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Contract de Administrare  
 

CAPITOLUL I 
Părţile contractante 

Art. 1. - Între: 
1. Societatea ......................., cu sediul în .........................., înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă .................... la nr. ......................., reprezentata prin Dl. ....................., in baza 
hotărârii adunării generale a acționarilor nr...... din data de ………………….. (denumită în continuare 
“Societatea”);  

si  
Dl.  ..........................., cu domiciliul în [x], …………………………, identificată cu C.I. seria …………nr. 
………., eliberată de către ……………….., la data de ……………………. (denumită în continuare 
“Administrator”) 
 
se încheie prezentul contract de administrare (denumit in continuare “Contractul”) 
 

CAPITOLUL II 
Obiectul contractului 

Art. 2. - În urma acordului de voință intervenit între părţi, Societatea încredințează Administratorului 
organizarea si gestionarea activității sale, acesta purtând răspunderea pentru modul în care 
înfăptuiește actele de administrare a Societății, potrivit celor convenite prin prezentul Contract.  
Art. 3. - Activitatea de administrare se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile 
pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepția celor rezervate de lege pentru 
adunarea generala a acționarilor, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii. 

CAPITOLUL III 
Durata contractului 

Art. 4. – Durata Contractului este de 4 ani, începând cu data de 10.06.2019. În condițiile îndeplinirii de 
către Administrator a obligațiilor asumate prin Contract, la expirarea termenului părţile pot conveni prin 
act adițional prelungirea contractului cu o perioadă care se va negocia, dar care nu poate fi mai mare 
decât cea stabilită prin prezentul contract.  

 
CAPITOLUL IV 

Drepturile si obligațiile Administratorului 
Art. 5. - Administratorul are următoarele drepturi:  

(1) Să  beneficieze de o indemnizație lunară fixă netă în cuantum de 1.500 lei.   
(2) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare şi transport pentru 
deplasarile  realizate în legătură cu exercitarea mandatului.  
(3) Să  beneficieze de o asigurare de răspundere civilă profesională  în legătură cu exercitarea 
mandatului de administrator.  
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(4) Drept de informare nelimitată asupra activitatii societatii, având acces la toate documentele 
privind operatiunile comerciale ale acesteia;. 
(5) Să delege atribuţiile de conducere ale societăţii directorului general, in condiţiile legii; 
(6) Să i se calculeze si să i se vireze de catre societate, taxele si impozitele asupra remuneratiei 
primite, conform legii; 
(7) Alte drepturi stabilite prin lege 
 
Art. 6. – Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru 
realizarea obiectului de activitate al societătii in limitele legii si ale actului constitutiv 
Administratorul are in principal obligațiile prevăzute de lege: 

(1) Sa aducă  la îndeplinire împreună  cu directorul general obiectivele si criteriile de 
performantă ale Societăţii. În acest scop administratorii Societăţii dispun de următoarele 
prerogative care nu pot fi delegate directorului general:  
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; 
c) numirea şi revocarea directorului general şi stabilirea remuneraţiei lui;  
d) supravegherea activităţii directorului general;  
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi 

implementarea hotărârilor acesteia.  
(2) Să prezinte semestrial, în adunarea generală a acționarilor Societăţii (dacă este cerut de 

adunarea generală a acționarilor) sau ori de câte ori se solicită, situația economico-
financiară a Societatii, stadiul realizării investițiilor, precum si alte documentații solicitate. 

(3) In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 consiliul de administraţie deleagă conducerea 
Societătii directorului general care reprezintă Societatea în raport cu tertii. Administratorii 
încheie cu directorul general un contract de management/mandat privind conducerea 
Societătii. 

(4) Nu pot fi delegate directorului general, atribuțiile primite de consiliul de administrație din 
partea adunării generale a acționarilor. 

(5) Administratorul se obliga fata de Societate si fata de adunarea generala a actionarilor, sa 
studieze si sa cunoască prevederile actului constitutiv al Societăţii, cu toate modificările si 
completările ulterioare, prevederile Legii societăţilor comerciale, prevederile Codului civil, 
ale celui Comercial referitoare la contractul de mandat precum si legislația economico-
financiara aplicabila in materie 

(6) Să nu divulge informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care are 
acces în calitatea lui de administrator; 

(7) Sa  urmareasca realizarea investitiilor aprobate de adunarea generala a actionarilor precum 
si incadrarea in bugetul de investitii; 

(8)  Sa participe la toate sedintele consiliului de administratie si sa isi exprime documentat votul 
asupra problemelor dezbatute ale ordinii de zi, având in vedere interesele societatii; 

(9)  Sa semneze Procesul-verbal al sedintei consiliului de administratie de indata ce se incheie 
sedinta 
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(10) Sa isi asume si sa depuna toate diligentele necesare in vederea realizarii indicatorilor  
financiari cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli in forma aprobata in fiecare an pentru 
anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii 

