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EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: prelungire termen depunere oferte pentru 
auditor financiar

COMUNICAT
cu privire la prelungirea termenului de depunere a ofertelor

 pentru selectia auditorului financiar 

Sinteza SA informeaza pe cei interesati asupra prelungirii termenului de 
depunere a ofertelor pentru  selecția noului auditor financiar, în vederea numirii de către 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Detaliile asupra informațiilor/documentelor care trebuie incluse în ofertele scrise 
ale firmelor participante sunt prezentate în Anexa la prezentul comunicat. Ofertele vor fi 
depuse începând cu data de 12.02.2018, ora 9.00, până la data de 16.02.2018, ora 

http://www.sinteza.ro/


15.00, la sediul societății din Oradea, Sos. Borsului nr.35, sau pe adresa de e-mail 
sinteza@sinteza.ro. Comitetul de audit va analiza ofertele depuse în funcție de 
criteriile profesionale necesare și va selecta cea mai bună ofertă. Oferta selectată va fi 
recomandată Consiliului de Administrație al Sinteza SA, ulterior urmand a fi supusa 
aprobarii  către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sinteza SA

Presedintele Consiliului de Administratie
Claudiu Sorin Pasula

ANEXA 

I.       Oferta trebuie să includă informații privind experienta in domeniu, 
portofoliul de client relevanti, membrii-cheie ai echipei de audit, etapele misiunii 
si termenele estimative de realizare/finalizare ale acestora, precum si orice alte 
informatii pe care le va considera relevante.

II. Continutul dosarului pentru depunerea ofertelor auditorilor 
financiari:

 a. Document eliberat de către C.A.F.R. care atestă calitatea de auditor financiar 
persoană juridică, valabil pe anul în curs;

 b. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nu 
mai vechi de 30 zile, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;

c. Document eliberat de C.A.F.R. care să cuprindă menţiuni referitoare la 
calificativul acordat la ultima evaluare realizată;

 d. Contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în copie;

III.      Oferta financiară pentru auditare:

-  Onorariilor totale privind auditarea Situațiilor financiare individuale si consolidate 
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 
ale Sinteza SA pentru anii financiari 2017, 2018, 2019 si 2020;
- Prezentarea generală a programului și calendarul facturărilor. Oferta va contine 
valoarea fără TVA și va fi exprimată în lei.
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