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Conducătorilor entităţilor de audit

La nr. din ___  ___  202

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
Ia achiziţia publică de valoare mică 

a serviciilor de audit financiar

1. Denumirea autorităţii contractante:
Tnstitutia publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice si a produselor 
conservate” (în continuare -  I.P. ..LCTBANPC”).

I.P. „LCTBANPC” a fost constituită la 07.06.2019 în baza reorganizării întreprinderii de Stat „Centrul 
pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve”.
La 15.10.2019 I.P. „LCTBANPC” a absorbit întreprinderea de Stat „Centrul Naţional pentru Verificarea 
Calităţii Producţiei Alcoolice”.
1. P. „LCTBANPC” activează în baza Statutului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1210 din 05.12.2018 
şi este o entitate cu autonomie financiară.
Bugetul I.P. „LCTBANPC”:

la capitolul „Venituri” - 17.200 mii lei; 
la capitolul „Cheltuieli”- 15.400 mii lei.

Numărul mediu anual de angajaţi -  50 de persoane.
Informaţia suplimentară privind I.P. „LCTBANPC” este disponibilă pe pagina web a instituţiei 
www.lctbanpc.md

2. Sediul autorităţii contractante:
MD-2019, mun.Chişinău, or.Codru, str.Grenoble 128 lit „U”

3. Persoana de contact şi date de contact:
CASTRAVEŢ Ala, tel./fax: (022) 28 91 88, tel. mobil 069 61 21 11, e-mail lctbanpc@gmail.com

4. Obiectul achiziţiei:
Servicii de audit al Situaţiilor financiare ale I.P. „LCTBANPC” pentru perioada 01.07.2019-31.12.2020.

5. Valoarea estimată a achiziţiei:
98.000 Iei (Iară TVA).

6. Sursa de finanţare:
Bugetul I.P. „LCTBANPC” pentru anul 2021.
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7. Termenul de executare a serviciilor:
Serviciile vor fi prestate în perioada 01.02.2021-30.04.2021. cu prezentarea Raportului de audit si a 
Scrisorii către conducere si persoanele însărcinate cu guvernanta nu mai tîrziu de 30.04.2021.

8. Caietul de sarcini:
Auditul se va efectua conform Standardelor Internaţionale de Audit (în continuare -  S.I.A.) şi va include 
efectuarea testelor asupra tranzacţiilor şi/sau privind existenţa, proprietatea şi modul de evaluare a 
elementelor contabile ale entităţii. Entitatea de audit desemnată va analiza sistemele contabile şi de 
control intern, astfel încît să poată stabili dacă acestea sînt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru 
întocmirea situaţiilor financiare şi dacă entitatea a ţinut corect contabilitatea conform cerinţelor legislaţiei 
din domeniu.

Entitatea de audit desemnată va întocmi contractul de audit/scrisoarea de misiune conform prevederilor 
art.27 alin.(2) şi (3) din Legea nr.271/2017 privind auditul situaţiilor financiare şi a S.I.A. 210 
„Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit”.
Planificarea auditului se va efectuează conform prevederilor S.I.A. 300 „Planificarea unui audit al 
situaţiilor financiare” şi va implica stabilirea strategiei generale de audit şi elaborarea planului de audit, 
ţinînd cont de dimensiunea şi complexitatea entităţii, precum şi, în funcţie de caz, de experienţa 
anterioară în cadrul entităţii a membrilor echipei misiunii de audit.

Auditul va include evaluarea estimărilor semnificative şi a deciziilor conducerii privind întocmirea 
situaţiilor financiare, pentru a stabili dacă politicile contabile corespund legislaţiei şi genului de activitate 
al entităţii şi dacă sînt aplicate consecvent şi prezentate în mod adecvat.

în procesul efectuării auditului, auditorul va trebui să solicite declaraţii scrise de la conducerea entităţii, 
după caz, de la persoanele responsabile cu guvemanţa, conform prevederilor S.I.A. 580 „Declaraţii 
scrise”.

Entitatea de audit este obligată să garanteze respectarea:
a) cerinţei de independenţă a auditorului şi independenţa onorariului de audit de evenimentele 

bazate pe condiţionări sau de eventualităţi neprevăzute, conform prevederilor art.21 din Legea 
nr.271/2017 privind auditul situaţiilor financiare şi ale Codului etic al profesioniştilor contabili;

b) confidenţialităţii şi secretului profesional asupra datelor, obţinute în timpul efectuării auditului, 
conform prevederilor art.22 din Legea nr.271/2017 privind auditul situaţiilor financiare şi a 
Codului etic al profesioniştilor contabili;

c) cerinţelor faţă de organizarea activităţii şi controlul calităţii auditului conform prevederilor art.23 
şi 24 din Legea nr.271/2017 privind auditul situaţiilor financiare;

d) răspunderii conform prevederilor art.47 alin.(2) din Legea nr.271/2017 privind auditul situaţiilor 
financiare.

