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Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele 
curente emise de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 

82) si Regulamentul nr. 5/2018   
 
 
 

Catre conducerea Societatii   "CONTED" S.A. Dorohoi 
 
  

1. Am fost angajati de Societatea CONTED S.A., (denumita in continuare 
"Societatea"), pentru a efectua anumite proceduri in conformitate cu Regulamentul nr. 
5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”). Cu toate amendamentele si 
modificarile ulterioare si sa raportam asupra informatiilor incluse in rapoartele curente 
anexate (din data de 24.04.2020 si 17.07.2020) (Rapoarte curente”), care au fost 
intocmite de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 82) 
(„criteriile”) pentru a raporta catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si 
Bursa de Valori Bucuresti pentru perioada  ianuarie 2020 - 30 iunie 2020. Rapoartele 
curente din data de 24.04.2020 si 17.07.2020,  au fost intocmite de Societate pe 
baza documentelor legale incheiate de Societate cu administratorii, personalul si 
actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia. 
Responsabilitatea intocmirii rapoartelor curente revine conducerii Societatii. 
Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra Rapoartelor curente din data de 
24.04.2020 si 17.07.2020,  care se refera la incheierea unor acte juridice cu actionarii 
care detin controlul societatii conform art. 82 din Legea 24/2017 in semestrul I 2020. 
 

 

Scopul specific 
 

2.  Acest raport este intocmit exclusiv specificat in primul alineat de mai sus, precum 
si pentru informarea dumneavoastra, si nu trebuie utilizat in alte scopuri. Raportul se 
refera exclusiv la Raportele curente din data de 24.04.2020 si 17.07.2020 si nu 
trebuie asociat cu situatiile financiare ale Societatii, luate in ansamblu. Procedurile 
noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor/actelor aditionale/anexelor  
incheiate in semestrul I 2020 asa cum sunt prezentate in Rapoartele curente din data 
de 24.04.2020 respectiv 17.07.2020.  
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Responsabilitatile conducerii societatii 
 

3. Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Raportelor curente in 
conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 82) („criteriile”). In special, 
conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii si implementarii unor controale 
interne care permit intocmirea Rapoartelor curente astfel incat sa fie lipsite de 
denaturari semnificative. 
De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca 
documentele furnizate auditorului sunt complete si corecte. Conducerea Societatii 
este responsabila pentru mentinerea unui sistem de control intern care asigura in 
mod rezonabil faptul ca documentele descrise ma sus nu contin erori semnificative 
datorate fraudei sau erorii.  

 
 

Responsabilitatea auditorului  
 

4. Misiunea noastra de asigurare s-a efectuat in conformitate cu Standardele 
Internationale pentru Misiuni de Asigurare - ISAE 3000 (revizuit), „Misiunile de 
asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice”, 
adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste reglemetari prevad 
ca noi sa respectam standardele etice, inclusiv de independenta si sa planificam si 
desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu 
privire la Rapoartele curente.    
 

5. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului. 
Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea 
financiara si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au ca 
scop  obtinerea de probe referitoare la Rapoartele curente.  
 

6. Angajamentul de asigurare efectuat reprezinta un angajament de asigurare 
limitata. Natura, termenul si extinderea procedurilor desfasurate in cadrul unei 
misiuni de asigurare limitata sunt limitate in comparatie cu cele necesare in cadrul 
unei misiuni de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare obtinut in 
cadrul unui angajament de asigurare limitata este mai redus. 
 

7. Referitor la Raportul curent al Societatii am efectuat urmatoarele proceduri: 
 

 Am obtinut din partea Societatii Rapoartele curente anexate si am verificat 
faptul ca semnaturile incluse in acesta sunt cele ale reprezentantilor 
Soccietatii si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in acest 
raport, conform Legii 24/2017 (articolul 82), cu informatiile care au fost 
incluse in acest raport de catre Societate. 
 

 Pentru contractele/ actele aditionale/ anexele individuale pe care le-am 
analizat, asa cum sunt definite in prezentul raport, am determinat daca 
detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu 
informatiile incluse in contractele si actele aditionale semnate de catre 
reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate 
furnizate  noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse 
in raportul curent corespund  cu documentatia aferenta actelor 
aditionale/anexelor aferente contractului de prelucrare si vanzare-
cumparare  nr. 03/04.05.2011, din perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, 
precum si valoarea totala realizata sau estimata a acestora. 
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 Am comparat daca detaliile prezentate in raportul curent anexat corespund 

cu informatiile pe care le-am obtinut in urma discutiilor avute cu conducerea 
Societatii precum si cu documentatia actelor aditionale/anexelor  respective 
la nivel de detaliu indicat in ceea ce proiveste temeiul si natura actelor 
aditionale/anexelor  incheiate de Societate cu entitate respectiva. 