 
CAPITOLUL V 

Drepturile si obligațiile Societății 
Art. 7. - Societatea are următoarele drepturi si obligații:  

a) să plătească Administratorului remuneraţia datorată pentru executarea mandatului;  
b) să pună la dispoziţia Administratorului mijloacele strict necesare şi utile pentru 

executarea mandatului;  
c) sa puna la dispozitia Administratorului toate documentele aferente ordinii de zi cu cel 

putin 3 zile inainte de data convocata pentru intrunirea consiliului de administratie, cu exceptia 
cazurilor urgente reglementate de Regulamentul Consiliului de administratie. 

d) să asigure Administratorului deplina libertate in organizarea si gestionarea activității 
Societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv si de prezentul contract; 

e) să asigure decontarea primelor de asigurare aferente asigurării  de răspunedere civilă 
a administratorului 
f)  pe baza documentelor justificative să asigure rambursarea cheltueililor de cazare şi 
transport efectuate de către administrator în legătura cu exercitarea mandatulu 
g) să revoce oricând Administratorul fara plata unei despăgubiri, chiar şi în cazul în care 
revocarea este fără  justă  cauză. 

CAPITOLUL VI 
Loialitate, confidențialitate 

Art. 8. - Administratorul este obligat să-si folosească  întreaga capacitate de muncă  în interesul 
Societăţii, dispunand de toate prerogativele pe care legea si actul constitutiv le confera 
Art. 9. - Administratorului ii sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăți comerciale 
concurente, altor societăți comerciale cu același domeniu de activitate sau al unor societăți comerciale 
ce se află în relații de comerț cu Societatea.  
Art. 10. - Aceasta interdicție se extinde si asupra soțului Administratorului, precum si asupra rudelor si 
afinilor acestuia pâna la gradul al doilea inclusiv.  
Art. 11. – Administratorul nu va divulga informațiile confidențiale si secretele comerciale ale Societatii, 
la care are acces în calitatea lor de administrator. Aceasta obligație se menține si pentru o perioada 
de 5 ani de la încetarea contractului de administrare. 
 

CAPITOLUL VII 
Răspunderea părţilor 

Art. 12. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în 
prezentul contract părţile răspund potrivit legislației in vigoare. Forța majoră apară părţile de 
răspundere potrivit prevederilor Codului civil.  
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Art. 13. - Aprecierea activității Administratorului se face prin analiza realizata de către adunarea 
generala a actionarilor. 
Art. 14. - Răspunderea Administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale 
actului constitutiv, ale prezentului contract si a hotărârilor adoptate de adunarea generală a 
acționarilor.  
Art. 15 - Administratorul răspunde civil pentru daunele produse Societăţii  prin orice act al sau contrar 
intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă  sau neglijentă a 
fondurilor Societății,  daca acestea nu constituie infracțiuni.  
Art. 16. - Dacă adunarea generală a acționarilor Societătii a decis pornirea acțiunii în răspundere 
împotriva Administratorului, mandatul acestuia încetează. 
Art. 17. – Societatea este exonerata de orice răspundere directa sau indirecta care rezulta din 
revocarea unuia sau a tuturor Administratorului. 
 

CAPITOLUL IX 
Modificarea contractului 

Art. 18. - Prevederile prezentului Contract pot fi modificate, după o prealabila notificare, cu acordul 
ambelor părţi, prin act adițional. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementarilor legale 
ulterioare încheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.  
 

CAPITOLUL X 
Încetarea contractului 

Art. 19. - Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta işi poate înceta efectele in una 
sau mai multe din următoarele situații:  

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părţile nu l-au renegociat in vederea 
prelungirii; 

b) revocarea Administratorului, fără  plata unei despăgubiri administratorului revocat, chiar şi 
în cazul în care revocarea este fără  justă  cauză; 

c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat, prin notificare adresată Societăţii. 
Renunțarea produce efecte de la data primirii notificării. 

d) acordul de voinţă  al părţilor semnatare; 
e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege; 
f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătoreasca a Administratorului;  

Art. 20. - În cazul transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, prezentul contract de 
administrare îşi păstrează valabilitatea numai daca adunarea generală a acționarilor, în noua sa 
structură, aproba executarea în continuare a contractului până la expirarea duratei sale.  
Art. 21. - În cazul revocării sale, administratorul este obligat să înapoieze societăţii comerciale toate 
actele si documentele deținute in exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.  
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CAPITOLUL XI 
Litigii 

Art. 22. - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor 
prezentului contract se rezolva de către instanţele competente.  
 

CAPITOLUL XII 
Dispoziții finale 

Art. 23. - Societatea stabilește nivelul plafonului de asigurare si suportă costurile pentru punerea în 
aplicare a prevederilor art. 15312 alineatul (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu 
modificările si completările ulterioare, in limita aprobata de către adunarea generala a acționarilor. 
Art. 24. - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, 
precum si cu ale Codului civil. 
Art. 25. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.  
 
Încheiat astăzi . . . . . . . . . . . . . . .  în 2 (două) exemplare câte una pentru fiecare parte. 
 
 
 Societatea,        Administrator, 

___________________                                                                   ___________________ 


