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Art. 1. OBIECTIV 

 

1.1 Comitetul de audit este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat 

direct Consiliului de Administrație  al Societății Conversmin SA, fiind stabilite reguli stricte 

de neimplicare a conducerii executive (director general) in atribuțiile comitetului.  

1.2 Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162 din 

6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, înaintând acestuia în mod regulat, 

rapoarte asupra activității lui, pentru: 

- asigurarea unui standard ridicat al misiunilor încredințate; 

- susținerea certitudinii în privința obiectivității activității consiliului; 

- posibilitatea aplanării imediate a conflictelor de interese. 

1.3 De asemenea, comitetul consultativ de audit, fără a se suprapune activității 

auditorilor Conversmin SA, este însărcinat cu analiza caracterului legal și eficiența activității 

de auditare.  

 

Art. 2 ATRIBUȚII, COMPETENTE, RESPONSABILITĂȚI 

 

    a) informează directorul general al Conversmin SA sau membrii consiliului de administrație 

cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la 

integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces; 

    b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri 

pentru a asigura integritatea acestuia; 

    c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de 

management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea 

financiară a Conversmin SA, fără a încălca independența acestuia; 

    d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile 

autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 

537/2014; 

    e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în 

conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din legea nr. 162/2017 și cu art. 6 din Regulamentul (UE) 

nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către 

entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament; 

    f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și 

recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație, auditorul 

financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu 

art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. 

(8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. 

 

Art. 3 AUTORITATE 

 

3.1 Comitetul de audit deține autoritatea de a conduce sau autoriza investigații referitoare 

la orice aspect circumscris orizontului sau de responsabilitate. 

3.2 Comitetul de audit este împuternicit să:  

- Solicite consilierilor externi, auditorilor interni sau externi, specialiștilor sau altor 

persoane consultanta sau asistenta pentru conducerea unei investigații; 

- Solicite orice informații le sunt necesare de la angajați, sau de la terțe părți implicate; 
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- Sa organizeze întâlniri cu managerii din societate, auditorii interni si externi sau 

consilierii externi ai acestora, in funcție de situație; 

 

Art. 4 COMPONENȚA  

 

4.1 Consiliului de Administrație numește membrii care vor face parte din cadrul 

Comitetului de audit. Comitetul de audit este alcătuit din trei membri neexecutivi ai 

Consiliului de Administrație. Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie 

administratori independenți. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină 

competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de 

calificare pentru domeniile respective.  

4.2 Consiliul de administrație al Conversmin SA numește un secretar al comitetului, dintre 

salariații societății. Dezbaterile și deliberările se consemnează în procesul verbal al ședinței si 

se semnează de toți membrii  comitetului și de secretar. În baza procesului verbal încheiat cu 

această ocazie, comitetul înaintează Consiliului de Administrație un raport. 

4.3 Membrii comitetului de audit trebuie să evite plasarea lor pe o poziție care ar putea 

genera orice fel de conflict de interese, iar în asemenea cazuri trebuie să notifice președintele 

Consiliului de Administrație și să se abțină de la acea activitate.  

4.4 Când se creează un loc vacant în cadrul Comitetului consultativ, este numit un nou 

membru prin decizie a Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație 

care sunt revocați din funcție își pierd automat și calitatea de membri ai Comitetului. 

4.5 Încetarea calității de membru în Comitetul de Audit are loc prin revocare, prin 

renunțare și în cazul în care încetează mandatul de administrator.  

 

Art. 5 ÎNTRUNIRILE 

 

5.1 Comitetul de Audit se va întruni cel puțin de 6 ori pe an, cu autoritatea de a putea 

convoca întruniri suplimentare, în funcție de circumstanțe. Toți membrii comitetului trebuie sa 

participe la fiecare întrunire, în persoană sau prin conferințe telefonice sau video. 

Ședințele Comitetului pot avea loc și prin intermediul e-mailului.  

5.2 Comitetul de audit va invita membrii ai conducerii sau alte persoane pentru a participa 

la întruniri si pentru a furniza informații pertinente, daca este necesar. 

5.3 Dezbaterile și deliberările se consemnează în procesul verbal al ședinței si se 

semnează de toți membrii  comitetului și de secretar. În baza procesului verbal încheiat cu 

această ocazie, comitetul înaintează Consiliului de Administrație un raport. 

5.4 Pregătirea sălilor de ședință, corespondența generală, secretariatul, arhivarea 

ședințelor și asigurarea legăturii cu Consiliul de Administrație /secretariatul CA sunt în 

responsabilitatea Secretariatului Comitetului de audit. De asemenea, Secretarul Comitetului 

administrează procesele verbale de la nivelul Comitetului Consultativ de audit, coordonează 

pregătirea și distribuirea pachetelor întâlnirilor Comitetului, se ocupă de redactarea 

Rapoartelor Comitetului consultativ către Consiliul de Administrație. 

 

     Art. 6  RESPONSABILITĂȚI 

 

a) Va raporta Consiliul de Administrație cu privire la aspectele esențiale care rezultă 

din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern 

în ceea ce privește procesul de raportare financiară. 
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b) Va raporta periodic către Consiliul de Administrație, despre activitățile 

Comitetului de audit, aspecte si recomandări asociate; 

c) Va realiza o legătură între auditul intern, auditorii externi și Consiliul de 

Administrație.  

d) Va raporta anual către Consiliul de Administrație, modul de îndeplinire al 

responsabilităților Comitetului de audit precum și orice alte informații pretinse de lege; 

e) Va verifica orice alte rapoarte pe care le emite conducerea societății care sunt 

legate de responsabilitățile comitetului de audit; 

f) Investigațiile si recomandările se vor constitui in rapoarte scrise ce vor fi 

prezentate Consiliului de Administrație 

g) Va realiza alte activități legate de carta, conform solicitării Consiliului de 

Administrație; 

h) Va institui, desfășura si supraveghea investigații speciale, in funcție de necesități; 

i) Va verifica si evalua anual conținutul Cartei Comitetului, solicitând aprobarea 

Consiliului de Administrație pentru schimbările propuse; 

j) Va confirma anual faptul ca responsabilitățile sale, menționate in aceasta Carta, au 

fost îndeplinite. 

 

Art. 7 DISPOZIȚII FINALE  

7.1 Carta se completează de drept cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 actualizată și 

modificată, ale  OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

modificată și completată, ale Actului Constitutiv al CONVERSMIN S.A., ale Legii nr. 

162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, precum și cu prevederile altor acte 

normative incidente, aflate în vigoare. 

7.2 În cazul în care, ulterior adoptării Cartei comitetului de audit legislația societăților 

comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

modificată și completată, legislația specifică și/sau Actul constitutiv CONVERSMIN S.A 

suferă modificări, apărând astfel dispoziții contrare, prevederile legale, ale  OUG nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, ale 

legislației specifice și ale Actului constitutiv prevalează față de prezenta Cartă până la o nouă 

modificare a acesteia. 

 

COMITETUL DE AUDIT 

 

Daniela NICOLESCU 

Eduard Gabriel MATEI 

Gheorghe – Daniel SAVIUC; 

 


