
 

TERMENII DE REFERINŢĂ 

Obiectul  auditului  

AmCham Moldova anunţă concursul pentru selectarea companiei de audit  care va efectua 

următoarele: 

Raportul de audit general, care va fi compus din auditul financiar general al Asociației pe parcursul 

perioadei de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2016. Raportul va fi prezentat Asociaţiei pînă la 30 

martie 2017. 

Raportul de audit general 

Scopul auditului general reprezintă expunerea opiniei asupra situaţiei contabilităţii şi managementului 

financiar, asupra veridicităţii reflectării în dările de seamă contabile şi fiscale a situaţiei reale pentru 

perioada de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2016. 

 Auditul financiar general al organizaţiei va fi efectuat în conformitate cu  legislaţia Republicii 

Moldova în vigoare, Codul privind conduita profesională a auditorului şi contabililor din 

Republica Moldova, etc. 

În cadrul  auditul general se va examina ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă 

contabile în conformitate cu Standardele  Naţionale de Contabilitate si Indicațiile Metodice privind 

particularitățile contabilității în organizaţiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi 

fiscale a situaţiei reale. 

 

Sarcini tehnice 

 Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele 

și poziția auditorului, nu doar numele companiei) va fi prezentat Asociaţiei conform termenelor 

indicate la compartimentul „Obiectul auditului”; 

 Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia 

de audit și scopul auditului; 

 Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de 

audit  și de către auditor calificat și licențiat; 

 Pentru auditul efectuat, raportul de audit va fi prezentat în limbile română și engleză și 

versiunea electronică a acestora. 

 

Scrisoare către management 

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind: 

 Rezultatele controlului; 

 Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi 

prezentate în ordinea priorităților);  

 Concluziile auditorului privind auditul; 



 Raportul de audit va conţine propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne 

ale Asociației. 

 

Raportul de audit întocmit va putea fi făcut public de către Camera de Comerț Americană din Moldova  

fără vreo limitare sau condiţie. 

 

Conţinutul ofertei 

Oferta de participare la concurs trebuie să conţină informaţie concisă cu indicarea următoarelor : 

1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea 

persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei; 

2. Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii 

selectării acesteia; 

3. Licenţa pentru activitatea de audit (copia); 

4. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de 

efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus. 

 

Criteriile de evaluare a ofertelor 

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii: 

1. Experienţa în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea 

organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova; 

2. Calificarea echipei care va efectua auditul;  

3. Perioada de efectuare a auditului şi termenul de prezentare a rezultatelor auditului; 

4. Preţul serviciilor de audit, luând în calcul extinderea contractului pentru 3 ani. 

5. Calitatea de membru al AmCham Moldova va fi un avantaj. 

 


