
C O N T R A C T  
privind prestarea serviciilor de audit

mun. Chişinău 2  4  / ţ / Z / s *  2017

Firma de audit “Moldauditing” SRL, licenţa 
N° .051467 seria A MMII din 17 mai 2006 
eliberată de către Camera de Licenţiere de Stat 
a Republicii Moldova, în continuare 
Executant, în persoana Directorului General 
Dl Pavel Bodarev, care activează în baza 
statutului pe de o parte, şi IMSP ”Spitalul 
Clinic Municipal Bălţi”\ în continuare Titular, 
în persoana Directorului Serghei Rotari, care 
activează in baza Regulamentului, pe de altă 
parte, au încheiat contractul prezent, ceea ce 
confirmă aprobarea, consimţământul şi 
acordul lor cu toate obligaţiunile şi condiţiile, 
expuse mai jos:

A G R E E M E N T  
for audit services

mun. Chisinau _____________ 2017

Auditor’s company “Moldauditing” SRL, 
license No 051467 with A MMII series of May 
17, 2006 issued by the Licensing Palate of the 
Republic of Moldova, hereinafter referred to as 
the Executor, represented by the General 
Director Mr. Pavel Bodarev, acting on the 
basis of the Statute, from one part, and the 
IMSP ”Spitalul Clinic Municipal Bălţi”, 
hereinafter the Customer, represented by the 
Director Serghei Rotari, acting on the basis of 
the Regulation, from the other part, have 
concluded this agreement, which evidences the 
acceptance, consent and approval of all 
obligations and terms stated below:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Titularul încredinţează, iar Executantul îşi 
asumă obligaţiile de a acorda contra plată 
servicii de audit în vederea examinării 
cheltuielilor efectuate de către IMSP ”Spitalul 
Clinic Municipal Bălţi” în cadrul proiectului 
finanţat de Ambasada Japoniei la Kiev în 
cadrul Programului KUSANONE.

1.2. Primirea şi predarea lucrărilor se 
perfectează printr-un act, care constituie 
documentul primar de evidenţă, ce confirmă 
prestarea reală de către Executant a serviciilor 
prevăzute de prezentul contract.

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 
PĂRŢILOR

2.1. Obligaţiile Titularului:
2.1.1 A crea Executantului condiţiile 
corespunzătoare pentru efectuarea auditului, 
precum şi a prezenta la cerinţa acestuia 
documentaţia necesară; a comunica informaţia 
care ar putea influenţa rezultatele auditului; a 
da explicaţii verbale şi/sau în scris; a cere de la 
organele competente şi a transmite 
Executantului datele necesare, precum şi a 
îndeplini lucrări de multiplicare. Volumul şi 
termenul de prezentare a documentaţiei şi a 
informaţiei se determină de către Executant 
sinestătător şi se concretizează de către acesta

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT
1.1. The Customer entrusts and the Executor 
undertakes to perform for a fee the audit 
services of examination of expenses effected 
by the IMSP ”Spitalul Clinic Municipal 
Bălţi” within the project fmanced by the 
Japanese Embassy in Kiev within the 
Programme KUSANONE.

1.2. Transfer and acceptance of works is drawn 
up by act that is a source accounting document 
confirming actual rendering by Executor of the 
services provided for by the agreement.

2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE 
PARTIES

2.1. Obligations of the Customer:
2.1.1 To create appropriate conditions for the 
audit as well as to present necessary documents 
at auditors’request; to advise information 
which can influence the result of audit; to give 
oral or written explanations; to request for 
necessary information from competent 
authorities and transfer it to the Executor, as 
well as to perform Xerox copies. The Executor 
determines volume and terms for presentation 
of documents and information, and can modify 
them if necessary up to the presentation of the 
final document.
2.1.2 To assist the Executor and to provide it
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la necesitate, inclusiv pînă la prezentarea 
documentului final;
2.1.2 Să contribuie şi să asigure Executantului 
posibilitatea efectuării procedurilor necesare, a 
nu interveni şi a nu restrînge activitatea 
acestuia privind problemele metodologiei, 
precum şi a nu întreprinde careva măsuri de a 
restrînge cercul de probleme, care necesită a fi 
clarificate.
2.1.3 A înlătura oportun încălcările ordinii 
evidenţei contabile şi/sau a întocmirii 
raporturilor, depistate de către Executant;
2.1.4 A determina angajaţii autorizaţi pentru 
îndeplinirea curentă a contractului;
2.1.5. A achita în termenii stipulaţi serviciile 
Executantului şi în lipsa obiecţiilor motivate a 
semna actul (p. 1.2) în termen nu mai mult de 
cinci zile din momentul prezentării lui;

2.2 Drepturile Titularului
2.2.1 A primi de la Executant informaţia 
privind cerinţele legislaţiei, legate de 
exercitarea auditului, precum şi privind actele 
normative pe care se bazează concluziile şi 
obiecţiile Executantului.
2.2.2 A exercita alte drepturi prevăzute de către 
legislaţie.

