
1. Lista serviciilor solicitate

Nr. Denumirea Volumul
total în mil

lei

Termen de executare

1. Servicii de audit a fondurilor suedeze
utilizate pentru Recensămîntul General
Agricol

36,3
-30 de zile din data semnării
contractului – Raportul de
audit pentru perioada
decembrie 2010 - iunie 2011,
-5 aprilie 2012 - auditul
anual pentru anul 2011
-raportul final de audit -10
mai 2013

1. Auditul va fi efectuat de către un auditor independent si calificat (Contabil Public
Certificat/Autorizat), in conformitate cu standardele internaţionale de audit emise de Federaţia
Internaţională a Contabililor (IFAC).

2. Pentru auditul financiar vor fi utilizaţi Termen ii de Referinţă standard  a
SIDA pentru auditul financiar,prezentat în anexa la documente de licitaţie.

3. Raportul de Audit va exprima opinia privind conformitatea Raportului Financiar privind
fondurile suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol cu înregistrările contabile şi
instrucţiunile SIDA pentru raportare conform ISA 800/805. Au ditorul va exprima de asemenea
opinia sa asupra altor chestiuni stipulate în Termenii de Referinţă.

4. Auditorul va prezenta O Scrisoare de Management/Memorandum de Audit care va conţine
depistările acestuia pe parcursul procesului de audit, cit si masuri le întreprinse ca urmare a
auditului precedent si daca acestea au fost adecvate soluţionării constrângerilor raportate.

1.2 Fişa informaţională pentru Participanţii la licitaţie

1. Organizatorul licitaţiei:
Biroul Naţional de Statistică

2. Administratorul alocaţiilor bugetare:
Biroul Naţional de Statistică

3. Suma alocaţiilor:
din proiecte finanţate din surse externe

4. Cantitatea necesară:
cantitatea necesară este specificată în “Lista serviciilor  solicitate” (p.1. 2).
5. Denumirea Cumpărătorului:

Biroul Naţional de Statistică
6. Limba de comunicare în care se va desfăşura licitaţia:
limba de stat
7. Preţurile se indică în:
lei moldoveneşti – cu TVA, preţ fără TVA, cuantumul TVA
8. Condiţiile de prestare:



-  conform termenilor de referinţă  ale SIDA
9. Termenul de prestare:
- 30 de zile din data semnării contractului  pentru perioada decembrie 2010- iunie 2011, 5
aprilie 2012 auditul anual pentru anul 2011 şi raportul final de audit -10 mai 2013
10. Termenul de achitare a plăţii de către Beneficiar:
– Pe etape:
– I etapă –20 % în avans restul 80% după efectuarea totală a auditului  pentru

perioada decembrie 2010 iunie 2011 ;
– II etapă - 20 % în avans restul 80% după efectuarea totală a auditului pentru auditul

anual pentru anul 2011
– II etapă - 20 % în avans restul 80% după efectuarea totală a auditului pentru raportul

final de audit.

11. Participanţii asigură prestarea serviciilor  în corespundere cu  cerinţele solicitate.
12. Ofertele se prezintă în 2 exemplare: originalul şi o copie, în pl icuri separate
sigilate. Pe plic se indică:
“Participarea la licitaţia _______pentru achiziţionarea serviciilor de audit a fondurilor

suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol .
13. Termenul limită  de prezentare a ofertei:
___  __________  2011 ora______.
14. Deschiderea licitaţiei
Plicurile cu oferte se deschid pe data de __ ________ 2011 ora____.
15. Relaţii de contact:

    tel. 403-125, 403-000


