
C.E.C.C.A.R.          
 

CONTRACT – CADRU 
DE PRESTĂRI-SERVICII FINANCIAR-CONTABILE* 

 
 

Încheiat în baza art.14 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind 
organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, 
între: 

 
1) Expert contabil/contabil autorizat ____________________________________, 

cu domiciliul în localitatea ___________________,  strada ______________ nr._____, 
bloc ____, scara ______, etaj ______, apartament ______, judeţul/sectorul _________, 
cod numeric personal ______________________, înscris în Tabloul Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, având carnet nr. 
_________________, denumit în continuare prestator 

 
sau 
 
Societatea comercială de expertiză contabilă/societatea comercială de contabilitate  

_______________________, cu sediul în localitatea ___________, strada _____________ 
nr.___, bloc ___, scară ____, etaj ___, apartament ___, judeţul/sectorul ______________, 
înregistrată la Registrul comerţului cu nr.________________, cod fiscal nr.___________, 
cont bancar nr._______________________ deschis la ___________________________, 
înregistrată în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, având autorizaţia de funcţionare nr.__________________, legal reprezentată de 
_________________, în calitate de ___________, denumită în continuare prestator  

şi 
2) Societatea comercială _____________________________, cu sediul în localitatea 

___________________, strada _______________ nr.__, bloc __, scară ___, etaj __, 
apartament ___, judeţ/sector ________, înregistrată la Registrul comerţului cu 
nr._____________________, cod fiscal nr.________________, cont bancar 
nr._______________________ deschis la _________________________, legal 
reprezentată de __________________________________________________, în calitate 
de ______________, denumită în continuare client 

 
în următoarele condiţii: 

 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1 –  În baza prezentului contract prestatorul se obligă să efectueze clientului său 
următoarele servicii: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

                                                 
* Aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 01/42 din 11 august 2001, cu modificările şi completările 
ulterioare 



 
II. PREŢUL SERVICIILOR 

Art.2 – Pentru serviciile efectuate în baza prezentului contract clientul va plăti 
prestatorului un onorariu în suma de _____ lei/lună, inclusiv/exclusiv TVA. 

În cazul în care onorariul se stabileşte în valută, acesta  va fi achitat în lei, la cursul 
leu/dolar al B.N.R. din ziua efectuării plăţii, până, cel mai târziu, la data de 5 ale lunii 
următoare. 

 
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.3 – Prestatorul se obligă să efectueze lucrările menţionate la art. 1 conform 
normelor legale şi/sau profesionale, la termenele stipulate în acestea. 

Art.4 – Clientul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile şi 
documentele necesare pentru buna desfăşurarare a activităţii şi să plătească c/val. 
serviciilor ce i-au fost prestate la termenele stipulate în contract. 
 

IV. RĂSPUNDERI 
Art.5 – Nerespectarea termenului prevăzut la art. 2 obligă clientul la plata de 

penalităţi de _____% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 60 
de zile. 

Dacă clientul nu plăteşte suma datorată şi penalităţile aferente, la expirarea celor 60 
de zile contractul se desfiinţează de plin drept fără punere în întârziere şi fără intervenţia 
instanţei. 

Art.6 – Dacă prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate producând astfel 
prejudicii clientului va fi obligat la plata de daune către acesta, potrivit dispoziţiilor art. 3-
6 din Îndrumările privind limitarea răspunderii civile a a experţilor contabili şi contabililor 
autorizaţi, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 12/243 din 25 
ianuarie 20121. 

Art.7 –  Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către una din părţi dă dreptul 
celeilalte să considere contractul desfiinţat de plin drept, fără intervenţia instanţei, cu 
condiţia anunţării celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile înainte. 

Art.8 – În cazul în care clientul este supus procedurii de insolvenţă prevăzută de 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, contractul se reziliază de plin drept în 
condiţiile articolului precedent.   

 
V. FORŢA MAJORĂ 

Art.9 – Forţa majoră, înţeleasă ca eveniment absolut imprevizibil şi insurmontabil de 
tipul războiului, calamităţilor naturale, restricţiilor legale etc., apără de răspundere partea 
care o invocă cu condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de cel mult 5 zile de la 
apariţie; încetarea forţei majore trebuie anunţată cocontractantului tot în termen de 5 zile. 

Obligaţiile părţilor sunt suspendate pe durata  forţei majore. 
Dacă forţa majoră se prelungeşte mai mult de 60 de zile, oricare dintre părţi se poate 

retrage din contract fără despăgubiri. 
 
                                                 
1 Potrivit art. 16 alin. 2 din OG 65/1994, republicată, limitele răspunderii civile pot fi negociate de către părţile contractante, în 
funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile 



 
VI. ALTE CLAUZE 

Art.10 – Orice neînţelegeri dintre părţi rezultate din prezentul contract sau în legătură 
cu acesta se vor rezolva – de preferinţă – pe cale amiabilă, în caz contrar vor fi soluţionate 
prin arbitraj, organizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România conform normelor şi regulamentului său de procedură arbitrală. 

Art.11 – Denunţarea unilaterală a prezentului contract este permisă numai după un 
termen de cel puţin 6 luni de la intrarea sa în vigoare şi numai după anunţarea celeilalte 
părţi cu cel puţin 60 de zile înainte. 

Art.12 – Modificarea clauzelor prezentului contract poate fi făcută numai cu acordul 
scris al ambelor părţi materializat într-un act adiţional. 

Art.13 –  Prezentul contract se încheie pe o perioadă de un an, începând cu data 
semnării sale de către ambele părţi, şi se poate prelungi automat cu noi perioade de un an, 
dacă nici una dintre părţi nu îşi manifestă intenţia de a-i pune capăt, anunţând cealaltă 
parte cu cel puţin 15 zile înainte. 

 
Încheiat astăzi ________________, în două exemplare cu valoare de original, câte 

unul pentru fiecare parte. 
 
 
 

PRESTATOR ,                                                                   CLIENT, 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