Pînă la emiterea raportului auditorului sau concomitent, entitatea de audit va întocmi şi adresa o 
scrisoare în original, pe blanchetă cu antet, în limba de stat, conducerii entităţii şi în copie -  persoanelor 
responsabile cu guvemanţa (Consiliul I.P. „LCTBANPC”), care va include indicarea deficienţelor pe 
care auditoml le-a identificat pe parcursul auditului şi care, potrivit raţionamentului profesional, sînt 
suficient de importante pentru a fi aduse la cunoştinţă, precum şi propuneri de soluţionare a acestora.

întocmirea şi prezentarea scrisorii către persoanele responsabile cu guvemanţa şi către conducere se va 
efectua conform prevederilor S.I.A. 260 „Comunicarea cu persoanele responsabile cu guvemanţa” şi 
S.I.A. 265 „Comunicarea deficienţelor în controlul intern către persoanele responsabile cu guvemanţa şi 
către conducere”.

Raportul auditomlui se va întocmi în baza rezultatelor auditului, în limba de stat, pe blancheta cu antet a 
entităţii de audit şi se va prezintă în original conducerii entităţii şi, în copie, persoanelor responsabile cu 
guvemanţa, în termenele stabilite în contractul de audit/scrisoarea de misiune. întocmirea şi prezentarea 
raportului auditorului se va efectua conform prevederilor art.28 din Legea nr.271/2017 privind auditul 
situaţiilor financiare, cu aplicarea S.I.A. 700 „Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile 
financiare”, S.I.A. 705 „Modificări ale opiniei raportului auditorului independent”, S.I.A. 706 
„Paragrafele de evidenţiere a unor aspecte şi paragrafele privind alte aspecte din raportul auditorului 
independent”.



9. Cerinţe faţă de ofertant (nivel minim):
Societatea de audit trebuie sa fie înregistrată în Registrul public al entităţilor de audit publicat de 
Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului (CSPA).

10. Cerinţe faţă de conţinutul ofertei:
Oferta va fi elaborata conform structurii şi indicaţiilor prezentate în HG nr. 875/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităţilor de audit şi termenii de referinţă pentru 
auditarea situaţiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale şi societăţilor pe acţiuni 
în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

11. Documentele ce se vor anexa la ofertă (obligatoriu):
1) certificatul care confirmă înregistrarea entităţii în Registrul public al entităţilor de audit;
2) copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii;
3) copia certificatelor de calificare a auditorilor eliberate de organul competent, confirmată prin 

semnătura şi ştampila ofertantului;
4) oferta financiară şi oferta tehnică (în original), care să denote înţelegerea misiunii şi să prezinte 

o metodologie corespunzătoare, o abordare de audit şi un plan detaliat de lucru;
5) o declaraţie (în original) privind cunoaşterea explicită a legislaţiei şi reglementărilor naţionale 

privind modul de administrare, evidenţă şi raportare financiară în instituţii publice la 
autofinanţare;

6) o declaraţie pe proprie răspundere (în original) din care să rezulte că ofertantul nu a fost 
sancţionat de către organul de monitorizare şi competenţă profesională în ultimii 5 ani;

7) dovada angajării în cadrul societăţii de audit a cel puţin 2 auditori certificaţi. Se vor anexa
extrase din contractele individuale de muncă şi CV-urile (în original) ale membrilor echipei de
audit;

8) documente care dovedesc posedarea de către fiecare membru al echipei de audit a pregătirii
profesionale în domeniu (copii de pe diplomele de studii superioare în domeniul ştiinţe
economice, de pe certificatele privind absolvirea unor programe de pregătire suplimentară cu 
profil economic etc.);

9) copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (după caz);
10) dovada asigurării riscului de audit (poliţa de asigurare sau crearea provizionului la contul 

curent);
11) o descriere a procedurilor de control al calităţii şi de asigurare a calităţii pentru prestarea 

serviciilor de audit al situaţiilor financiare.

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:
Cel mai mic preţ.

13. Termenul-limită de depunere a ofertelor (data, ora):
29.01.2020. ora 10.00.

14. Adresa la care se vor depune ofertele:
I.P. „LCTBANPC”, mun.Chişinău, or.Codru, str.Grenoble 128 lit „U”. 
Ofertele se vor depune pe suport de hîrtie, în plic.

15. Locul deschiderii ofertelor:
I.P. „LCTBANPC”, mun.Chişinău, or.Codru, str.Grenoble 128 lit „U”.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

16. Termenul de valabilitate a ofertelor:
15 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a ofertelor.

17. Achitarea serviciilor:
Achitarea serviciilor se va efectua în lei moldoveneşti, prin virament, 100% după semnarea actului de 
predare-primire a serviciilor, facturii fiscale în termen de 10 zile calendaristice.

Director Lucia GHERDELESCU


