
COMUNICAT

cu privire la iniþierea procedurii de selecþie a auditorului financiar
 conform dispoziþiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014

ºi ale Normei ASF nr. 27/2015 în vederea numirii 
de cãtre Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor

Consiliul de administraþie al SAI Muntenia Invest SA în calitate de
administrator al Societãþii de Investiþii Financiare MUNTENIA S.A.,
persoanã juridicã românã cu sediul social în Bucureºti, Splaiul Unirii
nr.16, sector 4, înmatriculatã la Oficiul Registrul Comerþului
Bucureºti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, în considerarea
dispoziþiilor Regulamentului (UE) nr.537/2014 ºi ale Normei ASF nr.
27/2015, cu avizul prealabil al Consiliului Reprezentanþilor
Acþionarilor SIF MUNTENIA SA, a decis iniþierea procedurii de
selecþie a auditorului financiar pentru anii financiari 2017-2019, în
vederea numirii de cãtre Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor 
ºi stabilirea duratei contractului de audit financiar.
Scopul acestui Comunicat este de a invita potenþialii candidaþi sã
depunã ofertele în vederea selecþiei firmei ce va fi recomandatã
Adunãrii Generale a Acþionarilor SIF MUNTENIA SA în vederea
numirii.  
Procesul de selecþie va fi coordonat de cãtre Comitetul de Audit.
Fiecare auditor participant trebuie sã depunã o ofertã scrisã în care
vor fi prezentate abilitãþile, elementele cheie ale serviciilor ºi
echipei, precum ºi onorariul propus. Fiecare participant va suporta
costurile asociate depunerii ofertei.
La procesul de selecþie pot participa exclusiv auditorii persoane
juridice avizaþi de cãtre Autoritatea de Supraveghere Financiarã,
conform Normelor acesteia. 
Mai multe detalii asupra informaþiilor/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 20.06.2017, ora 8.00,
pânã la data de 30.06.2017, ora 12.00, la sediul societãþii - Bucureºti, 
Splaiul Unirii nr.16, sector 4, cam. 104, sau pe adresele de e-mail
relatii@sifmuntenia.ro, ioana.petrescu@munteniainvest.ro. 
Comitetul de audit va analiza ofertele depuse în funcþie de criteriile
profesionale necesare ºi va selecta cea mai bunã ofertã. Ofertã
selectatã va fi recomandatã Consiliului de administraþie al SAI
Muntenia Invest SA. Ulterior obþinerii avizului Consiliului
Reprezentanþilor Acþionarilor SIF MUNTENIA SA, va fi publicat
materialul privind nominalizarea auditorului financiar ce urmeazã a
fi supus numirii de cãtre Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor.
Toate întrebãrile ºi cererile de informaþii suplimentare pot fi
adresate doamnei Ioana Petrescu, consilier juridic la SAI Muntenia
Invest SA, la adresa de email: ioana.petrescu@munteniainvest.ro. 

SIF MUNTENIA, prin administratorul sãu
SAI Muntenia Invest SA
GABRIELA GRIGORE
Director General

Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu

ANEXÃ la Comunicatul cu privire la iniþierea procedurii de selecþie a
auditorului financiar
1. Documentul de ofertã trebuie sã includã cel puþin urmãtoarele
informaþii:
Detaliile firmei: 

• Descrieþi experienþa în industrie ºi prezentaþi o bazã de
clienþi relevantã;

• Descrieþi în rezumat beneficiile pe care SIF Muntenia le-ar
putea avea în urma selectãrii firmei;

• Descrieþi organizarea ºi structura firmei în mãsura în care
este relevant pentru acest angajament.

Resurse
• Prezentaþi numele partenerului-cheie de audit, locaþia ºi

experienþa relevantã a acestuia;
• Descrieþi planificarea detaliatã a angajamentului;
• Descrieþi planificarea succesiunii ºi mãsuri pentru asigurarea 

continuitãþii personalului pe toatã perioada desfãºurãrii
angajamentului (pentru exerciþiile financiare 2017-2019).

Abordare:
• Prezentaþi înþelegerea nevoilor ºi riscurilor afacerii;
• Descrieþi procesele interne ale auditorului menite sã asigure 

furnizarea de servicii de audit personalizate, receptive ºi
aliniate la nevoile specifice ale SIF Muntenia, mãsurarea
performanþelor ºi îmbunãtãþirea continuã;

• Descrieþi modul de colaborare al auditorul cu Comitetul de
audit si Auditorul intern;

• Descrieþi modul în care auditorul va folosi tehnologia pentru 
furnizarea serviciilor;

• Descrieþi modul ºi termenele raportãrii de cãtre auditor a
constatãrilor ºi/sau a transmiterii recomandãrilor cãtre
management.

