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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Comitetul de Audit 
Nr. înreg. 35496/ 21.09.2022 

 

RAPORTUL 

Comitetului de Audit 

din data de 21.09.2022 

 

          Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., 

înființat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 28.11.2013 în conformitate cu 

prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., actualizat, coroborate cu prevederile legislației 

privind piața de capital și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, s-a reunit în data de 21.09.2022, prin teleconferință, în 

componența aprobată prin Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022, respectiv: 

 Președinte:   dl. Gavrilă Florin - Daniel  

 Membrii:  dl. Buică Nicușor - Marian 

    dl. Zaman Andrei - Mihai 

pentru a examina Nota conducerii executive nr. 32447/ 30.08.2022 privind propunerea de numire 

a auditorului financiar al CONPET S.A. care se va supune aprobării A.G.O.A., material aflat pe 

ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.09.2022. 

Propunerea conducerii executive către A.G.O.A. este de numire a firmei PKF Finconta 

S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății CONPET S.A. și de stabilire a duratei 

contractului de servicii de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data aprobării 

numirii acestuia de către A.G.O.A. 

Pe baza analizei efectuate Comitetul de Audit a constatat următoarele: 

- contractul de servicii de audit financiar nr. S-CA 342 / 2019 dintre societatea 

CONPET S.A. și firma BDO Audit S.R.L. București, numită prin Hotărârea 

A.G.O.A. nr. 5/ 30.09.2019, este încheiat pentru o perioadă de 3 ani începând cu 

data numirii acestuia de către A.G.O.A., respectiv pentru anii financiari 2019, 2020 

și 2021. 
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- a fost derulată procedura simplificată de achiziție a serviciilor de audit financiar al 

situațiilor financiare pentru anii 2022, 2023 și 2024 și servicii conexe, în 

conformitate cu Normele Interne Procedurale de Achiziții ale Societății; 

- în cadrul procedurii de achiziție s-au primit oferte din partea a două firme, respectiv 

PKF Finconta S.R.L. și BDO Audit S.R.L., cu următoarele specificații: 

o ambele propuneri tehnice s-au conformat cerințelor din caietul de sarcini 

o ofertele financiare inițiale au fost în ambele cazuri de 63.000 euro/ 3 ani. 

- având în vedere egalitatea dintre cele două oferte s-a solicitat prezentarea unor noi 

oferte financiare pentru a putea fi departajate., acestea fiind următoarele: 

o 56.850 euro/3 ani – societatea PKF Finconta S.R.L., și 

o 59.460 euro/3 ani –societatea BDO Audit S.R.L. 

- ținând cont de ofertele depuse și de criteriul de atribuire, respectiv ”prețul cel mai 

scăzut”, comisia de evaluare constituită la nivelul societății a desemnat câștigătoare 

firma PKF Finconta S.R.L., cu un onorariu în sumă totală de 56.850 de euro, fără 

TVA, pentru toate serviciile din contract, pentru o perioadă de 3 ani; 

- perioada contractului este de 3 ani de la data numirii auditorului financiar de către 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv data hotarârii A.G.O.A. 

 

În concluzie, urmare analizei efectuate, se recomandă/ se supune spre avizare Consiliului 

de Administrație propunerea conducerii executive de numire a firmei PKF Finconta S.R.L. în 

calitate de auditor financiar al societății CONPET S.A. și de stabilire a duratei contractului de 

servicii de audit financiar pentru o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data numirii acestuia de 

către A.G.O.A. 

 

 Comitetul de Audit 

 Președinte:  dl. Gavrilă Florin - Daniel 

 Membrii:        dl. Buică Nicușor - Marian 

            dl. Zaman Andrei - Mihai 

 


