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In atenţia: 

 
 
 DOMNULUI PRESEDINTE  
 
 
OFERTĂ DE SERVICII DE AUDIT  
 Societatea noastra  este membră  a Camerei Auditorilor  Financiari din România  . Societatea 

noastră  reuneşte profesionişti independenţi care însă împărtăşesc aceeaşi filozofie şi aceeaşi 

ambiţie: “Competenta, Profesionalism si Independenta”.  

Scopul acestei oferte este de a descrie serviciile de audit şi  termenii în care societatea noastră 

este pregătită să le ofere.  Vă prezentăm mai jos oferta pentru serviciile de audit pe care suntem 

pregătiţi să le oferim in baza unui contract scris, in conformitate cu legislaţia din România. 

 

I. SERVICIILE  OFERITE 
 

 Servicii de Audit  
 

Compania noastră poate realiza lucrări de audit financiar pentru perioade determinate de timp 

în scopul obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu conţin anomalii 

semnificative. Auditul se realizează potrivit prevederilor Legii 162/2017  privind activitatea de 

audit statutar , OMFP 1802/2014 si Legea contabilitatii nr 82/1991  actualizata . 

 

II. COMPENTENŢĂ PROFESIONALĂ ŞI  MEMBRI ECHIPEI 
 

 Autorizări ale  membrilor societăţii 
 

Membrii societăţii  au o bogată experienţă în domeniul de activitate al firmei. Salariaţii şi 

colaboratorii societăţii sunt experţi, specialişti cu pregătire profesională deosebită şi experienţă în 

domeniul  de audit . 

 

Autorizările pe care membrii societăţii le au sunt: auditor financiar,  expert contabil; 

practician in insolventa; expert evaluator ANEVAR; expert evaluator CECCAR, consultant 

fiscal. 

 

BALESCU MARIANA - asociat -economist – auditor financiar , practician in reorganizare si 

lichidare, expert contabil, expert evaluator ANEVAR,mediator presedinte CECCAR - Filiala 

Buzau (2004-2008), membru in Consiliul Superior CECCAR (1998-2004), secretar CECCAR - 
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Filiala Buzau (1995-2004), consultant fiscal, membru titular in Comitetul National de Conducere 

UNPIR; 

 

  Din anul 1988  expert contabil ,din anul 1998 lichidator, din anul 2000 auditor financiar ,din 

anul 1988  expert contabil ,din anul 1998 lichidator,evaluator  ANEVAR, CECCAR, mediator.  

Cursuri de specialitate  :  

        1. curs de formare a formatorilor ,finantate de Uniunea Europeana ,finantate prin Programul 

Phare 2002 cu tema,, Suport pentru inbunatatirea si implementarea legislatiei in materie de 

faliment ,, 

 2. ,curs formare a formatorilor in domeniul Standardelor Internationale de Contabilitate si de 

Audit Financiar organizat in colaborare cu Departamentul pentru Dezvoltare Internationala din 

cadrul Guvernului Marii Britanii, 

3. curs de IAS organizat de ,,THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF 

SCOTLAND si finantat de Banca Mondiala, 

4. curs lector formator de ,, Doctrina si deontologie profesionala ,, 

5. curs de lector formator contabilitate de gestiune si estimari contabile organizat de CECCAR 

impreuna cu profesia contabila din FRANTA, 

6. cursuri organizate de Camera Auditorilor- pregatire anuala,  

7.curs de audit legal organizat de CECCAR cu specialisti francezi . 

8.formator norme contabile internationale la CNCC si CSOEC organizat de APIC – FRANTA . 

 

BALESCU FLORIN – asociat –economist - Doctor in  Economie   –  auditor 

financiar,practician in reorganizare si lichidare, expert contabil, 

expert evaluator ANEVAR, expert evaluator CECCAR, 

consultant fiscal . 
       Experienţa în domeniul auditului şi consultanţei financiare 
 

Membrii societăţii noastre  au o experienţă bogată, obţinând succese în domeniul 

auditului.In conformitate cu  cerintele ,,Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit 

societatea noastra   a obtinut calificativul ,,A,,  la ultimul  control de calitate si anume  

03.03.2011 , fiind apreciaţi si  de către  clienţi atât la nivel local cât si naţional.   

 

III. OFERTA FINANCIARĂ PRIVIND SERVICIILE DE AUDIT 
 

Avand in vedere  cererea de auditare  de catre un auditor independent  a Situatiilor Financiare  

Anuale a  CONCAS   SA oferta noastra financiara este un onorariu estimat  de  4.500  euro,  

exclusiv TVA pentru exercitiul financiar 2021, 4.500 euro exclusiv TVA pentru exercitiul 

financiar 2022 ,4500 euro exclusiv TVA   pentru   exercitiul financiar 2023 . 

 

Pentru orice clarificări sau detalii suplimentare va rugam nu ezitaţi sa ne contactaţi. 

Cu stima, 

 

Bălescu Mariana  


