
                                      
Cerere de ofertă  

privind serviciile de audit statutar a situaţiilor financiare conform cerinţelor Consiliului de 
Administraţie al Societăţii Cupru Min SA 

 
 

1. Obiective ale auditului  
a) Auditul statutar a situaţiilor financiare ale Societăţii Cupru Min S.A. Abrud pentru:      
   – exerciţiile financiare încheiate la 31.12.2016 – termen de realizare 20.04.2017; 
   – exerciţiile financiare încheiate la 31.12.2017 – termen de realizare 20.04.2018; 
   – exerciţiile financiare încheiate la 31.12.2018 – termen de realizare 20.04.2019. 
b) Revizuirea situaţiilor financiare intermediare (semestru I) a perioadelor 2017 – 2018. 

 
2. Profilul auditorului statutar 

Auditul statutar trebuie să fie efectuat de o societate de Audit statutar înregistrată la Camera 
Auditorilor Financiari din România şi să prezinte o autorizaţie valabilă pentru durata 
desfăşurării auditului statutar. 
Auditorul trebuie să fie independent şi în afara unui posibil conflict de interese datorită  
responsabilităţilor pe care le are în proiect. 
Confidenţialitatea informaţiilor şi datelor colectate în cadrul acestui proiect sunt obligatorii şi 
trebuie consemnate în cadrul contractului încheiat între părţi. Orice informaţii sau date 
colectate în cadrul acestui proiect pot fi publicate doar cu acordul scris al autorităţii 
contractante. 

 
3. Cerinţe obligatorii 

a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
judeţului în care este înregistrat operatorul economic cu cel mult 30 de zile înainte de data 
depunerii ofertei şi valabil la data depunerii ofertei din care să rezulte: 

- obiectul de activitate a ofertantului(codurile CAEN-rev.2) trebuie să cuprindă activităţi de 
tipul celor supuse procedurii de achiziţie 

- că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment sau lichidare, administrarea afacerilor de 
către un administrator judiciar sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru 
declararea sa în una din aceste situaţii, în original sau copie legalizată. 

b) Certificatul de înregistrare şi codul unic, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul judeţean, în copie. 

c) Se solicită autorizaţie a firmei de audit emisă de: 
- Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) 
- C.E.C.C.A.R. 
d) Să facă dovada calificativului privind controlul calităţii auditului financiar, atestat de 

CAFR. 
4. Criteriul de selecţie 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 
 

5. Termenul maxim de depunere a ofertei este 10.01.2017, ora 1500. 
Oferta se va prezenta în original şi una copie. 
Adresa la care se depune oferta: 
Societatea Cupru Min SA Abrud 
Str. P-ţa Petru Dobra, nr. 1, loc. Abrud, jud. Alba 
Tel. 0258-780083, fax 0258-780296 
 

            
                           

                                                                     