Tranziþia (dacã este cazul):
• Descrieþi procesul de tranziþie de audit;
• Descrieþi experienþa anterioarã în ceea ce priveºte tranziþiile 

de audit ale companiilor similare;
• Descrieþi planul de tranziþie.

Asigurarea calitãþii
• Descrieþi procesele interne utilizate pentru asigurarea calitãþii;
• Descrieþi abordarea firmei dvs. pentru rezolvarea

problemelor de contabilitate ºi de raportare financiarã.
Independenþã ºi guvernare

• Descrieþi practici interne pentru asigurarea respectãrii
cerinþelor de independenþã ºi a lipsei de conflicte de
interese;

• Descrieþi serviciile care pot fi considerate în mod rezonabil
cã nu încalcã principiul independenþei ºi planul propus în
gestionarea acestora (i.e. serviciile non-audit);

• Prezentaþi confirmarea formalã de cãtre auditor în sensul
asigurãrii tuturor mãsurilor necesare pentru a-ºi asigura
independenþa. 

2. Dosarul pentru depunerea ofertelor auditorilor financiari va
conþine cel puþin:

a. Document eliberat de cãtre C.A.F.R. care atestã calitatea de
auditor financiar persoanã juridicã, valabil pe anul în curs;
b. Certificat constatator emis de Oficiul Naþional al Registrului
Comerþului, nu mai vechi de 30 zile, cu starea la zi a persoanei
juridice, în original; 
c. Document eliberat de C.A.F.R. care sã cuprindã menþiuni
referitoare la calificativul acordat la ultima evaluare realizatã; 
d. Contract de asigurare de rãspundere civilã profesionalã, în
copie;
e. Cazier judiciar ºi cazier fiscal al auditorului în termenul legal
de valabilitate, în original; 
f. Curriculum vitae, semnat ºi datat, precum ºi documentele
prevãzute la lit. a), e), h) pentru partenerul-cheie de audit; 
g. Declaraþie pe propria rãspundere sub semnãturã olografã a
partenerului-cheie de audit din care sã rezulte cã nu a fost
sancþionat/nu a primit interdicþii din partea autoritãþilor
române sau strãine privind activitãþile de audit financiar
desfãºurate în ultimii 3 ani;
h. Declaraþie pe propria rãspundere, sub semnãtura olografã, a
auditorului ºi a partenerului-cheie, din care sã rezulte cã nu se
aflã în vreuna dintre situaþiile de incompatibilitate ori de conflict 
de interese prevãzute de legislaþia în vigoare;
i. Declaraþie pe propria rãspundere a partenerelui-cheie de
audit, sub semnãtura olografã, din care sã rezulte cã nu mai
deþine calitatea de partener-cheie de audit/deþine calitatea de
partener-cheie de audit pentru alte entitãþi.

3. Oferta financiarã pentru auditare:
Estimãri separate ale onorariilor totale privind:

• Revizuirea rezultatelor semestriale ale SIF Muntenia
întocmite în conformitate cu Standardele Internaþionale de
Raportare Financiarã (IFRS, Norma 39/2015), la 30.06.2018
ºi 30.06.2019;

• Auditarea Situaþiilor financiare întocmite în conformitate cu
Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRS,
Norma 39/2015) individuale ale SIF Muntenia pentru anii
financiari 2017, 2018 ºi 2019;

• Auditarea Situaþiilor financiare consolidate întocmite în
conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare
Financiarã (IFRS, Norma 39/2015) ale SIF Muntenia pentru
anii financiari 2017, 2018 ºi 2019. Estimarea onorariilor va
include toate procedurile de audit necesare în vederea
auditãrii Situaþiilor financiare consolidate, inclusiv
procedurile de audit aferente raportãrilor financiare pentru
consolidare pregãtite de filialele SIF Muntenia;

• Prezentarea generalã a programului ºi calendarul facturãrilor.
Oferta va contine valoarea fãrã TVA ºi va fi exprimatã în lei. 
Detalii privind activitatea SIF Muntenia, inclusiv filialele acesteia, se
gãsesc pe pagina de web a societãþii: www.sifmuntenia.ro 