2.3 Obligaţiile Executantului
2.3.1. A activa obiectiv, calificat, bazîndu-se 
pe experienţa şi practica profesională, şi în 
strictă conformitate Standardele
Internaţionale deAudit
2.3.2 A baza lucrul său pe documentele 
prezentate de către Titular.
Executantul nu este obligat să determine 
veridicitatea documentelor prezentate şi a 
informaţiei acordate, precum şi a constata alte 
documente şi/sau informaţii existente.
2.3.3 Să asigure păstrarea documentelor 
primite de la Titular.
2.3.4 A comunica neîntîrziat Titularului despre 
imposibilitatea participării sale în efectuarea 
auditului la existenţa unor împrejurări 
prevăzute de legislaţie.
2.3.5 A determina componenţa numerică a 
colaboratorilor autorizaţi pentru executarea 
curentă a contractului.
2.3.6 A efectua auditul în volumul necesar 
pentru atingerea scopurilor, care constituie 
obiectul contractului.
2.4. Drepturile Executantului
2.4.1 A determina sinestătător metodele, 
formele şi condiţiile de executare a

with possibility to perform necessary auditor’s 
procedures; not to interfere and not to restrict 
its activity on the issues related to the audit 
methodology, as well as not to perform 
activities that can limit circle of issues that are 
subject to clarification at audit performance.
2.1.3 To eliminate violations in bookkeeping 
conduction and/or drawing-up of fmancial 
statements, found out by the Executor, in 
proper time.
2.1.4 To determine employees responsible for 
current monitoring of the agreement;
2.1.6. To pay for the Executor’s services 
timely and if there are no reasonable objections 
to sign the act (p. 1.3) in not more than five 
days from the moment of its presentation.

2.2 Rights of the Customer
2.2.1 To receive from the Executor information 
about legislation requirements concerning 
audit performance, as well as about laws and 
regulations, on which the Executor bases 
objections and conclusions.
2.2.2 To perform other rights provided for by 
the legislation.

2.3 Obligations of the Executor
2.3.1. To act objectively, skillfully, basing on 
its professional skills, practicai experience and 
in strict correspondence with the International 
Audit Standards.
2.3.2 To base its work on the documents 
presented by the Customer.
The Executor is not obliged to determine 
authenticity of presented documents and 
information, as well as to establish other 
documents and/or existent information.
2.3.3 To provide for safe keeping of the 
documents received from the Customer.
2.3.4 To inform the Customer immediately 
about impossibility of its participation in the 
audit performance in case there are obstacles 
provided for by the legislation.
2.3.5 To determine the number of employees 
responsible for current monitoring of the 
agreement.
2.3.6 To perform audit in the volume necessary 
for the achievement of goals, that are the 
subject of this agreement.
2.4. Rights of the Executor
2.4.1 To determine methods, forms and terms 
of the agreement execution.
2.4.2 If necessary, to request from the
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contractului.
2.4.2 La necesitate, a cere de la Titular 
prezentarea oricăror documente, care consideră 
obligatorii pentru exercitarea serviciilor de 
audit. Neprezentarea acestor documente poate 
servi Executantului drept bază de a sista 
lucrările prevăzute de prezentul contract (cu 
atribuirea tuturor cheltuielilor apărute din 

-contul Titularului) şi a reflecta faptul dat în 
documentele finale.
2.4.3 A efectua fotocopii de pe orice 
documente cu păstrarea lor ulterioară în 
calitate de anexă la exemplarul său a 
documentului final.
2.4.4 A rezilia contractul unilateral fară careva 
obligaţiuni şi/sau compensaţii ulterioare în 
cazul refuzului nemotivat al Titularului de a 
prezenta documentele, a lichida încălcările 
depistate, a crea şi/sau neînlătura oportun 
obstacolele ce creează imposibilitatea 
efectuării unui audit obiectiv şi independent;
2.4.5 A efectua alte drepturi prevăzute de 
legislaţie.

