
 
Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor de audit  

a situaţiilor financiare pentru anul 2017 

 
Denumirea autorităţii contractante:  
Întreprinderea de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” 

 

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor):  

MD-2064, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, bloc 1, etaj. II, birou 24b;  

 

Numărul de telefon şi persoana de contact:  
Alina CARA, +373 22 218 409  

 

Obiectul achiziţiei: Auditarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017;  

 

Cerinţele faţă de conținutul ofertei serviciilor de audit:  
1) denumirea și sediul societății de audit, telefoane de contact, poșta electronică, rechizitele bancare; 

2) descrierea succintă a activității societății de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați; 

3) numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, 

după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora; 

4) perioada de efectuare a auditului; 

5) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere; 

6) termenul de prezentare a raportului auditorului; 

7) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale; 

8) utilizarea, după caz, a activității expertului, ținînd cont de domeniul de activitate al entității; 

9) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 9 al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 

privind activitatea de audit; 

10) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul 

entităţii, cu excepția statului; 

11) onorariul de audit; 

12) semnătura conducătorului. 

 

La ofertă se  anexează copia  de pe licența valabilă pentru desfășurarea activității de audit 

 
Societăţile de audit care participă la concursul de selectare privind auditarea situaţiilor financiare anuale pentru 

trebuie să întrunească următoarele cerinţe: 

1. să dispună de cel puțin 2 auditori certificați, unul dintre care să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 

ani; 

2. lipsa sancțiunilor aplicate pentru perioada de gestiune precedentă față de societatea de audit precum și 

auditorilor din cadrul societății de audit, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activității de audit 

de pe lîngă Ministerul Finanțelor;  

 
Termenul - limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 12.03.2018, 12:00  

 

Termenul - limită de prezentare a raportului auditorului și a scrisorii către persoanele însărcinate cu 

guvernanța și către conducere pînă la  25.05.2018.  

 

Modalitatea întocmirii şi prezentării ofertei: Oferta se întocmește pe blancheta cu antet a societății de audit, 

în limba de stat, cu număr și dată de ieșire, prin cancelaria Î.S. „CMAC”, având ca destinatar – Consiliul de 

administrație a Î.S. „CMAC”. 

 

 