 
 Pe baza discutiilor avute cu conducerea Societatii precum si ca urmare a 

examinarii politicilor si procedurilor Societatii puse la dispozitia noastra, am 
analizat modul in care tranzactiile Societatii cu administratorii, personalul si 
actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, 
sunt conforme cu politicile si procedurile Societatii. 

 

8. Procedurile noastre au fost aplicate doar asupra contractului de prelucrare si 
vanzare nr.03/04.05.2011 precum si a actelor aditionale/anexelor  incheiate dupa 
data de 01 ianuarie 2020 pana la data raportului curent din  data de 17 iulie 2020 
care au  valoare estimata mai mare de 50.000 euro. Nu am efectuat nici o 
procedura pentru a verifica daca rapoartele curente includ toate tranzactiile si 
detaliile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform articolului 82 al Legii 
nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.   

 

 
Concluzie 
 

9. Pe baza procedurilor efectuate si a probelor obtinute descrise mai sus cu privire la 
documentatele legale incluse in Rapoartele curente, nu am observat nimic ce ar 
putea sa ne determine sa consideram ca: 
 

i. Detaliile indicate in rapoartle curente anexate nu sunt in concordanta cu 
contractul si actele aditionale/anexele la contractul nr.03/04.05.2011.puse la 
dispozitia noastra de catre Societate. 
 

ii. Detaliile indicate in rapoartele anexate nu sunt conforme, in toate aspectele 
semnificative, cu cerintele legale. 

 
iii. Actele aditionale/Anexele la contract puse la dispozitia noastra nu au fost 

autorizate in mod corespunzator  de catre reprezentantii Societatii. 
 
iv. Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza 

tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractul 
dintre parti. 

 
v. Termenii si conditiile tranzactiilor incluse in contractul raportat respectiv 

actele aditionale/anexele la contract,  de catre Societate, efectuat cu 
actionarul  sau semnificativ, precum si cu persoane implicate cu acesta, nu 
au fost stabilite pe baza contractelor semnate de catre Societate, in raport 
cu natura serviciilor si a altor termeni si conditii stipulate de catre parti.  
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Alte aspecte 
 
 

10. Raportul nostru este emis doar in scopul stabilit in primul paragraf al prezentului 
Raport si pentru informarea dumneavoastra si nu trebuie folosit in alte scopuri.   
Raportul se refera doar la Raportul curent mentionat anterior si nu trebuie extins 
si asupra altor rapoarte ale societatii, luate in considerare la nivel individual sau in 
ansamblu.  

 

  

 
 
In numele  

S.C. MCO CONTAB CONSULT S.R.L. 

inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr.  

FA1105 

Numele semnatarului, 

 

MERGHIDAN CONSTANTIN OVIDIU 

inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr.  

AF1809 

 

Dorohoi, 31 Iulie 2020 
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Către  

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Bursa de Valori București 
 

Raport curent 

conform art. 82 din Legea 24/2017 privind încheierea unor acte juridice cu acționarii care dețin 

controlul societății 

 

Data raportului 24.04.2020 

Denumirea entității emitente: S.C. CONTED S.A. 

Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani 

Număr Oficiul Registrului Comerţului: J07/107/1991 

Cod Unic de Înregistrare: RO622445 

Capital social subscris vărsat: 2.284.360,06  

Piața de tranzacționare:  B.V.B. - Standard  

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 

   

 S.C. CONTED S.A. Dorohoi, informează acționarii și investitorii cu privire la încheierea 

contractului cu valoare cumulată mai mare de 50.000 de euro cu S.C. HMD S.A.R.L. Franța, reprezentată 

legal de domnul Hamidi Haissam, acționar care deține controlul. Detaliile privind contractul sunt 

menționate în tabelul următor: 

 

Datele contractului Clauze contractuale prevăzute în contract 

Părți contractante Cumpărător  - S.C. HMD S.A.R.L. Franța 

Vânzător - S.C. Conted S.A. Dorohoi 

Data încheierii și natura contractului 04.05.2011, contract de prelucrare și Vănzare - 

