TVA

1
2
Total 3:
Valoare Contract fără TVA (Total 1 + Total 2 + Total 3):
BENEFICIAR

PRESTATOR

ANEXA Nr. 2 g
la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguran ei rutiere
şi
a auditului/inspec iei de siguran ă rutieră, de desemnare şi de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran ă rutieră, precum şi contractele - cadru
care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii,
cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguran ă rutieră
Contract-cadru de prestări servicii
privind realizarea inspec iei de siguran ă rutieră suplimentară
I.ăP R ILEăCONTRACTANTEă
1.ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R. cu sediul înăBucureştiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodă
fiscal nr. . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .,

reprezentat ăprină.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăfunc iaădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăînăcalitateădeă
beneficiar, pe de o parteăşiă
2.ăPFAă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăautoriza iaănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînregistrat ălaăOficiulăRegistruluiă
Comer uluiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăsubănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăcodăfiscală.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăavândăcontulă
nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . posesor al atestatului de inspector de
siguran ărutier ăSeriaăASRănr.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.,ăînăcalitateădeăprestator/prestatori,ăpeădeă
alt ăparte,ă
auăconvenităs ăîncheieăprezentulăcontractădeăprest riăserviciiăprivindărealizareaă
inspec ieiădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ăînăbazaăLegiiănr. 265/2008 privind
gestionarea siguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăcuă
respectareaăurm toarelorăclauze:ă
II.ăDEFINI IIă
Înăprezentulăcontractăurm toriiătermeniăvorăfiăinterpreta iăastfel:ă
a) drum public - drumulădeschisăcircula ieiăpublice,ăaleăc ruiăelementeăconstructive
suntăceleădefiniteădeăOrdonan aăGuvernuluiănr. 43/1997 privind regimul
drumurilor,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă
b)ăinspec iaădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ă- seăefectueaz ăînăcazulăunuiăaccidentă
deăcircula ieăsoldatăcuăpersoaneădecedateăînregistratăpeăunădrumăpublic;ă
c)ăinspectorădeăsiguran ărutier ă- persoanaăfizic ăatestat ăpotrivităLegii nr.
265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ă
republicat ,ăs ăefectuezeăinspec iaădeăsiguran ărutier ;ă
d)ăproiectădeăinfrastructur ărutier ă- proiectul destinat construirii de noi
infrastructuriărutiereăsauămodific riiăsemnificativeăaăunorăre eleăexistente,ăcareă
afecteaz ăfluxulădeătrafic;ă
e) for aămajor ă- unăevenimentămaiăpresusădeăcontrolulăpar ilor,ăcareănuăseă
datoreaz ăgreşeliiăsauăvineiăacestora,ăcareănuăputeaăfiăprev zutălaămomentulă
încheieriiăcontractuluiăşiăcareăfaceăimposibil ăexecutareaăşi,ărespectiv,ăîndeplinireaă
contractului; sunt considerateăasemeneaăevenimente:ăr zboaie,ărevolu ii,ăincendii,ă
inunda iiăsauăoriceăalteăcatastrofeănaturale,ărestric iiăap ruteăcaăurmareăaăuneiă
carantine,ăembargo,ăenumerareaănefiindăexhaustiv ăciăenun iativ .ăNuăesteă
consideratăfor ămajor ăunăeveniment asemeneaăcelorădeămaiăsusăcare,ăf r ăaăcreaăoă