3. MODUL DECONTĂRILOR
3.1. Costul serviciilor Executantului pentru 
serviciile de audit constituie 240 (Două sute 
patruzeci) USD, inclusiv TVA şi se achită de 
către Titular după finalizarea lucrărilor în 
termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data 
prezentării raportului de audit.
3.2. Plăţile vor fi efectuate în lei moldoveneşti 
la rata BNM valabilă la data efectuării plăţii. 
Data efectuării plăţii se consideră data 
înregistrării sumei costului serviciilor la contul 
de decontare a Executantului.

4. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
4.1. Gradul responsabilităţii materiale a 
Executantului este determinat de Legea nr. 61-XVI 
din 16.03.2007 „Privind activitatea de audit”.
4.2. Executantul nu duce răspundere faţă de 
Titular pentru orice consecinţe, inclusiv şi 
pentru imposibilitatea executării obligaţiunilor 
asumate, apărute în urma neveridicităţii, 
insuficienţei şi/sau inoportunităţii prezentării 
de către Titular a documentelor/datelor, sau a 
încălcării de către acesta a altor condiţii ale 
prezentului contract.
4.3 Executantul este obligat, la cererea 
Titularului, să corecteze/completeze raportul 
prezentat, în cazul necorespunderii lui 
cerinţelor contractuale.
4.4. Cerinţele legate de deficienţe pot fi

Customer presentation of any documents, 
which it considers obligatory for audit services 
performance. Non-presentation of such 
documents may serve to the Executor the basis 
for termination of works provided for by this 
agreement (with attribution of all costs to the 
Customer) and to record this fact in final 
documents.
2.4.3 To make Xerox copies of any documents 
with further keeping as enclosures to its copy 
of the final document.
2.4.4 To cancel the agreement in unilateral 
order without any further obligations and/or 
compensations in case o f unfounded refusal of 
the Customer to present documents, eliminate 
revealed violations, creation and/or untimely 
elimination of obstacles creating impossibility 
of objective and independent audit.
2.4.5 To perform other rights provided for by 
the legislation.

3. PAYMENT TERMS
3.1. Cost o f Executor’s services amounts to 
USD 240 (Two hundred forty), VAT included 
and is to be paid by the Customer after the 
fmalization o f the audit within 10 (ten) 
working days from the date of the audit report 
presentation.
3.2. Payment will be effected in MDL, 
according to the official rate of NBM at the 
date of transfer. The settlement date is the date 
of entering of the remuneration amount in the 
account of the Executor.

4. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES
4.1. The degree of material responsibility of 
the Executor is determined by the Law No 61 - 
XVI of 16.03.2007 “On auditor’s activity”.
4.2. The Executor is not responsible to the 
Customer for any consequences, including 
impossibility of performance of the undertaken 
obligations appeared as a consequence of 
inaccurate, incomplete and untimely data and 
documents presented by the Customer or 
violations by it of other terms of the 
agreement.
4.3 On demand of the Customer, the Executor 
shall correct/complete the presented report in 
case of its non-correspondence to the 
contractual requirements.
4.4. Claims related to drawbacks may be
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prezentate Executantului cu condiţia că ele au 
fost depistate în termen de un an de la data 
transmiterii Titularului a documentului final.
4.5. Părţile sînt eliberate de responsabilitate 
pentru neexecutarea totală sau parţială a 
obligaţiilor prezentului contract, dacă astfel de 
neexecutare este o urmare a circumstanţelor 
care prin legislaţia în vigoare intră în categoria 
de forţă majoră.

5. CONFIDENŢIALITATEA
5.1. Părţile se obligă să păstreze 
confidenţialitatea informaţiei primite pe 
parcursul executării contractului şi să 
primească toate măsurile posibile pentru a 
proteja de divulgare informaţia primită.
5.2. Restricţiile nu se referă la informaţia 
accesibilă sau la informaţia devenită accesibilă 
nu din vina părţilor, precum şi devenită 
cunoscută părţii din alte surse, pînă sau după 
primirea ei de la cealaltă parte.
5.3. Executantul nu duce răspundere în cazul 
transmiterii informaţiei organizaţiilor de stat, 
autorizate să o ceară în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

6. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
6.1. în caz dacă părţile nu au ajuns la o 
înţelegere privind ordinea soluţionării litigiilor 
posibile, litigiul se transmite spre examinare la 
instanţa competentă a Republicii Moldova.