Cumpărare 

Obiectul contractului colaborarea și cooperarea în operațiunile 

comerciale rezultate în urma prelucrării materiilor 

prime , materialelor și accesoriilor provenite de la 

cumpărător – beneficiar, de asemenea în 

operațiunile comerciale rezultate în urma 

prelucrării eventualelor materii prime, materiale și 

accesorii furnizate cumpărătorului - beneficiar de 

vânzător - producător, la cerința cumpărătorului - 

beneficiar, conform cu indicațiile și detaliile 

tehnice puse la dispoziția vânzătorului producător 

de către cumpărător – beneficiar, privind 

produsele incluse în anexele prezentului contract. 
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Valoarea contractului 619.448,87 Euro 

Creanțe  650.481,50 Euro 

Datorii    51.618,87 Euro 

Garanții constituite valoarea materiilor prime, materialelor și 

accesoriilor acceptate de către vânzător – 

producător drept gaj este cotată la 60% din 

valoarea înscrisă pe facturile emise de cumpărător 

– beneficiar și trebuie să acopere întotdeauna 

valoarea facturilor care nu au fost achitate 

Termene și modalități de plată cumpărătorul – beneficiar va plăti vânzătorului – 

producător contra factură și documente de 

transport prețul produselor în 30 de zile de la 

livrarea mărfurilor la cumpărător – beneficiar, 

dacă la sediul vânzătorului  producător există 

materii prime, materiale și accesorii aduse de 

cumpărător – beneficiar spre prelucrare, 

considerate drept gaj. În caz contrar, plata se va 

efectua înaintea livrării. 

 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

                                                Ing. Hamidi Haissam 
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Către  

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Bursa de Valori București 
 

Raport curent 

conform art. 82 din Legea 24/2017 privind încheierea unor acte juridice cu acționarii care dețin 

controlul societății 

 

Data raportului 17.07.2020 

Denumirea entității emitente: S.C. CONTED S.A. 

Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani 

Număr Oficiul Registrului Comerţului: J07/107/1991 

Cod Unic de Înregistrare: RO622445 

Capital social subscris vărsat: 2.284.360,06  

Piața de tranzacționare:  B.V.B. - Standard  

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 

   

 S.C. CONTED S.A. Dorohoi, informează acționarii și investitorii cu privire la încheierea 

contractului cu valoare cumulată mai mare de 50.000 de euro cu S.C. HMD S.A.R.L. Franța, reprezentată 

legal de domnul Hamidi Haissam, acționar care deține controlul. Detaliile privind contractul sunt 

menționate în tabelul următor: 

 

Datele contractului Clauze contractuale prevăzute în contract 

Părți contractante Cumpărător  - S.C. HMD S.A.R.L. Franța 

Vânzător - S.C. Conted S.A. Dorohoi 

Data încheierii și natura contractului 04.05.2011, contract de prelucrare și Vănzare - 

Cumpărare 

Obiectul contractului colaborarea și cooperarea în operațiunile 

comerciale rezultate în urma prelucrării materiilor 

prime , materialelor și accesoriilor provenite de la 

cumpărător – beneficiar, de asemenea în 

operațiunile comerciale rezultate în urma 

prelucrării eventualelor materii prime, materiale și 

accesorii furnizate cumpărătorului - beneficiar de 

vânzător - producător, la cerința cumpărătorului - 

beneficiar, conform cu indicațiile și detaliile 

tehnice puse la dispoziția vânzătorului producător 

de către cumpărător – beneficiar, privind 

produsele incluse în anexele prezentului contract. 
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Valoarea contractului 383.445,09 Euro 

Creanțe  620.653,80 Euro 

Datorii    43.463,02 Euro 

Garanții constituite valoarea materiilor prime, materialelor și 

accesoriilor acceptate de către vânzător – 

producător drept gaj este cotată la 60% din 

valoarea înscrisă pe facturile emise de cumpărător 

– beneficiar și trebuie să acopere întotdeauna 

valoarea facturilor care nu au fost achitate 

Termene și modalități de plată cumpărătorul – beneficiar va plăti vânzătorului – 

producător contra factură și documente de 

transport prețul produselor în 30 de zile de la 

livrarea mărfurilor la cumpărător – beneficiar, 

dacă la sediul vânzătorului  producător există 

materii prime, materiale și accesorii aduse de 

cumpărător – beneficiar spre prelucrare, 

considerate drept gaj. În caz contrar, plata se va 

efectua înaintea livrării. 

 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

                                                Ing. Hamidi Haissam 
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