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COMUNICAT INFORMATIV
Prin prezentul, Vă informăm că Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” organizează un concurs
de selectare a unei societăți de audit care va efectua auditul financiar al Întreprinderii pentru anul
2017.
Vă invităm să participaţi la concurs, conform condiţiilor expuse mai jos:
1. Condiții obligatorii: Societatea de audit trebuie să întrunească condițiile prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 875 din 22 decembrie 2015 și, totodată, să corespundă, inclusiv, alineatului (3), art.
131 din Legea nr. 146 – XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat.
2. Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a societății de audit în limba
de stat, clar, cu număr şi dată de ieşire și conține următoarea informație:
a) denumirea şi sediul societății de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele
bancare;
b) descrierea succintă a activității societății de audit, cu prezentarea experienței auditorilor
angajați;
c) numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de
gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
d) perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenului de 2 (două) săptămâni din
momentul semnării contractului cu ofertantul desemnat câștigător al prezentului concurs;
e) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către
conducere;
f) termenul de prezentare a raportului auditorului;
g) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare
anuale;
h) utilizarea, după caz, a activității expertului, ținând cont de domeniul de activitate al
entității;
i) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 9 al Legii nr. 61-XVI din
16 martie 2007 privind activitatea de audit;
j) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii,
fondatorul entităţii, cu excepția statului;
k) onorariul de audit;
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l) semnătura conducătorului și aplicarea ştampilei societății de audit.
2. Termenii și modul de prezentare ale ofertei:
a) perioada de valabilitate a ofertei este de cel puțin 60 (șaizeci) de zile calendaristice;
b) oferta se prezintă la adresa juridică a Beneficiarului: mun. Chișinău, Piaţa Marii Adunări
Naţionale 1, Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”;
c) oferta se prezintă în original, până la data de 11 decembrie 2017, ora 11:00 la sediul
Beneficiarului, menţionat mai sus;
d) oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poştal sau prezentată de către curier la
locul destinaţiei (Piaţa Marii Adunări Naţionale 1), dar nu mai târziu de termenul limită de depunere
a ofertelor, indicat la litera c);
e) fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă;
f) oferta, împreună cu documentele de calificare ale ofertantului, se prezintă într-un plic
sigilat.
3. Oferta cîştigătoare se va stabili, luând cumulativ în calcul:
a) perioada de efectuare a auditului;
b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către
conducere;
c) termenul de prezentare a raportului auditorului;
d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare
anuale;
e) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii,
fondatorul entităţii, cu excepția statului;
f) prețul serviciilor de audit.
4. Documentele necesare de calificare:
a) Documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice rezidente conform
legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare
de stat (de exemplu, decizia de înregistrare eliberată de Camera Înregistrării de Stat) – pentru
persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document;
b) Extrasul din Registrul de stat eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de
stat, care corespunde situaţiei curente şi care include, în funcţie de categoria rezidentului, informaţia
privind denumirea, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat /codul fiscal,
numărul de înregistrare, data înregistrării, sediul, administratorul, mărimea capitalului social,
fondatorii (asociaţii), cotele de participare ale fondatorilor (asociaţilor), genurile de activitate –
pentru persoanele care se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat. În cazul în care persoana
juridică rezidentă este societate pe acţiuni şi extrasul menţionat din registru nu conţine informaţia
privind acţionarii şi cotele de participare ale acestora, suplimentar se prezintă extrasul din registrul
acţionarilor societăţii pe acţiuni în cauză;
c) Licența pentru desfășurarea activității de audit.
Documentele menţionate se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor cu
originalele acestora se autentifică prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe
propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul” şi prin semnătura conducătorului /
persoanei împuternicite a acestuia şi se certifică prin aplicarea ştampilei operatorului economic.
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Informații financiare suplimentare privind Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, referitor la
desfășurarea concursului de selectare a unei societăți de audit care va efectua auditul financiar al
Întreprinderii pentru anul 2017 sunt prezentate în Anexa nr.1 la prezentul comunicat.
Informații suplimentare la nr. de telefon: 022 820 954 sau 022 820 908; fax: 022-250-522.

Preşedintele grupului de lucru
pentru achiziţii

Dmitri RОМАNESСU
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Anexa nr. 1
Informații financiare suplimentare
privind Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, referitor la desfășurarea concursului de
selectare a unei societăți de audit care va efectua auditul financiar al Întreprinderii pentru
anul 2017
1. Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii sunt:
- telecomunicații;
- asigurarea schimbului protejat de informaţii între autorităţile publice ale Republicii
Moldova;
- crearea unor sisteme complexe de securitate informaţională;
- crearea şi asigurarea funcţionării mecanismului semnăturii electronice în Republica
Moldova etc.
2. Capitalul social al Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” constituie 64 287 884, 57 MDL.
3. Veniturile din vânzările Întreprinderii pentru primele 9 luni ale anului 2017 constituie
35 679, 70 mii MDL.
4. Numărul mediu scriptic al salariaților Întreprinderii, la data de 30.09.2017 este de 78
persoane.
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