
Anunț de participare
privind achiziționarea servicii de audit al situațiilor financiare 
pentru anul 2021 prin procedura de achiziție Mică Valoare

1. Denumirea autorității contractante: întreprinderea de Stat “Intreprindereapentru silvicultura Edinet”;
2. IDNO: 1003604153298;
3. ADRESA: тип. Edineț, Șoseaua Bucovinel,24;
4. Numărul de telefon/fax: +373 246 22993;
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ;http://edinet.silvicultura.md/
6. Tip procedură achiziție: mică valoare
7. Obiectul achiziției: servicii de audilare a situațiilorfinanciare anuale 2021
8. Cod CPV: 79212000-3

9. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării serviciilor de auditare a situațiilor financiare 
anuale 2021 conform necesităților întreprinderii de Stat “Intreprinderea pentru silvicultura Edinet” (in continuare 
- Cumpărător), pentru perioada bugetară 2021 este alocată suma necesară din surse proprii.

lO.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura 
de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirc 
a 

serviciulu 
i solicitat

Unitate 
a de 

măsură
Spcificarea tchnică dcplină solicitată Valoarca estimată 

fară TV A

Servicii de

Achiziționarea serviciilor de audit 
obligator!! al situațiilor financiare ale 
întreprinderii, In conformitate cu 
Standardele Naționale de Contabilitate. 
Scopul prestațiilor:

Examinarea in vederea 
exprimării unei opinii asupra situatiilor 
financiare anuale in conformitate cu 
Standardele Internationale de Audit.

Exprimarea unei opinii asupra 
imaginii fidele a situației patrimoniale,

audit al dacă sistemul de ținere a evidenței

1. 792120 
0-4

situațiilor 
financiare 

pentru

1 contabile (documente primare, registre 
contabile, rapoarte financiare) este In

40000,00 (lei)

anul2021 conformitate cu legislația din domeniul 
contabilității.
Exprimarea unei opinii asupra 
regularității, veridicității și corectitudinii 
contabilității
Condiții de recepționare a serviciilor de 
audit:
1. Următoarele documente vor fi 
considerate parte a serviciului prestat:
1) Scrisoarea către conducere și
Raportul de audit, intocmit cu respectarea

http://edinet.silvicultura.md/


ll.Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale: 21 zile lucrătoare, or.Edinet,Sosiaua Bucovinei, 24.
12.Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
13.Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ urinătoarele:

■

standardelor de audit și predat in 
termenul de prestare stipulate in contract; 
2) Actul de prestare-recepționare a 
serviciilor.
2. Raportul auditului va confine 
suplimentar:
Avizul auditorului privind coerența 
dintre raportul conducerii și situației 
fmanciare pentru aceeași perioadă de 
gestiune, corespunderea acestuia cu 
prevederile actelor normative;
- Declararația cu privire la faptul că pe 
parcursul auditului, s-au indentificat 
informații eronate semnificative prezentate 
In raportul conducerii, indicând despre 
aceasta
3. Alte cerințe:
- raportul va ft predat însoțit de act de 
prestare-recepționare;
- limba utilizată în cadrul activităților ре 
care Ie vor desfașura auditorii este limba 
română. Toate documentele elaborate de 
aceștia vor ft elaborate In limba română;
- originalele documentelor indicate In 
Raportul auditului vor fi prezentate 
instituției, cel târziu, la momentul 
finalizarii integrate a serviciilor. Prestarea 
serviciilor se considers încheiată în 
momentul prezentării și acceptării Actului 
de prestare-recepționare a serviciilor, 
- în urma recepționării de cStre Beneficiar, 
raportul devine proprietate a 
Beneficiarului, care își rezervă dreptul de 
utilizare ulterioară a acestuia, Prestatorul 
neavând dreptul de a folosi, transmite sau 
comunica acest raport altcuiva decât 
Beneficiarului.

Valoarea estimativă totals ( fără TVA) 40000,00 lei

Nr. Denumirea Cerințe suplirnentare față dc Obligativitatea
d/о documentului/cerinței document

2



1 2 auditori certificați conform situației la data de 31 
decembrie a perioadei de gestiune 
precedente, in anexa la licența pentru 
desfașurarea activității de audit să fie 
indicați cel puțin 2 auditori certificate 
unul dintre care să aibă experiență in 
domeniu de cel puțin 5 ani

Da

2 Să nu aibă sancțiuni aplicate societatea de audit, precum și auditorii 
din cadrul societății de audit să nu aibă 
sancțiuni aplicate in urma controlului 
extern al calității lucrărilor de audit 
pentru perioada de gestiune precedentă, 
fapt confirmat de către Consiliul de 
supraveghere a activității de audit

Da

3 Certificat de inregistrare a 
societății de audit

Copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

4 Certificat de inregistrare a 
subiectului impunerii laTVA

Copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

■5 Licența pentru desfașurarea 
activității de audit.

Copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

6 Ultimul report financial- Copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

14. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorității contractante: întreprinderea de Stat “Intreprinderea pentru silviculture Edinet”
b) Adresa: MD-4101,or.Edinet,str.Sosiaua Bucovinei 24
c) Tel: 0246-2-29-93
d) 069260984;
e) E-mail: edinetsilva07@yandex.ru
f) Numele și funcția persoanei responsabile: Sofroni Elena-contabil sef;

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_ indicată în SIA RSAP

pe: [data] indicată în SIA RSAP

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vorfi depu.se electronic prin intermedin! SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
18. Ofertele întîrziate vor fl respinse.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scâzut.
2O. Achitarea va fi efectuată 100 % după prestarea serviciilor in baza facturii fiscale, Raportului de audit și 
actului de prestare-recepționare a serviciilor, in termen de 20 zile.

pentru silvicultura Edinet Boris Cojocari
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