
CAIET DE SARCINI 

privind achiziționarea serviciilor de audit al situațiilor financiare pentru anul 2020, 

efectuate în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Audit (SIA) 

Cod CVP: 79212100-4 

1. Denumirea autorității contractante: I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”;  

2. Codul fiscal: 1003600071952  

3. Sediul autorității contractante: mun. Chișinău, str. Al. Pușkin, nr. 22, et. 3  

4. Date de contact: tel: +373 22 233 428; email: anticamera@moldpres.gov.md;  

5. I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”, în conformitate cu dispozițiile pct. 31 al 

HG nr. 1208/2018, anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de audit al situațiilor financiare 

ale Agenției pentru anul 2020 . 

Obiectul principale de activitate al instituției este prevăzut de Statutul Agenției, aprobat prin 

HG nr. 1208/2018 și se referă la:  

-  asigurarea operativă a mijloacelor de informare în masă din țară și de peste hotare cu 

informații obiective și veridice privind politica de stat și activitatea curentă a autorităților 

publice din Republica Moldova; 

-   asigurarea informării privind  actualitatea politică, economică și socială din țară și de peste 

hotare; 

-   asigurarea editării „Monitorului Oficial al Republicii Moldova”; 

-  editarea suplimentelor la „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” pentru publicarea 

materialelor cu caracter informațional-juridic și publicitar; 

-   difuzarea de informații și materiale scrise, foto și video către agenții de presă, ziare, posturi 

de radio și televiziune, alți beneficiari din țară și de peste hotare, prin abonament, pe bază de 

reciprocitate, contra cost sau servicii; 

-  editarea publicațiilor periodice și a cărților cu caracter oficial, informativ, documentar, 

cognitiv-distractiv, social-politic etc. 

     

6. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și 

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 

tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și 

obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată care nu satisface cerințele caietului de sarcini, va 

fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă. 

7. Obiectul achiziției:  

Nr. d/o CPV Denumirea serviciilor 

1. 79212100-4 Achiziționarea serviciilor de audit financiar 

obligatoriu al situațiilor financiare încheiate la data de 

31.12.2020, efectuate în conformitate cu cerințele 

Standardelor Internaționale de Audit (SIA). 

Scopul prestațiilor: 

- Examinarea în vederea prezentării unei opinii 

asupra situațiilor financiare anuale în conformitate 

cu cerințele Standardelor Internaționale de Audit; 

- Prezentarea unei opinii asupra imaginii fidele a 

situației patrimoniale, dacă sistemul de ținere a 

evidenței contabile și raportare financiară sunt în 

mailto:anticamera@moldpres.gov.md


conformitate cu reglementările din domeniul 

contabilității; 

- Prezentarea unei opinii cu privire la regularitatea, 

veridicitatea și corectitudinea contabilității. 
 

8. Locul, adresa prestării serviciului: mun. Chișinău, str. Al. Pușkin, 22, et. 3  

9. Termenul de prestare a serviciului:  

• Inițierea auditului final planificat la 01.05.2021  

• Livrarea raportului până la 30.06.2021.  

 

10. Condiții de recepție a serviciului:  

• Se emite raportul de audit, întocmit în conformitate cu standardele de audit;  

• Se emite scrisoarea către fondator privind deficiențele identificate.  

 

11. Cerințe obligatorii față de ofertanți:  

•    numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare 

anuale (echipa trebuie să includă nu mai puțin de doi auditori, dintre care doi - cu un stagiu 

nu mai mic de cinci ani în domeniu);  

• lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și /sau persoanele cu funcții de răspundere din cadrul 

entității;  

• societatea de audit, precum și auditorii din cadrul societății de audit să nu aibă sancțiuni 

aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere publică a 

auditului;  

• să aibă în derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel puțin 6 misiuni de audit ale situațiilor 

financiare anuale; 

• vor prezenta scrisoarea de înaintare a ofertei, conform structurii, modului și în termenul 

prevăzut de pct.6 și 7 al Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de 

audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale 

întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din 

capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875 din 22 decembrie 2015. 

12. Documentele ce se vor anexa la oferta:  

• Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice; 

• Copia certificatului de auditor cu experiență minim 5 ani;  

• Copia certificatului de asigurare a riscurilor de audit la o companie de asigurări sau, după 

caz, asigurarea riscurilor de audit conform provizioanelor (extras din politica contabilă în 

cazul dat);  

• Copia certificatelor de calificare al Auditorilor (minim 3).  

13. Evaluarea și selectarea societății de audit se va efectua în baza următoarelor criterii:  

• lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale 

instituției, fondatorul instituției (obligatoriu);  

• numărul auditorilor care vor efectua serviciile de audit - minim 3; 

• activitatea minim de 5 ani al auditorilor (se va depune și examina CV-urile);  

• componența echipei și experiența relevantă în misiunile de audit al situațiilor financiare 

pregătite în conformitate cu SNC si IFRS. 



Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul I.P. „Agenția 

Informațională de Stat „Moldpres”, în conformitate cu prevederile prezentul Caiet de Sarcini. 

Onorariul de audit se indică în moneda națională (Lei).  