imposibilitateădeăexecutare,ăfaceăextremădeăcostisitoareăexecutareaăobliga iiloră
uneiaădinăp r i.ă
g) zile - zileăcalendaristiceădac ănuăesteăspecificatăaltfel.ă
III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Realizarea inspec ieiădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ămaterializat ăprină
elaborareaăşiădepunereaăraportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ă
aferent ăevenimentuluiărutier:ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă
IV.ăDREPTURILEăŞIăOBLIGA IILEăP R ILORă
1.1. Drepturile beneficiarului:
a)ăînăcazulănedepuneriiăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăaăRaportuluiădeă
inspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ,ăbeneficiarulăareădreptulădeăaărefuzaă
plataăonorariuluiăstabilităînăcontractăşiădeăaăaplicaăsanc iunileăprev zuteădeăLegeaă
nr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ă
republicat ;ă
b) de a refuza plata onorariului stabilit în contract în cazul depunerii unui Raport
deăinspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ăincompletăsauăalăneîndepliniriiătotaleă
aăobliga iilorăceădecurgădinăprezentulăcontract;ă
c) de a refuza plata onorariuluiăstabilităînăcontractăînăcondi iileăînăcareăRaportulădeă
inspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ăseăcontest ălaăComisiaădeăatestare,ă
disciplin ăşiăsolu ionareăaăcontesta iilorădeăc treăadministratorulădrumuluiăpublic,ă
pân ălaăsolu ionareaăcontesta iei.ă
1.2.ăObliga iileăbeneficiarului:ă
a)ăs ăpun ălaădispozi iaăinspectorului/echipeiădeăinspectoriădeăsiguran ărutier ,ă
documenta iaăprimit ădeălaăadministratorulădrumuluiăpublic,ănecesar ărealiz riiă
inspec ieiădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ,ărespectiv:
i.ădescriereaăsectoruluiădeădrumăsupusăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ;ă
ii.ăeventualeleărapoarteădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăanterioareăreferitoareălaă
acelaşiătronsonărutier;ă

iii.ănum rulădeăaccidente,ădeăpersoaneădecedateăşiăpersoaneăgravăr niteăînăultimeleă
36 de luni pe tronsonul respectiv;
iv.ăraportulădeăaccidentăîntocmitădeăorganeleădeăpoli ieăcareăancheteaz ă
evenimentulărutier,ădac ăaăfostăpusălaădispozi ie;ă
v.ăalteăinforma iiăconsiderateănecesareădeăc treăinspectorulăde siguran ărutier .ă
b)ăs ăverificeădac ăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ărespect ă
structuraăprev zut ălaăpct.ă2.2ălit.ăe)ădinăprezentulăcapitol;ă
c)ăs ăemit ăoănotificareăprinăcareăcomunic ăprestatoruluiăînătermenădeămaximumă5ă
zile deălaăprimireaăRaportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ăfaptulă
c ăacestaăeste/nuăesteăcompletăşiăîndeplineşteăsauănuăcondi iileăpentruăaăfiădepusălaă
administratorul drumului public;
d)ăs ăefectuezeăplataăînătermenădeă15ăzileălucr toareăde la data emiterii facturii prin
virament bancar.
2.1. Drepturile prestatorului:
a) de a primi în termen de la beneficiar documentele transmise de administratorul
drumuluiăpublicăpentruărealizareaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ăcareă
face obiectul prezentului contract;
2.2.ăObliga iileăprestatorului:ă
a)ăs ăîntocmeasc ăşiăs ăprezinteăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăpct.ă1ăRaportulă
deăinspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ,ăredactatăînălimbaăromân ,ăînă2ă
exemplare originale dintre careăunulăr mâneălaăbeneficiar;ă
b)ăs ădepun ăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXăpct.ă3ăunăexemplarăoriginalăală
Raportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ălaăadministratorulă
drumuluiăpublicăîmpreun ăcuănotificareaăprev zut ălaăpct.ă1.2.ălit.ăc) din prezentul
capitol;
c)ăs ădepun ălaăbeneficiarăoăcopieăaădoveziiăprivindădepunereaăRaportuluiădeă
inspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ăînătermenulăprev zutălaăCapitolulăXă
pct.3;

d)ăs ădepun ăînătermenădeă5ăzileădeălaăprimireaănotific riiăprev zute la pct. 1.2. lit.
c)ălaăsediulăbeneficiaruluiăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ă
complet;
e)ăs ăredactezeăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ,ăcuă
respectarea prevederilor anexei nr. 4 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea
siguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ,ăînăurm toareaăstructur :ă
i.ădenumireaăsectoruluiădeădrum,ăperioadaădeărealizareăşiăinspectorul/echipaădeă
inspec ie;ă
ii. cuprins;
iii.ăscopulăinspec ieiădeăsiguran ărutier ;ă
iv.ădescriereaăgeneral ăaăsectoruluiădeădrumăinspectat;ă
v.ăanalizaăgraduluiădeăimplementareăaărecomand rilorăcuprinseăînărapoarteleădeă
inspec ieiădeăsiguran ărutier ăanterioare;ă
vi. analiza statisticilor privind accidentele rutiere înregistrate pe sectorul de drum
inspectat;
vii.ădescriereaădetaliat ăaăneconformit ilorăconstatateăşiămotivareaăacestoraădină
punctădeăvedereăalăsiguran eiărutiere;ă
viii.ărecomand riăpentruăeliminareaăneconformit ilorăsauăreducereaăinciden eiă
acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele analizei cost - beneficii;
ix. opisăcuăplanurile,ădocumentele,ăstandardeleăşiăformulareleăutilizate;ă
x. lista - cadru de verificare.
f)ăs ăasigureădeplin ăconfiden ialitateăcuăprivireălaădateleăşiăinforma iileălaăcareăaă
avutăaccesăînăcursulărealiz riiăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăsuplimentare;
g)ăs ănuăimpliceăînărealizareaăinspec ieiădeăsiguran ărutier ăsuplimentar ăpersoaneă
careănuărespect ăcondi iileădeăindependen ăprev zuteădeăLegeaănr. 265/2008
privindăgestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat ;ă

