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4. Deschiderea ofertelor va avea loc
administratie.

5. Ofertele se prezintl la adresa: r-nul Anenii Noi, sat.

MD - 6525.

Maximovca, str. Nordului 2,

6. Oferta cigtigitoare se va aprecia conform criteriului - corespunderea cerinlelor

inaintate gi cel mai mic Pre[.
7. Condifii/cerinfe tehnice:

7.1. Obiectul:
Audit financiar pentru anul2022. Auditarea situafiilor financiare intocmite

conform Standartele Nationale de Contabilitate

Obiectul auditului financiar este acela de a emite o opinie competenti qi independentd

asupra imaginii fidele clare qi complete a patrimoniului, a situaliei financiare gi a rezultatelor

activitSlii i.S. ,, Centrul Republican pentru Ameliorarea gi Reproduclia Animalelor".

7.2. Condiliile de prestare a serviciilor:
Prestatorul va analiza evidenla contabild qi de control financiar intern. Raportul va

conline opinia auditorului din toate punctele de vedere semnificative cu privire la mbsura in
care rapoartele financiare auditate sunt intocmite in conformitate cu cadrul general de

raportaie financiard aplicabil. i.S. ,,Centrul Republican pentru Ameliorarea qi Reproduclia
Animalelot'',,vaavea dreptul s5 solicite de la entitateade audit informalie explicativd despre

cerinlele standardelor de audit qi ale legislafiei in vigoare referitor la efectuarea auditului Ei

ale altor acte pe care se bazeazdauditorul la exprimarea opiniei asupra rapoartelor ftnanciare.

7.3. Entitatea de audit este obligatd:
- sd efectueze auditul conform Standardelor Internalionale de Audit (ISA).
- sd respecte politica qi procedurile de control a calitilii lucrdrilor de audit in conformitate
cu cerinlele standardelor de audit qi ale Codului etic;
- s[ respecte confidentrialitateainformaliei referitoare la activitatea intreprinderii oblinutd in
timpul exercitdrii serviciilor de audit, obligalie care se menJine qi dup[ incetarea relaliilor cu
i.S. ,,Centrul Republican pentru Ameliorarea gi Reproduclia Animalelor";
- sd respecte condifiile contractului de audi!
- sd notifice despre denaturdrile semnificative depistate qi despre acfiunile recomandate in
urma efectudrii auditului asupra rapoartelor financiare ;

- s[ se conformeze prevederilor Legii nr.27112017 privind auditul situaliilor financiare gi

Regulamentului cu privire la modul de selectare a entitblilor de audit qi termenii de referinld
pentru auditarea situaliilor financiare individuale ale intreprinderilor de stat qi societdlilor pe

acliuni in care cota statului depdgegte 50% din capitalul social, aprobat prin Hotdrirea
Guvernului nr. 87 5 12015 .

7.4. Entitutea de audit trebuie sd tntruneascd obligatoriu urmdtoarele condilii:
- auditarea situaliilor financiare intocmite conform Standanele Nationale de Contabilitate;
- are o experientd de cel pulin 5 ani in domeniu;
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- num6rul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaliilor financiare

anuale (echipa trebuie s5 includd nu mai pulin de trei auditori, dintre care doi - cu un stagiu

numai mic de cinci ani in domeniu);
- conform situaliei Ia data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, in anexa la

Licenla pentru desfdqurarea activitSlii de audit sd fie indicali cel pulin 3 auditori certificali
mgajafi;
- entitatea de audit qi auditorii sd nu aibd mdsuri disciplinare aplicate pentru ultimii 2 ani,
fapt confirmat de cdtre Consiliul de supraveghere aactivitdlii de audit de pe lingd Ministerul
Finantelor:

'f - sa aiUa in derulare anual, pentru ultimii 2 ari, cel pufin 10 misiuni de audit ale situaliilor
financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului.
-compania de audit trebuie s5 fie inclusd in registru public al entitdtrilor de audit , publicatd

de cdtre CSPA.

7.5. Entitatea de audit va prezenta:
- certificat de inregistrare (copie autentificatd);
- extras din registrul persoanelor juridice eliberat de cdtre Agenlia Servicii Publice (copie

autentificat5, eliberat[ nu mai tirzitt de 3 luni );
- copia licenlei privind activitatea de audit general gi auditul instituliilor fianciare;
- copia certificatelor de calificare locala al Auditorilor (minim 3);
- copia certificatului de asigurare a riscurilor (obligatoriu);
- CV-urile a minim 3 auditori licenfiali.

7.6. Evaluarea qi selectarea entitlfii de audit.
Evaluarea va fi efectuatd de cdtre grupul de lucru pentru

achizitiial i.S. , eliorarea qi Reproduclia Animalelor,, inbaza
informaliei expuse in ofertd gi in special:
- perioada efectudrii auditului;
- termenul de prezentare a raportului auditorului;
- lipsa relaliilor de afiliere cu entitatea qi/sau persoanele cu funclii de rdspundere ale
intreprinderii, fondatorul intreprinderii, cu exceptia statului (obligatoriu);
- num6ru1 auditorilor care vor efectua serviciile de audit minim 3;
- certificarea internaJionald a specialigtilor va constitui un avantaj.
Onorariul de audit se indicd in lei moldoveneEti fdrd TVA qi cu includerea a TVA.
Termenele qi ratele favorabile de achitare:
50% - la semnarea contractului qi

50% -lafinalizare.
Scrisoarea de inaintare a ofertei se va prezentaconform structurii gi moduluiprevdzute

in pct. 6 ql7 al Regulamentului menlionat mai sus, aprobat prin HG nr.87512015.

Preqedinte al grupului de lucru pentru achizifii
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