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PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI AGOA 
 

Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului 

de audit pe o perioadă de 2 (doi) ani și împuternicirea 

consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea 

contractului de audit 

 

 

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

Adunarea Generala a Actionarilor SIF Banat-Crișana din data de 26 aprilie 2016 a hotărât numirea 

PricewaterhouseCoopers Audit SRL, cu o durată minimă a contractului de 3 ani și a  împuternicit 

consiliul de administrație pentru încheierea contractului de audit.  

Auditorul financiar PriceWaterhouseCoopers Audit SRL a efectuat auditarea situațiilor financiare 

anuale individuale și consolidate ale SIF Banat-Crișana, întocmite pentru exercițiile financiare 2016, 

2017 și 2018 în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, 

reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul 

Instrumentelor şi Investițiilor Financiare. 

Având în vedere expirarea contractului de audit financiar statutar încheiat cu 

PriceWaterhouseCoopers Audit SRL, SIF Banat-Crișana a derulat o procedură de selecție a 

auditorului financiar în vederea efectuării auditului statutar al situațiilor financiare individuale și 

consolidate întocmite pentru exercițiile financiare 2019 și 2020. 

Prevederile legale în vigoare care reglementează numirea auditorului financiar sunt cuprinse în 

următoarele acte normative: 

 Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la auditul 

statutar al entitatilor de interes public;  

 Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

consolidate;  

 Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor 

financiare anuale consolidate;  

 Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate 

si supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;  

 Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale. 

Procedura de selecție a auditorului financiar 

Conform reglementărilor aplicabile auditului statutar și a reglementărilor interne ale SIF Banat-

Crișana, Comitetului de Audit îi revine responsabilitatea de a face recomandări Consiliului de 

Administrație privind selectarea și numirea auditorului financiar, precum și a termenilor și 

condițiilor remunerării acestuia. 

Procedură de selecție a auditorului financiar s-a derulat sub coordonarea și supravegherea 

Comitetului de Audit.  
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Au fost stabilite cerințele minime care să fie cuprinse în cadrul ofertelor transmise de către firmele 

de audit cărora le-au fost solicitate oferte în cadrul procedurii de selecție, criterii fiind structurate 

în 3 categorii principale: 

 Informații relevante privind firma de audit, cu referire la: competențele cheie, activități și 

clienți relevanți, resursele umane și informaționale disponbile, modalitatea de abordare a 

auditului, modalitatea de asigurare a calității procesului de audit și a cerințelor de 

independență și evitare a conflictelor de interese; 

 Documentele obligatorii care să ateste: calitatea de auditor financiar a persoanei juridice, 

certificat eliberat de ORC privind starea la zi a societății, contractul de asigurare de 

răspundere civilă profesională, informațiile relevante despre partenerul cheie de audit 

(curriculum vitae, cazier judiciar, declarație privind lipsa sancțiunilor și a interdicțiilor 

respectiv privind eventuale incompatibilități sau conflicte de interese). 

 Oferta financiară, care să cuprindă onorariile privind auditarea situațiilor financiare 

individuale și consolidate pentru exercițiile financiare 2019 și 2020, pecum și estimări 

separate ale onorariilor privind servicii suplimentare sau ocazionale.  

Au fost invitate să depună oferte pentru servicii de audit financiar societăți profesionale care fac 

parte din societăți internaționale de prestigiu în domeniu („Big Four”) și care sunt autorizate să 

efectueze auditul statutar al entităților autorizate, reglementate și supravegheate de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare.  

Solicitări de oferte au fost transmise către: 

 PriceWaterhouseCoopers Audit 

 KPMG Audit 

 Ernst&Young 

 Deloitte Audit. 

Toate cele 4 firme de audit au răspuns solicitării și au transmis întreaga documentație necesară în 

termenul stabilit.  

Membrii Comitetului de audit au verificat documentația transmisă de fiecare societate de audit și 

au constatat îndeplinirea integrală a cerințelor privind informațiile necesare, precum și existența 

tuturor documentelor solicitate a fi anexate ofertei, fiind îndeplinite condițiile legale obligatorii. 

Comitetul de audit a analizat ofertele transmise, evaluarea ofertelor urmărind selectarea ofertei 

de audit care să conducă la prestarea unor servicii profesionale de calitate în condiții financiare 

avatajoase pentru Societate, prioritizându-se interesul acționarilor în selectarea unui auditor cu 

experiența relevantă în domeniu care să aibă capacitatea și resursele necesare pentru a oferi 

servicii de înaltă calitate în procesul de audit. Pe parcursul procedurii de selectie, candidatii eligibili 

au avut posibilitatea imbunatatirii ofertelor financiare.  

Membrii Comitetului de audit au analizat informațiile cuprinse în ofertele prezentate, operând o 

separație a acestora în următoarele categorii reprezentative: 

a) Informații furnizate și cerințe îndeplinite ca efect al respectării normelor și principiilor care 

guvernează activitatea de audit statutar:  

- modul de organizare și structura firmei de audit,  

- colaborarea între diferitele segmente (consultanță, taxe, evaluare, etc) în furnizarea 

serviciilor, 

- existența unui partener-cheie și a unui partener de asigurare a  calității,  

- abordarea riscurilor generale și specifice,  

- comunicarea cu managementul societății,  

- procedurile interne de independență și evitarea conflictului de interese. 
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b) Aspectele specifice care diferențiază abordarea auditului, factorii critici de succes în asigurarea 

livrării unor lucrări de calitate și respectarea termenelor de raportare:  

- experiența relevantă în industria fondurilor de investiții, a partenerului cheie și a membrilor 

echipei; 

- utilizarea tehnologiei informației în facilitarea comunicării și transferului de informații și date 

în derularea auditului: 

- gradul de înțelegere și abordare a principalelor aspecte specifice activității SIF Banat-Crișana 

S.A. prezentat în cadrul ofertei 

c) Oferta financiară 

În urma evaluării ofertelor primite, Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administratie, 

2 firme de audit și a exprimat o preferință justificată pentru Deloitte Audit SRL.  

Consiliul de Administrație a aprobat recomandarea și preferința Comitetului de Audit și 

înscrierea pe buletinul de vot, în vederea supunerii aprobării Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor SIF Banat-Crișana convocată pentru data de 20 (21) iunie 2019, a auditorului 

financiar Deloitte Audit S.R.L.  

 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 3 al ordinii de zi  

Se aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar cu o 

durată a contractului de 2 (doi) ani și se împuternicește consiliul de 

administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit. 

 


