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ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea Se?-viciilor de audit obligatoriu al situaţiilor financiare pentru anul 2021 prin procedura 
de achiziţie de valoare mică (Repetat) 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSPInstitutul Oncologic; 

2. IDNO: 1003600151023; 

3. Adresa: mun.Chişinău str. .V. Testemiţianu 30; 

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80; 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: anticamera^onco.md achizitiionco@gmail.com 

6. Adresa de e-inail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: 
documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): 
Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale; 

8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a autorităţii contractante (Da/Nu): Procedura este 
inclusă în planul provizoriu de achiziţii publice Link-ul către planul de achiziţii publice 
publicat: 

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări: 

Nr. 
d/o 

Cod CPV 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 
solicitate 

U/M Cantitatea 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată, 
Standarde de 

referinţă 

• Valoarea 
estimată totală 

fără TVA 
(se va indica 

pentru Fiecare 
lot în parte) 

1 79212100-4 
Servicii de audit obligatoriu al 

situaţiilor financiare 
1 buc -

60 000,00 lei 

Valoarea estimativă totală 60 000,00 

CAIET DE SARCINI 
Achiziţionarea serviciilor de audit obligatoriu al situaţiilor financiare pentru 

anul 2021, efectuate în conformitate cu prevederile Legii privind auditul situaţiilor financiare 
Cod CPV: 79212100-4, Servicii de audit financiar 

1. Introducere Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine 
specificaţii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. în acest sens, orice ofertă prezentată, care se 
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac 
cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse. 

2. Autoritatea contractantă: 

Denumire; IMSP Institutul Oncologic 
Adresa: MD 2025, mun. Chişinău, str.Testemiţanu 30 

Persoana de contact: Telefon: 022852470 

E-mail: Fax: 
Adresa vveb: 

mailto:achizitiionco@gmail.com


3.Obiectul achiziţiei: 

Cod CPV: 79212100-4, Servicii privind auditul situaţiilor financiare pentru anul 2021 

Achiziţionarea serviclor de audit financiar obligatoriu al situaţiei financiare pentru anul 2021 în conformitate cu 
Standartele Naţionale. 

Conform criteriilor de clasificare prevăzute în art.4 (pct.4) al Legii Contabilitatii si raportarii nr 287 din 15.12.2017. 
financiare IMSP Institutul Oncologic constituie o entitate mijlocie şi ţine contabilitatea în partidă dublă cu prezentarea 
situaţiilor financiare complete art.5 (alin.3) din Legea contabilităţii şi raportării financiare. 

Potrivit art.32 al legii 287 2017. situaţiile financiare pentru anul 2021 ale entităţilor mijlocii sunt supuse auditului 
obligatoriu în conformitate cu legea privind auditul situaţiilor financiare 271/2017, Standartelor Internaţionale de Audit. 
Codul Etic. 

Astfel IMSP Institutul Oncologic obligatoriu va efectua auditul situaţiilor financiare, care va include participarea 
entităţii de audit la inventarierea activelor şi pasivelor ,care se va desfăşură pe parcursul trimestrului IV al perioadei de 
gestiune. 

4. Locul, adresa prestării serviciului: 
2025, Moldova, mun. Chişinău, str. Testemiţanu 30. 

5. Termenul de prestare a serviciului: 25.10.2021 -25.04.2022 
6. Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea serviciilor: 
în conformitate cu prevederile an.32. alin. 1) lit.a) al Legii Contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din 15.12.2017. 
rapoartele financiare anuale ale entitătilor mari se supun auditului obligatoriu, efectuat în conformitate cu prevederile 
Legii privind auditul situaţiiilor financiare. 
7. Condiţii de recepţie a serviciului: 

