
INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA “SERVICII DE AUDIT EXTERN”  

 

COMUNICAT INFORMATIV 

al Î.S.„Moldelectrica” 

 

Î.S.„Moldelectrica” anunţă despre iniţierea concursului de selectare a companiei de 

audit independente, pentru achiziţia serviciilor de auditare a evidenţelor, conturilor şi 

rapoartelor financiare întocmite de Î.S. „Moldelectrica” pentru Anul Fiscal 2021. 

Î.S. „Moldelectrica”, fiind în calitate de executant al proiectelor de reabilitare și 

dezvoltare a rețelelor electrice de transport, finanțate din surse ale instituțiilor financiare 

internaționale, invită la concurs entitățile de audit independent ce pot satisface cerinţele 

Î.S.„Moldelectrica” și totodată sunt acceptate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare și de către Asociația Internațională pentru Dezvoltare.  

Pentru participare este necesar de a prezenta la adresa întreprinderii: mun. Chişinău, 

str. V. Alecsandri, 78, Cancelaria Î.S.„Moldelectrica”, scrisoarea de înaintare a ofertei de 

participare cu indicarea rechizitelor şi lotului. Termenul limită de prezentare a ofertei: 10 

septembrie 2021, ora 16:00.  

Cu caietul de sarcini privind achiziția serviciilor de auditare a rapoartelor financiare 

întocmite de Î.S.„MOLDELECTRICA” pentru anul fiscal 2021 puteți lua cunoștință 

apelând persoana de contact la numărul /022/ 25-33-44 (dnul Popa Oleg). 

 

Lista entităților de audit acceptate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare și de către Asociația Internațională pentru Dezvoltare: 

1. KPMG Moldova S.R.L.      MD-2004, Republica Moldova, mun.Chişinău, 

                    bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 171/1, et.8 

                    tel. /022/ 58-05-80, fax /022/ 54-04-99 

                                                   e-mail: kpmg@kpmg.md   

                 

2. PriceWaterhouseCoopers  MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, 

    Moldova                               str.Maria Cibotaru, 37     

                                                  tel. /022/ 23-81-22, fax /022/ 23-81-20                                          

                                                  e-mail: maxim.eduard@pwc.com       

                                        

3. Deloitte&Touche S.R.L.     MD-2001, Republica Moldova, mun.Chişinău, 

                    bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, of. 600 

                   tel. /022/ 27-03-10, fax /022/ 27-03-11 

                                                   e-mail: CEMDMoldova@deloitte.com  

 

4. Ernst&Young S.R.L.          MD-2012, Republica Moldova, mun.Chişinău 

str. Alexandru cel Bun, 51 

                    tel. /022/ 21-40-40, fax /022/ 21-40-44 

      e-mail: ey.office@md.ey.com 

 

5. Baker Tilly Klitou &          MD-2001, Republica Moldova, mun.Chişinău,   

    Partners S.R.L.                   bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, of. 715 

                  tel. /022/ 23-30-03, fax /022/ 23-40-44 

                                                  e-mail: info@bakertilly.md 

 

6. Moore Stephens                  MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, 

    KSC S.R.L.                          str.Vlaicu Pârcălab 63, et.6, of.6A 

                                                  tel. /022/ 02-25-55 

                                                  e-mail: andrei.stan@moore.ro, elena.panainte@moore.ro                         
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