
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
Nr. ____________ 

 
 
 
 

Încheiat între: 

 

 
SC DRUMURI – PODURI MARAMUREŞ SA având sediul social în  Baia Mare, str. Gheorghe Şincai 
nr. 46 , înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J24/434/1998, cod fiscal RO 10783082, reprezentată 

legal de Dl. Ing. Popan – Dorca Gheorghe,  în calitate de Director General, denumit în continuare 
Beneficiar , pe de o parte,  

 

şi 
 
 
______________________, având sediul social în ______, str. _________, cod fiscal __________, 

auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autoriza ţie 
_________, reprezentată legal  _______________, auditor financiar, denumit în continuare Prestator , pe 

de altă parte,  

 
fiecare numit în continuare individual „Partea ” şi colectiv „Părţile ”, 

 
Prezentul Contract de Prestări Servicii şi Termenii şi Condiţiile Standard pentru Audit anexate (“Termeni 
Standard ”), formează împreună întregul Contract dintre Părţi (denumit în continuare “Contractul ”).  Dacă 
apar diferenţe între prevederile prezentului Contract de Prestări Servicii şi cele din Termenii Standard 
anexaţi, cele din urmă vor prevala, cu excepţia cazului în care există prevederi specifice în acest  
Contract de Prestări Servicii care modifică în mod expres o anumită clauză cuprinsă în  Termenii 
Standard.   
 
 
Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

1.1 Prezentul Contract de Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) 

are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către Beneficiar, a 

următoarelor servicii (denumite în continuare „Servicii”):  

 

1.1.1 Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit („ISA”) 
situaţiile financiare ale societăţii DRUMURI PODURI MARAMUREŞ SA, pentru exerciţiile 

financiare care se încheie la data de 31.12.2016, 31.12.2017 si 31.12.2018  întocmite de 

Beneficiar în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, (“OMFP 1802”) 

 



1.1.2 ISA impun ca Prestatorul să citească orice raport anual al Beneficiarului sau alte 

documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei 

procedur este de a stabili dacă există alte informaţii cuprinse în aceste documente, 

inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu 
informaţiile prezentate în situaţiile financiare.  În cazul în care Beneficiarul va decide să 

emită un astfel de document, Prestatorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe 

baza unui act adiţional la prezentul Contract. 

 

1.1.3 De asemenea, conform OMFP 1802/2014, Prestatorul trebuie să raporteze asupra 
Raportului Administratorilor al Beneficiarului, emis împreună cu situaţiile financiare 

anuale statutare.  Prestatorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit 

asupra existenţei oricărui aspect care să-i fi atras atenţia şi care să indice faptul că 

Raportul Administratorilor conţine informaţii neconcordante în mod semnificativ cu 

situaţiile financiare statutare.  Prestatorul nu va audita Raportul Administratorilor 

Beneficiarului. 

 

1.1.4 ISA impun că Prestatorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către 

persoanele însărcinate cu guvernanţa, deficienţele semnificative din controlul intern 

identificate pe parcursul auditului, precum şi alte deficienţe din controlul intern care, 

potrivit raţionamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a 

atrage atenţia conducerii. 

 
1.2 Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a auditului care nu este reglementată de 

prezentul Contract de Prestări Servicii (de exemplu, întocmirea unui raport de audit asupra 

situaţiilor financiare ale unei unităţi sau divizii a Beneficiarului) va face obiectul unor negocieri 

ulterioare între Părţi.  Orice modificare sau extindere a responsabilităţilor Prestatorului va fi 
convenită în scris.  Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii si condiţiile din 

prezentul Contract se vor aplica acestor lucrări suplimentare. 

