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PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI AGOA 
 

Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de 

audit financiar și împuternicirea consiliului de administrație 

pentru negocierea și încheierea contractului de audit. 
 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 20 iunie 2019 a aprobat numirea Deloitte 

Audit SRL în calitate de auditor financiar cu o durată a contractului de 2 (doi) ani, fiind semnat cu 

auditorul financiar Contractul pentru audit și alte servicii de asigurare, al cărui obiect acoperă 

auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale SIF Banat-Crișana pentru exercițiile 

financiare încheiate la 31.12.2019, respectiv 31.12.2020 (doi ani consecutivi).  

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 13/2019 privind cadrul unitar de 

desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către 

ASF (Norma ASF 13/2019) conține următoarele prevederi referitoare la perioada de auditare a 

unei entități de către același auditor:   

„Art. 21. - Auditorii financiari și firmele de audit care efectuează audit statutar la entitățile prevăzute la art. 

1 alin. (2) au obligația de a se asigura că sunt respectate următoarele dispoziții, inclusiv cele referitoare la 

partenerii-cheie și actuarii acestora, după caz: 

a) perioada de auditare a unei entități de către același auditor financiar sau firmă de audit este de 

maximum 5 ani consecutivi, perioadă care poate fi prelungită de către A.S.F. o singură dată pentru o 

perioadă de maximum 2 ani în baza unei note fundamentate a entității auditate, transmisă A.S.F. cu cel mult 

6 luni înainte de expirarea perioadei maxime de auditare. […]” 

Comitetul de Audit a analizat auditul financiar al SIF Banat-Crișana efectuat de Deloitte Audit SRL 

pentru exercițiul financiar 2019, ținând cont de cerințele legale privind serviciile de audit (atât la 

nivel național cât și european) și a recomandat Consiliului de Administrație prelungirea 

mandatului Deloitte Audit SRL ca auditor financiar și pentru exercițiul financiar 2021. 

Prelungirea perioadei de auditare a SIF Banat-Crișana de către Deloitte Audit SRL cu încă un an 

va conduce la o perioadă de 3 ani consecutivi, termen care se încadrează în prevederile art. 21 

lit. a) din Norma ASF 13/2019.  

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana propune și supune spre aprobarea Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor următoarea rezoluție: 

Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar pentru exercițiul 

financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, prelungind mandatul inițial cu un an și 

împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului 

de audit. 
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