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Aprob: 

Director general ______________ Oleg PETELCA 

 

Termeni de referință 

privind auditarea situațiilor financiare  

 S.A. „ FEE – NORD” pentru anul 2022  

 

      Prezența procedură de licitație va fi desfășurată în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la modul de selectare a entității 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 aprobat prin H.G. nr. 875 din 22 decembrie 2015. 

 

1. Descriere generală 

            S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” a fost fondată din contul 

patrimoniului S.A. „RED Nord” şi S.A. „RED Nord - Vest”, transmis în rezultatul 

reorganizării acestora. În urma acestui proces,  drepturile și obligațiile S.A. ,,RED 

Nord” și S.A. ,,RED Nord - Vest” aferente activității de furnizare a energiei 

electrice la tarife reglementate au fost preluate de către S.A. „Furnizarea Energiei 

Electrice Nord”, fapt înregistrat prin Decizia Camerei Înregistrării de Stat din 

24.07.2015.  
 

      Indicii preconizați pentru anul 2022 
 

●Venituri din vînzări   2 066 420 000 lei 

●Numărul mediu scriptic al personalului -  95 persoane 

●Registrul cumpărărilor pîna la 85 facturi lunar. 

●Registrul vînzărilor pînă la 13 500 facturi lunar  

 

2. Cerinţele faţă de participanţi 

      Entitatea de audit, care  participă la concursul de selectare privind auditarea 

situaţiilor financiare anuale pentru 2022 va efectua auditul independent conform: 

1. Standardelor Internaţionale de Audit, acceptate şi aprobate de Ministerul 

Finanțelor al RM; 

2. Legii nr.271 din 15.12.2017 privind auditul situaților financiare; 

3. Entitatea de audit trebuie să corespundă cerințelor art. 89 din Legea cu privire la 

societăţile pe acţiuni nr.1134 din 02.04.1997, şi anume: 
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 a) conform situației la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, 

în anexa la licența pentru desfășurarea activității de audit să fie indicați cel 

puțin 2 auditori certificați, unul dintre care să aibă experiență în domeniu de cel 

puțin 5 ani; 

 b) entitatea de audit, precum și auditorii din cadrul societății de audit să nu aibă 

sancțiuni aplicate în urma controlului extern al calității lucrărilor de audit pentru 

perioada de gestiune precedentă, fapt confirmat de către Consiliul de 

supraveghere a activității de audit. 

4. Oferta de participare la concurs se întocmește în conformitate cu prevederile pct. 

7 din Regulamentul cu privire la modul de selectare a entității 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 aprobat prin H.G. nr. 875 din 22 decembrie 

2015. 

 

 

      3. Evaluarea şi selectarea entității de audit 

1. Evaluarea şi selectarea entității de audit se va efectua de către Consiliul 

societăţii pe acţiuni, în mod transparent, conform prevederilor art. 41, art. 65 şi 

art. 69 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, 

ținând cont de informaţia expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul: 

a) perioada de efectuare a auditului; 

b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanţa 

şi către conducere; 

c) termenul de prezentare a raportului auditorului; 

d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor 

financiare anuale; 

e)  lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de 

răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului. 

2. Menţionarea în ofertă a tipului de entităţi auditate, a căror activitate este 

reglementată de Legea nr. 107 din 27.05.2016 “Cu privire la energia electrică”,  

va prezenta un avantaj. 

3. Entitatea de audit câștigătoare urmează a fi confirmată de către adunarea 

generală a acţionarilor cu  stabilirea cuantumul retribuţiei serviciilor ei, conform 

prevederilor art. 50 alin. (3) lit.e) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 

privind societăţile pe acţiuni.  

 

4. Alte condiţii speciale 

1. Onorariul de audit se indică în monedă naţională (MDL) fara TVA. 

2. Termenele și ratele favorabile de achitare: 25% - la semnarea contractului şi 

75% - pe parcursul prestării serviciilor, conform acordului ambelor părţi. 

Auditul se efectuează cumulativ pentru perioadele – 6 luni, 9 luni şi anual. 
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3. Confidenţialitatea informaţiilor și datelor colectate în cadrul misiunii de audit 

sunt obligatorii și trebuie consemnate în contractul încheiat între părţi.  

4  S.A. “FEE-Nord ” va asigura cu loc de muncă în cadrul întreprinderii, la 

solicitarea societăţii de audit. 

5. Reprezentantul/auditorul societăţii de audit, la solicitare va asista la ședinţa 

Consiliului societății și/sau Adunarea Generală a acționarilor entității în cadrul 

discuţiilor asupra rezultatelor auditului anual efectuat. 

6.  Oferta se adresează SA “FEE-Nord ” și se prezintă la adresa  mun. Bălți str. 

Strii 17A , în plic sigilat cu menţiunea “Selectarea entității de audit” pînă pe 

data 13.05.2022 ora 10.00 

7. Termenii de referință vor constitui parte integrantă a scrisorii de înaintare a 

ofertei de participare la concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


