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TERMENI DE REFERINȚĂ  

Cerere de ofertă pentru procurarea serviciilor de audit pentru proiectul „LEADER din 

Republica Moldova în tranziție – de la pilotare la instrument de coeziune economică, 

socială și teritorială” 

 
DESPRE ORGANIZAȚIE 
 
Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este o asociație nonprofit și apolitică 
înființată în ianuarie 2019, datorită eforturilor comune ale Grupurilor de Acțiune Locală și 
organizațiilor care au facilitat implementarea abordării LEADER în țară.  
Scopul principal al organizației este de a promova abordarea LEADER în Republica Moldova, 
susține și reprezenta interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua 
contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte în procesele de 
elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național 
cât și internațional, stimulând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor. 
 
Mai multe informații despre RNL pot fi găsite pe pagina web www.leaderin.md.  
 
 
OBIECTIVUL AUDITULUI  

Auditul proiectului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale ISA 800/805, cu 

legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi Standardele Naţionale de Audit, Codul privind conduita 

profesională a auditorului şi contabililor din Republica Moldova, etc.  

În cadrul auditului, se va examina ținerea evidenței contabile şi întocmirea dărilor de seamă 

contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800,  cu Standardele Naţionale 

de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile 

necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi fiscale a situaţiei reale.   

 

Compania selectată va efectua auditul proiectului cu perioada de implementare 7 martie 2022 – 

28 februarie 2023. 

 

RAPORT INDIVIDUAL PENTRU AUDITUL DETALIAT 

Scopul raportului de audit pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate 

donatorului Solidarity Fund PL în Moldova de către Rețeaua Națională LEADER din Republica 

Moldova și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA 805 ”Raportul auditorului privind 

auditul cu scop special” privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale 

beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de 

grant și donator.  
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Pentru exprimarea   unei  opinii  asupra  rapoartelor  financiare ale beneficiarului de grant, 

auditorul  trebuie  să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit 

obţinute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special. 

 

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 

800/805 şi  trebuie să conţină opinia clar exprimată sub formă scrisă.  

 

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte: 

• Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant și a documentelor aferente, prezentate donatorului, cu 

scopul de a stabili dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general, dacă sunt permise de 

condițiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmat cu documentele necesare, 

precum și cu scopul de a stabili dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund 

documentelor contabile ale beneficiarului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt 

recunoscute și înregistrate în conformitate cu legislația aplicabilă și cerințele contractului de grant. 

Numărul și volumul de teste aplicate se va baza pe analiza de risc și aceasta va fi descrisă în 

raport; 

• Evaluarea sistemului de evidenta contabila al organizației, cu scopul de a determina daca 

administrarea grantului se desfășoară in mod adecvat, veniturile si cheltuielile pot fi ușor 

identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire și cheltuire a 

fondurilor grantului; 

• Verificarea acumulării și utilizării dobânzii bancare la mijloacele financiare puse la dispoziție de 

donator, aflate în conturile organizației, dacă acestea există; 

• Verificarea dacă veniturile și pierderile din diferența de curs valutar sunt corect reflectate în 

evidența contabilă; 

• Verificarea plății impozitelor si taxelor conform legislației în vigoare; 

• Verificarea ca soldurile de la sfârșitul perioadei precedente coincid cu soldurile de la începutul 

perioadei curente; 

• Verificarea corespondenței salariilor cu bugetele proiectelor și sunt sistematizate pe parcursul 

anului și pot fi verificate conform documentelor de confirmare; 

• Verificarea existenței unui sistem de control intern în cadrul organizației, care să asigure suficient 

administrarea grantului în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare, precum și cu 

clauzele contractului de grant; 

• Verificarea conformității cu contractul de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată 

trebuie să cuprindă evaluarea eficacității și eficienței activității desfășurate de organizație, 
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verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilității procesului de achiziție de 

bunuri și servicii cu cerințele grantului. contract, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea 

documentației de călătorie, atât locale cât și internaționale, cu transport auto și aviație, precum și 

verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract. Pe parcursul analizei se 

verifică și conformitatea cu legislația în vigoare în procesul de administrare a granturilor. 

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de 

alocare, gestionare şi raportare a grantului organizației. 

 

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru 

auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară. 

 

SARCINI TEHNICE 

- Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, 

prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi 

prezentat conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”; 

- Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind 

metodologia de audit și scopul auditului; 

- Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale 

de audit  și de către o companie de audit acreditată de către Uniunea Europena  

- Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba română și engleză 

și versiunea electronică a acestuia (în format pdf).  

    

SCRISOARE CĂTRE MANAGEMENT 

 

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de 

audit privind: 

- Rezultatele controlului; 

- Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi 

prezentate în ordinea priorităților);  

- Concluziile auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Rețeaua Națională LEADER din 

Republica Moldova ca rezultat al auditurilor precedente; 

- Raportul de audit va conţine propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor 

interne ale Organizației. 

mailto:moldova.leader@gmail.com


 
 
Str. 31 August 98, oficiu 410 
Email: moldova.leader@gmail.com 
Facebook: leader.moldova 
Instragram: @leader.moldova 
Tel: +373 686 11139  

 

- Raportul de audit întocmit va putea fi făcut public de către Rețeaua Națională LEADER din 

Republica Moldova fără vreo limitare,  cu condiția că nu este denaturat sensul 

constatărilor. 

CONȚINUTUL OFERTEI 

1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică  

2. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, cu TVA zero şi perioada exactă 

de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus; 

   

 
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI: 10 februarie 2023 
 
Ofertele urmează a fi depuse la adresa:  maximenco.leader@gmail.com cu titlul „Oferte de Audit” 

 

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa: maximenco.leader@gmail.com  
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