 
Articolul 2 DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR  

 

2.1 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părţi si se incheie la 

data de 31.05.2019. Prestatorul va planifica şi va efectua activităţile de audit de comun acord cu 

Beneficiarul şi luând în considerare cerinţele şi capacitatea Beneficiarului de a furniza informaţiile 

necesare, dar munca de teren va începe numai în momentul în care Beneficiarul confirmă că: 

 

2.1.1 au fost întocmite şi însuşite situaţiile financiare asupra cărora Prestatorul trebuie să-şi 

exprime opinia sa de audit, 

 

2.1.2 conducerea Beneficiarului a revizuit situaţiile financiare şi este satisfăcută că acestea 
oferă o imagine fidelă, cu privire la toate aspectele semnificative, asupra poziţiei 

financiare, rezultatului operaţiunilor [şi fluxurilor de trezorerie ale] Beneficiarului, 

 



2.1.3 situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi principiile 

contabile, şi 

 

2.1.4 toate documentele justificative aferente situaţiilor financiare supuse auditului au fost 
întocmite de către Beneficiar şi revizuite de conducerea acestuia. 

 

2.2 Părţile vor conveni datele de începere şi de încheiere ale misiunilor de audit interimar şi respectiv 

pentru sfârşitul anului, iar ambele părţi vor depune toate eforturile rezonabile pentru a se 

conforma termenelor stabilite.  

 

2.3 Auditul va fi considerat încheiat pentru exerciţiul financiar analizat în momentul transmiterii 

Raportului de Audit. După transmiterea Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio 

responsabilitate directă în ceea ce priveşte situaţiile financiare. 
 

 
Articolul 3 ONORARIUL PRESTATORULUI ŞI PLATA ACESTUIA 
 

3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 
_____________ lei .   
 

3.2 Plata se va efectua pe baza facturii emise de prestator, după predarea raportului de audit, in 
maxim 30 zile de la emiterea facturii. 

 

 
Articolul 4 DISPOZITII FINALE 
 

4.1 Toate notificările, corespondentele şi comunicările în baza prezentului Contract se vor efectua în 

scris, cu confirmare de primire şi vor fi trimise la următoarele adrese: 
- pentru Beneficiar __________________, adresa: [……………] , fax [……..........] , 

telefon [……............], email ______________________] 
- pentru Prestator: __________ adresa: ______________, fax: ___________, 

telefon:____________ email ______________; 

 

Orice modificare a adreselor/numerelor de fax de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părţi în 

cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care modificarea în cauză devine 

aplicabilă; în caz contrar, comunicările/notificările trimise la adresa/numărul de fax iniţiale vor fi 

opozabile părţii care nu îndeplineşte obligaţia menţionată în termenul de mai sus. Comunicările 

verbale vor fi valabile numai dacă sunt confirmate în scris.  
 

4.2 Prin semnarea prezentului Contract de Prestări Servicii şi a Termenilor Standard (care împreună 

formează „Contractul” dintre Părţi), fiecare Parte, prin reprezentantul său legal, declară că a 

negociat, înţelege pe deplin şi, conform art.1203 din Codul civil, acceptă în mod expres toate 

prevederile acestui Contract şi astfel încheie Contractul în scopul de a dobândi drepturile şi de a-

şi asuma obligaţiile prevăzute în acesta, pe care le consideră echitabile. 



 

4.3  Semnatarii Contractului declară că fiecare dintre ei are dreptul şi deplina capacitate legală de a 

încheia Contractul în mod valabil pentru şi de a angaja legal respectiva entitate fără restricţii în 

acest scop.   
 

4.4 Prezentul Contract reprezintă întreaga voinţă a Părţilor, prevalează asupra oricăror alte înţelegeri, 

înscrisuri, documente pre-contractuale sau negocieri dintre Părţi, anterioare semnării prezentului 

Contract şi în legătură cu obiectul acestuia. Nu mai există alte elemente secundare/externe 

aferente prezentului Contract sau înţelegere între Părţi care să nu fie inclusă în acesta. 

 
Prezentul Contract a fost întocmit astăzi ___________, în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte 

un exemplar pentru fiecare Parte. 

 

 

 
PRESTATOR                                                                                             BENEFICIAR 
 
Auditor financiar                                                          SC DRUMURI-PODURI MARAMURES SA 
_____________ Ing. Popan – Dorca Gheorghe                                                   

Director General 

 


