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CONSILIUL de ADMINISTRAŢIE 
al IPROCHIM S.A. 
02.07.2019. 
 
 

NOTĂ 
referitoare la pct. 1 de pe ordinea de zi A.G.O.A. din 05 / 07 august 2019 

( Aprobarea numirii auditorului statutar al situațiilor financiare anuale 
și de revizuire pentru informațiile financiare interimare  

și a nominalizării persoanei împuternicită să semneze contractul  
de prestări servicii de audit statutar din partea societății  

- propunere: dl. Dan George Tăbăcaru – Director General interimar ).  

 
 
1. Potrivit prevederilor art. 47 din O.U.G. nr. 109 / 2011, situațiile financiare ale 
întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către 
auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii, numite de 
Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de minimum 3 ani. 

Prevederile art. 49 din același act normativ stabilesc că auditul statutar va fi 
exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90 / 2008, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 278 / 2008, cu modificările și completările ulterioare. 
  
2. Urmare a referatului de oportunitate și de evaluare a valorii serviciilor de audit 
statutar întocmit de managerul financiar al IPROCHIM S.A., Comisia specială cu 
atribuții în domeniul achiziției de bunuri, servicii ori lucrări, desemnată de către 
Directorul General al societăţii prin Decizia nr. 44 / 22.04.2019., a procedat la 
selectarea ofertei tehnico – economice și financiare cea mai avantajoasă pentru 
societate în vederea atribuirii prin încredințare directă a contractului de prestări servicii – 
audit statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare 
interimare. 
 
3. Pentru servicii audit statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru 
informațiile financiare interimare s-au primit oferte din partea ofertanţilor prezentaţi în 
tabelul de mai jos, care individualizează ofertele cu privire la valoarea serviciilor 
propuse: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire ofertant 
Oferta financiară 

(LEI, fără TVA / an) 

1. JPA Audit & Consultanță S.R.L. 40.035 lei  

2. Plus Audit S.R.L. 7.500 lei  

3. Auditor financiar, expert contabil UZUNOV GABRIELA 7.400 lei 
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4.  Urmare a analizei ofertelor prezentate, pentru determinarea celei mai 
avantajoase oferte din punct de vedere tehnico-economic și financiar, clasamentul 
ofertelor ( tehnico-economic și financiar ) se prezintă în tabelul de mai jos, astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire ofertant 
Oferta financiară 

(LEI, fără TVA / an) 

1. Auditor financiar, expert contabil UZUNOV GABRIELA 7.400 lei 

2. Plus Audit S.R.L. 7.500 lei  

3. JPA Audit & Consultanță S.R.L. 40.035 lei  

 
 Din punctul de vedere al evaluării tehnico-economice și financiare a ofertelor, 
oferta cea mai avantajoasă este cea a ofertantului Auditor financiar, expert contabil 
UZUNOV GABRIELA. 
 
5. Comisia de Selecţie, pe baza clasamentului final, prin procesul-verbal întocmit, 
propune avizarea încheierii contractului de servicii audit statutar al situațiilor financiare 
anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare cu Auditor financiar, 
expert contabil UZUNOV GABRIELA cu preluarea în cuprinsul acestuia a obligațiilor 
de realizare a serviciilor propuse, de natură și în valoare cel puțin egală cu cea din 
ofertă. 
 
 Față de cele mai sus arătate, propunem Consiliului de Administrație avizarea 
numirii Auditorului financiar, expert contabil, UZUNOV GABRIELA ca auditor 
statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile 
financiare interimare pentru o perioadă de 3 ani și înaintarea propunerii spre 
aprobare Adunării Generale a Acționarilor.   

 
 

Director General, 
Dan George TĂBĂCARU 

 
__________________ 

 
 