1. Următoarele documente \o r fi considerate parte a serviciului prestat: 
- Scrisoarea către Conducere şi Raportul auditului întocmit respectând standardele de audit; 
- Actul de primire-transmitere a serviciilor. 
2. Raportul auditului va conţine suplimentar: 
- Avizul auditorului privind coerenţa dintre raportul conducerii şi situaţiei financiare pentru aceiaşi perioadă de 

gestiune şi corespunderea acestuia cu prevederile legislaţiei. 
- Declaraţia cu privire la faptul că pe parcursul auditului s-au identificat informaţii eronate semnificative 

prezentate în raponul conducerii, indicând natura acestora. 
- limba utilizată în cadrul activităţilor pe care le vor desfăşura auditori este limba română. Toate documentele 

elaborate de aceştia vor fi elaborate în limba română. 
Originalele documentelor prevăzute de raportul auditului se vor prezenta Beneficiarului, în mod excepţional, cel 

târziu la momentul finalizării integrale de prestare a serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul 
în care este prezentat şi acceptat Actul de predare-primire a serviciilor. 

8. Informaţii despre instituţia supusă auditului: 
8.1 Regulamentul IMSP Institutul Oncologic: 

IMSP Institutul Oncologic este o instituţie medico-sanitară publică republicană ce benificiază de toate drepturile ce 
decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, gestionează mijloacele financiare primite de la bugetele 
competente ale bugetului public naţional (CNAM) prin conturi trezoreriale , pentru alte mijloace financiare are conturi 
proprii în bancă, inclusiv valutare. 

8,2 Indicii ai activităţii economico-financiare a IMSP Institutul Ocologic pentru anul 2021: 

Total Active - 303 492 096 lei 

Venituri din vânzări - 294 673 316 lei 

Numărul real al personalului - 1183 persoane fizice 

10. In cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 
1) Pentru un singur lot; 
2) Pentru mai multe loturi; 
3) Pentru toate loturile; 
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi 

o fertant . 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite; 



12. Termenii şi condiţiile de l ivrare/prestare/executare solicitaţi: 25.10.2021 - 25.04.2022 

13. Termenul de valabili tate a contractului: 30.04.2022; 

14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor prote ja te sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de anga j a r e pro te ja tă (după caz): Nu; 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor 
acte administrat ive (după caz): Nu; 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatori lor economici care pot determina eliminarea 
acestora şi a criterii lor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse: se 
menţionează informaţii le solicitate (DUAE, documentaţie): 

Nr. Descrierea criteriului/cerinţei 
Mod de demons t ra re a îndeplinirii 

criteriului/cerinţei: 
Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii 
Copia certificatului emis de organul 

înregistrării de stat, confirmată prin semnătura 
electronică a ofertantului. 

DA 

2 
Licenţa de activitate, sau actul care 

confirmă prestarea serviciilor menţionate 
Copia, confirmată prin semnătura electronică a 

ofertantului 
DA 

3 Oferta de preţ 
Original, confirmat prin semnătura electronică 

a participantului 
DA 

4 Specificaţia de preţ Original, confirmat prin semnătura electronică 
a participantului 

DA 

5 Specificaţii tehnice 
Original, confirmat prin semnătura electronică 

a participantului 
DA 

17. Motivul recurgeri i la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), 
după caz: Nu; 

18. Tehnici şi ins t rumente specifice de a t r ibuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, 
sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): 

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu; 

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru ad judecarea contractului: corespunderea cerinţelor pe lot, cel mai mic 
preţ; 

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avanta joase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponde rea% 

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP; 

23. Adresa la care t rebuie t ransmise ofertele sau cererile de par t ic ipare: 

Ofertele sau cererile de participare vor f i depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

24. Termenul de valabili tate a ofertelor: 30 zile; 

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; 
Ofertele întîrziate vor f i respinse. 

26. Persoanele autor izate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cîitd 
ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP". 

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de par t ic ipare ; Limba de stat; 

28. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program f inanţat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu; 

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresa: num. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

30. Data (datele) şi refer inţa (referinţele) publicărilor anter ioare în Jurna lu l Oficial al l niunii Europene 

mailto:contestatii@ansc.md


privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): Nu este cazul; 

31. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: 

32. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 

33. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: Data conform platformei SIA RSAP; 

34. în cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă 
sistemul de comenzi electronice Se acceptă 
facturarea electronică Se acceptă 
plăţile electronice Se acceptă 

35. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): 
Nu; 

36. Alte informaţii relevante: 

4 


