
Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit pe o perioada de 2 ani  

(2019-2021) 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, AGOA este organul care are 

ca atributii numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.  

Prevederile art. 111, alin. (2) din Legea 31/1990 „In afara de dezbaterea altor probleme inscrise 

la ordinea de zi, adunarea generala este obligata: b^1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt 

auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit 

financiar;”.  

Prevederile art. 12, alin. 1, lit. d) din Actul Constitutiv al societatii Mecanica Ceahlau SA stabilesc 

următoarele: „d) să aleagă sau să revoce şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”.  

Adunarea Generala a Actionarilor din 01.08.2017 a adoptat hotararea nr. 2: „Se aprobă rezultatul 

alegerii, prin vot secret, si se numeste in funcţia de auditor financiar, pentru o perioada de 2 ani (2017-

01.08.2019), Societatea Deloitte Audit S.R.L.”  

In perioada mandatului de 2 ani, auditorul financiar Deloitte Audit SRL a efectuat auditarea 

situatiilor financiare anuale individuale si consolidate si revizuirea situatiilor financiare interimare 

intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, adoptate de Uniunea 

Europeana (IFRS).  

Conform reglementarilor aplicabile auditului financiar, Reglementarilor Interne, Comitetul de 

audit face recomandari Consiliului de Administratie privind numirea auditorului financiar.  

La propunerea Comitetului de Audit, Consiliului de Administratie a hotarat derularea procedurii 

de selectie a auditorului financiar pentru nominalizarea acestuia in vederea aprobarii de catre adunarea 

generala a actionarilor. Procedura de selectie s-a derulat sub coordonarea Comitetului de Audit. 

Pentru selectarea auditorului financiar, Consiliul de Administratie a avut in vedere satisfacerea 

intereselor actionarilor privind alegerea unui auditor financiar cu experienta relevanta in auditarea 

situatiilor financiare ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF, cu recunoastere 

interna si internationala si care indeplineste, la nivel de excelenta, criteriile profesionale necesare 

exercitarii serviciilor de audit financiar.  

Ofertele de servicii de audit au vizat auditarea situatiilor financiare ale Societatii Mecanica 

Ceahlau SA si au avut in vedere perioada contractuala de 2 ani.  

In cadrul procedurii de selectie au prezentat oferte si alte firme din Big Four.  

Comitetul de audit a evaluat ofertele prezentate de firmele de audit, in baza unor criterii care au 

vizat selectarea acelei oferte care asigura prestarea unor servicii profesionale de inalta calitate, la preturi 

competitive.  

Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administratie durata contractului de audit financiar 

pentru o perioada de 2 ani (2019-2021) si contractarea serviciilor de audit al situatiilor financiare 



individuale si consolidate ale Societatii Mecanica Ceahlau, pentru anii care se incheie la 31 decembrie 

2019 si 31 decembrie 2020, de catre societatea  KPMG Audit S.R.L.  

Consiliul de Administratie a aprobat recomandarea si preferinta Comitetului de Audit si inscrierea pe 

buletinul de vot, in vederea supunerii aprobarii AGOA din 09/10/05.2019, a auditorului financiar KPMG 

Audit S.R.L.  

 

*** Proiect de hotărâre: Aproba numirea KPMG Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar pe o perioada 

de 2 ani (2019-2021), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile Actului Constitutiv al 

Societății Mecanica Ceahlau SA 
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