h)ăs ănotificeăbeneficiaruluiăoriceămodificareăintervenit ăcuăprivireălaădateleăşiă
informa iileăcompletateăînădeclara iaăpeăpropriaăr spundereăprivindărespectareaă
condi iilorădeăindependen ăcuăocaziaăîncheieriiăprezentuluiăcontract;ă
i)ăs ăreturnezeăbeneficiaruluiădocumenteleăprimiteăpentruărealizareaăinspec ieiădeă
siguran ărutier ăsuplimentar ,ăodat ăcuăpredareaăRaportuluiădeăinspec ieădeă
siguran ărutier ăsuplimentar ;ă
j)ăr spundeăpentruăcon inutulăRaportuluiădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ă
suplimentar .ă
V.ăFOR AăMAJOR ă
1.ăFor aămajor ăesteăconstatat ădeăoăautoritateăcompetent .ă
2.ăFor aămajor ăexonereaz ăp r ileăcontractanteădeăîndeplinireaăobliga iilorăasumateă
prinăprezentulăcontract,ăpeătoat ăperioadaăînăcareăaceastaăac ioneaz .ă
3.ăÎndeplinireaăcontractuluiăvaăfiăsuspendat ăînăperioadaădeăac iuneăaăfor eiămajore,ă
darăf r ăaăprejudiciaădrepturileăceăliăseăcuveneauăp r ilorăpân ălaăapari iaăacesteia.ă
4.ăParteaăcontractant ăcareăinvoc ăfor aămajor ăareăobliga iaădeăaănotificaăceleilalteă
p r i,ăimediatăşiăînămodăcomplet,ăproducereaăacesteiaăşiăs ăiaăoriceăm suriăcareăîiă
stau la dispozi ieăînăvedereaălimit riiăconsecin elor.ă
VI. REZILIEREA CONTRACTULUI
1.ăNerespectareaăobliga iilorăasumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreă
p r ileăcontractante,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăcereăreziliereaăcontractuluiăşiădeăaă
pretinde plata de daune- intereseăcuăcondi iaănotific riiăacestuiălucruăceleilalteăp r i,ă
cuăcelăpu ină10ăzileăînainteădeădataădeălaăcareădoreşteărezilierea.ă
2.ăReziliereaăcontractuluiăseăpoateăproduceăşiăatunciăcândăbeneficiarulăfaceădovadaă
c ăprestatorulăesteăangajatăsauănegociaz ăs ăseăangajezeăîntr-o activitate, prin care
seăîncalc ăprincipiulăindependen eiăprev zutădeăLegeaănr. 265/2008 privind
gestionareaăsiguran eiăcircula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .ă
3.ăPrevederileăprezentuluiăcapitolănuăînl tur ăr spundereaăp r iiăcare,ădinăculp ,ăaă
cauzat rezilierea contractului.

4. Dac ăfor aămajor ăac ioneaz ăsauăseăestimeaz ăcaăvaăac ionaăoăperioad ămaiă
mareădeă6ăluni,ăfiecareăparteăvaăaveaădreptulăs ănotificeăceleilalteăpar iăreziliereaădeă
plinădreptăaăprezentuluiăcontract,ăf r ăcaăvreunaădinăpar iăs ăpoat ăpretind ăceleilalteă
daune-interese
VII.ăAPLICAREAăPENALIT

