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PUNCTUL 8 AL ORDINII DE ZI AGOA 
 

Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a 

contractului de audit și împuternicirea consiliului de 

administrație pentru încheierea contractului de audit. 

 

SIF Banat-Crișana are obligaţia de auditare a situaţiilor financiare de către un auditor financiar 

independent în baza  prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, a Legii 297/2004 privind 

piaţa de capital şi a Normei ASF nr.27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile 

autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, articolul 111, litera b^1, obligaţia adunării 

generale este, ca: „în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să 

demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.”  

În acord cu cerinţele de mai sus, având în vedere faptul că actualul contract cu societatea KPMG 

Audit SRL încetează în acest an şi ținând cont de poziţia societăţii noastre pe piaţa financiară 

autohtonă, ne-am adresat societăţilor de renume în domeniul serviciilor de audit financiar 

solicitând oferte de audit.   

Obiectivele activitati de audit financiar solicitate au cuprins: 

 Auditul situatiilor financiare individuale IFRS;  

 Auditul situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu IFRS 

 

În urma analizei ofertelor primite, Comitetului de Audit a recomandat Consiliul de administrație 

selectarea societății PricewaterhouseCoopers Audit SRL ca auditor financiar pe o perioada de 

3 ani a contractului, având în vedere că a prezentat oferta financiară și tehnică cea mai 

competitivă.  

Prezentarea societății PricewaterhouseCoopers Audit SRL este anexată materialului de față. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 8 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se alege ca auditor financiar societatea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, cu o durată 

minimă a contractului de 3 ani și se împuternicește consiliul de administrație pentru încheierea 

contractului de audit. 


