
 
TERMENII DE REFERINŢĂ 

Obiectul auditului și cerințe tehnice 

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

Auditul situațiilor financiare cu scop special, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul 

de profit și pierdere și situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată 

și un sumar al politicilor contabile și alte note explicative. 

Situațiile financiare menționate mai sus vor reprezenta primul set de situații financiare cu scop special 

supuse auditului. Cifrele și informațiilor comparative, vor fi incluse doar cu scop de prezentare și vor fi 

marcate ca ”neauditate”. Situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de 

Contabilitate (”SNC”) pentru exercițiile financiare 2014-2016 au fost auditate și auditorul a emis opinii 

fără rezerve asupra acestora.  

Auditul urmează a fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (”ISA”). 

Raportul de audit și Scrisoarea către Conducere, în limba engleză, vor fi prezentate Asociației până la 30 

aprilie 2018. Scrisoarea către conducere va include deficiențele semnificative identificate pe parcursul 

auditului, inclusiv ce țin de controlul intern, aspecte contabile, fiscale etc. 

Raportul de audit întocmit urmează să fie făcut public de către Camera de Comerț Americană din 

Moldova. 

 

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. Vă rugăm să includeți și oferta 

de preț pentru opțiunea încheierii unui contract pentru o perioada de 3 ani (2017-2019).  

 

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 posibilitatea extinderii contractului pentru 3 ani. 


