Comunicat de presa:
Initierea procedurii de preselectie a auditorului financiar de catre Comitetul de
Audit pentru inscrierea in buletinul de vot AGA 2013, cerintele depunerii
candidaturii, termene.
Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din 30.01.2013, a luata in discutie procedura de
alegere a auditorului financiar si comunica urmatoarele:
Cerintele dosarului pentru depunerea candidaturii auditorilor financiari:
Oferta tehnica:
1. Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;
2. Adresa sediului social, numarul de telefon/fax, e-mail;
3. Numarul si data autorizatiei de functionare emisa de C.A.F.R.;
4. Dovada autorizarii pentru organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar la
entitatile pietelor reglementate agreat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si
Camera Auditorilor Financiari din Romania;
5. Expierenta in domeniul auditului societatilor financiare;
6. Curriculum vitae, semnat si datat, pentru reprezentantul legal al firmei de audit, care sa
cuprinda informatii legate de studiile absolvite, o prezentare detaliata a activitatii
defasurate;
7. O copie a contractului de asigurare de raspundere civila profesionala;
8. Prezentarea echipei de audit;
9. Principalii clienti;
10. Recunoastere internationala.
Oferta financiara pentru auditarea:
(a) Situatiilor financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementările Contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile
entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare aprobate prin Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului 4/2011 al Comisiei
Nationale de Valori Mobiliare.
(b) Revizuirea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Reglementările
Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene
aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare aprobate prin Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare nr. 13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului 4/2011 al
Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.
(c) Situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Standardele de Raportare
Financiara (IFRS) individuale si consolidate.
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Ofertele vor fi inaintate incepand cu data de 01.02.2013 pana la data de 15.02.2013
pe adresa de email: sifm@sifm.ro si prin posta.
Persoana de contact : Liana MARIN – Director Economic – tel: 0723393812
Conform principiilor de guvernanta corporativa, Comitetul de Audit face recomandari
Consiliului de Administratie privind selectarea auditorului financiar, precum si conditiile
remunerarii acestuia.
Comitetul de Audit va analiza candidaturile primite in termenul prevazut in prezentul
comunicat, ce indeplinesc, la nivel de excelenta, criteriile profesionale necesare exercitarii
atributiilor de auditor si va selecta cea mai buna oferta. Oferta cea mai buna va fi recomandata
Consiliului de Administratie pentru inscrierea in buletinul de vot a adunarii generale a
actionarilor.

dr.ing.ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General

Control Intern
Nicolae Radulescu
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