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Raport al Comisiei de Cenzori  
privind gestiunea “ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE TRANSMISII MECANICE”,  

conducerea  evidenţei contabile şi întocmirea  bilanţului contabil  şi 
 a contului rezultatului exerciţiului  la 31.12.2016 

 
 
 
 Comisia de Cenzori a ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE TRANSMISII MECANICE 
alcătuita din: 

• Conf. dr. ing. Tiberiu LAURIAN,  Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, 

• Prof. dr. ing. Radu VELICU, Universitatea TRANSILVANIA din Braşov,  

• Ş. l. dr. ing. Cezar Alin UNGUREANU, Universitatea din Craiova. 

 
numită legal de catre ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE 

TRANSMISII MECANICE din 15 septembrie 2014 a verificat modul de administrare a 
asociaţiei, modul în care administratorii au respectat prevederile contractului şi statutului 
asociaţiei, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a Asociaţilor şi actelor normative în 
vigoare, eficienţa cu care aceştia au gospodărit întreg patrimoniul precum şi corectitudinea 
situaţiilor financiare întocmite pentru data de 31.12.2016. 

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au 
fost întocmite cu respectarea regulilor şi metodelor contabile general admise, sub 
responsabilitatea conducerii asociaţiei. Rezultatele înregistrate de către asociaţie au fost raportate 
de către adminstratori în situaţiile financiare ale anului 2016 (bilanţ contabil, cont de de rezultat 
al exerciţiului, politici contabile si note explicative la situaţiile financiare) şi sunt anexate la 
prezentul raport. 
 

Operaţiunile s-au înregistrat cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă 
(nedescoperindu-se nici o abatere în acest sens), având la bază documente pentru fiecare fel de 
cheltuieli, drepturi, obligaţii de plată, evoluţia veniturilor şi stabilirea rezultatelor. Rulajele din 
conturi sunt reflectate corect în balanţele de verificare lunare, efectuându-se în acest sens sondaje 
pentru fiecare lună din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a 
surprins aspecte de neconcordanţă între evidenţele analitice şi sintetice, la fel ca şi în anii 
anteriori. 

Întocmirea bilanţului contabil s-a făcut pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice 
cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P., referitoare la închiderea conturilor, 
întocmirea, verificarea si centralizarea bilanţurilor contabile ale asociaţiei, precum şi cu 
respectarea prevederilor „Legii contabilităţii” nr. 82/1991 si  "Planului de conturi” utilizat de 
aceste entităţi. 

În ceea ce priveşte perioada analizată, menţionăm că “ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE 
TRANSMISII MECANICE”, nu a desfăşurat în anul analizat activităţi economice, nu a 
realizat încasări prin caseria proprie. Singura activitate realizată a fost modificarea Actului 
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Constitutiv pentru primirea de noi membrii în asociaţie şi alegerea unui nou membru în Consiliul 
Director. Din analiza soldurilor de casă si bancă, nu au reieşit diferenţe între faptic si scriptic. 

Rezultatul exerciţiului încheiat la 31.12.2016, a fost stabilit pe baza datelor din 
contabilitate si reprezintă o pierdere de 3188,33 RON, stabilit ca diferenţă între veniturile şi 
cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activităţii acesteia. 
 
Comisia de cenzori certifică prin prezentul raport,  datele  din Bilanţul Contabil si Anexele sale, 
încheiat pe anul 2016. Raportul a fost întocmit in 2 exemplare originale, pentru fiecare parte. 
 
 
 

 
 
 