6.2 Partea care s-a adresat în judecată pentru 
examinarea litigiului nu are dreptul să sisteze 
executarea obligaţiilor sale, dacă obiectul 
contractului nu împiedică acesteia.

7. DISPOZIŢII FINALE
7.1. Prezentul contract reprezintă la data 
semnării sale un acord complet între părţi 
privind problemele abordate şi anulează toate 
înţelegerile, discutările şi corespondenţa, dacă 
asemenea au fost atinse anterior cu aceeaşi 
ocazie.
7.2. Prezentul contract este întocmit în două 
exemplare în limbile română şi engleză, ce au 
aceeaşi putere juridică, intră în vigoare din 
momentul semnării lui şi acţionează pînă la 
executarea fiecărei din părţi a obligaţiunilor 
asumate conform prezentului contract, precum 
şi poate fi prelungit la acordul ambelor părţi
7.3. Toate modificările şi completările la

presented to the Executor in case they were 
found out within one year from the date of 
transfer of the final document to the Customer.
4.5. The Parties to this agreement shall bear no 
responsibility for the complete or parţial non- 
performance of their obligations under this 
agreement, if it results from an event, which is 
considered by the current legislation to be one 
of force-majeur circumstances.

5. CONFIDENTIALITY
5.1. The Parties shall not disclose any 
information received during the agreement 
execution and take all possible measures to 
prevent the received information from 
disclosure.
5.2. Obligations o f confidentiality are not 
extended to public information, or the 
information which became public not because 
of the Parties’ fault, as well as to the 
information, which became known to a Party 
from other sources before or after its receipt 
from the other Party.
5.3. The Executor is not responsible in case of 
information presentation to the state 
authorities, which are entitled to request it in 
accordance with the legislation.

6. SETTLEMENT OF DISPUTES
6.1. In case if Parties do not reach an 
agreement about the procedure of resolution of 
possible controversies, the dispute shall be 
submitted for resolution to the competent 
instance of the Republic of Moldova.
6.2 The Party that submitted the dispute to the 
court for resolution may not suspend 
performance o f its contractual obligations 
unless the subject of the dispute prevents it.

7. FINAL PRO VISIONS
7.1. This agreement (on the date of its signing) 
represents the entire agreement between the 
Parties on the addressed matters and cancels all 
prior arrangements, discussions and 
correspondence between them, if they were 
reached earlier on this subject.
7.2. This agreement is drawn up in two copies, 
in Romanian and English languages, having 
equal legal power, is enforced from the 
moment of its signing and is valid till every 
Party to the agreement performs its obligations 
assumed under this agreement, and can be 
prolonged by agreement of both parties.
7.3. All changes and additions to the agreement
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contract, efectuate în formă scrisă şi semnate 
de către părţi constituie parte integrantă a 
acestui contract.
7.4. In toate celelalte ce nu este prevăzut de 
prezentul contract, părţile se conduc de 
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

made in written form and signed by the Parties 
are its integral parts.
7.4. In all the rest not provided by this 
agreement the Parties are governed by the 
current legislation of the Republic of Moldova.

8. ADRESELE JURIDICE ŞI 
RECHIZITELE PĂRŢILOR 

Titular 
Customer

IMSP ”Spitalul Clinic Municipal Bălţi”

Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Decebal, 101,
Cont de decontare:MD77ML000000002251821544
Moldindcombank
MOLDMD2X321
Cod fiscal: 1003602150732

tel: /231/5-86-97, 
fax: /231/5-87-33,
email: spital.balti@mail.ru, scmb@ms.md,

8. LEGAL ADDRESSES AND 
REQUISITES OF THE PARTIES 

Executant 
Executor

“Moldauditing” SRL

“Moldauditing” SRL
MD-2009, or.Chişinău
str. A. Mateevici, 84/1
cod IBAN MD61PR002251410063180201
BC "ProCredit Bank" S.A.
PRCBMD22 
c/f 1003600029218 
cod TVA 0500392 
Tel.+ 373 22 23-25-51,
Fax + 373 22 23-25-54

Director General Director

mailto:spital.balti@mail.ru
mailto:scmb@ms.md