ILORăDEăÎNTÂRZIEREă

1.ăPentruăneexecutarea,ăînătotalitateăsauăînăparte,ăaăobliga iilorăprev zuteăînă
prezentulăcontract,ăp r ileăseăsupunăşiăr spundăconformăprevederilorăCoduluiăcivil,ă
Coduluiăcomercialăşiăaleăactelorănormative în vigoare.
2.ăÎnăcazulăînăcare,ădinăvinaăsaăexclusiv ,ăprestatorulănuăreuşeşteăs -şiăîndeplineasc ă
obliga iileăasumate,ăatunciăbeneficiarulăareădreptulădeăaădeduceădinăonorariulă
prestatorului,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,3%ădinăonorariuăpentru fiecare
ziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaăobliga iilor.ă
3.ăÎnăcazulăînăcareăbeneficiarulănuăîşiăonoreaz ăobliga iileăprev zuteălaăCapitolulăXIă
în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine
obliga iaădeăaăpl ti,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalentaăcuă0,3%ădinăplataăneefectuat ă
pentruăfiecareăziădeăîntârziere,ăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaăobliga iilor.ă
VIII.ăSOLU IONAREAăLITIGIILORă
1.ăBeneficiarulăşiăprestatorulăvorăfaceătoateăeforturileăpentruăa rezolva pe cale
amiabil ,ăprinătratativeădirecte,ăoriceăneîn elegereăsauădisput ăcareăseăpoateăiviăîntreă
eiăînăcadrulăsauăînăleg tur ăcuăîndeplinireaăcontractului;ă
2.ăDac ,ădup ăîncepereaăacestorătratative,ăbeneficiarulăşiăprestatorulănuăreuşescăs ă
rezolveăînămodăamiabilăoădivergen ăcontractual ,ăfiecareăpoateăsolicitaăcaădisputaă
s ăseăsolu ionezeădeăc treăinstan eleăjudec toreştiăcompetenteădinăRomânia.ă
IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi ionalăîncheiatăîntreă
p r ileăcontractante.ă
X. DURATA CONTRACTULUI
1. Durata contractului este de . . . . . . . . . . de zile calendaristice de la data
înregistr riiăcontractuluiălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- ARR . . . . . . . . . .

2. În intervalul deătimpăprev zutălaăpunctulăanterior,ăprestatorulăvaădepuneălaăsediulă
beneficiaruluiăRaportulădeăinspec ieădeăsiguran ărutier ăsuplimentar .ă
3.ăF r ăaădep şiădurataăprev zut ălaăpct.ă1ăşiă2,ăprestatorulăvaădepuneălaă
administratorul drumului un exemplar originalăalăRaportuluiădeăinspec ieădeă
siguran ărutier ăsuplimentar .ă
XI. VALOAREA CONTRACTULUI
1.ăOnorariulăprestatoruluiăesteădeă(înăcifreăşiălitere)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăleiăf r ăTVA,ăşiăvaă
fiăpl titădeăbeneficiarăprinăviramentăbancarăînăcontulăindicat la Capitolul I din
prezentulăcontract,ăînătermenădeă15ăzileădeălaădepunereaăRaportuluiădeăinspec ieădeă
siguran ărutier ăsuplimentar ăcompletălaăadministratorulădrumuluiăpublic.ă
2.ăValoareaăonorariuluiăseăcalculeaz ăînăconformitateăcuăAnexaă1ălaăprezentul
contract.
3.ăValoareaăcontractuluiăseăcalculeaz ăconformăprevederilorăAnexeiănr.ă2ălaăOMTIă
nr. 480/2011.
4. Plata se va face în lei, la cursul de schimb Leu/EURO comunicat de BNR în ziua
emiteriiăfacturiiăşiăînscrisăpeăfactur .ă
XII. CLAUZE FINALE
1)ăLaădataăîncheieriiăprezentuluiăcontractăprestatorulăvaăcompletaăşiăvaădepune,ăînă
original,ăDeclara iaăpeăproprieăr spundereăprivindărespectareaăcondi iilorădeă
independen ăprev zuteădeăLegeaănr. 265/2008 privindăgestionareaăsiguran eiă
circula ieiăpeăinfrastructuraărutier ,ărepublicat .ă
2) Documentele de identificareăaleăprestatoruluiăseăreg sescăanexateăînăcopieălaă
prezentul contract;
3) Prezentul contract s-a încheiat în . . . . . . . . . . exemplare, din care un exemplar
pentruăbeneficiarăşiăcâteăunăexemplarăpentruăfiecareăprestator.ă
BENEFICIAR,

PRESTATOR,

