ACORD de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova si Controlul de Stat al
Republicii Lituania
Curtea de Conturi a Republicii Moldova si Controlul de Stat al Republicii Lituania, denumite în
continuare Parti,
bazîndu-se pe principiile respectului reciproc, încrederii si parteneriatului mutual avantajos;
conducîndu-se de scopurile si principiile Organizatiei Internationale a Institutiilor Supreme de
Audit (INTOSAI) si Organizatiei Europene a Institutiilor Supreme de Audit (EUROSAI);
exprimîndu-si tendinta reciproca spre îmbunatatirea eficientei controlului financiar de stat, au
convenit asupra celor ce urmeaza:
Articolul 1
Partile, în limitele competentelor lor, colaboreaza în urmatoarele directii principale:
1) schimbul de experienta în domeniul perfectionarii metodologiei controlului financiar de
stat/audit;
2) instruirea profesionala si ridicarea nivelului profesional al cadrelor, schimbul de delegatii în
scopul studierii experientelor în acest domeniu;
3) schimbul de materiale informative, consultari în probleme ce prezinta interes reciproc;
4) efectuarea actiunilor comune de control/audit, decizia despre desfasurarea carora se ia în baza
notificarii scrise a uneia dintre Parti.
Articolul 2
Partile se vor consulta reciproc cu regularitate, nu mai rar de o data în doi ani, în scopul
schimbului de opinii si de experienta în domeniul controlului financiar de stat.
Articolul 3
În limitele competentelor lor, stabilite de legislatia Republicii Moldova si a Republicii Lituania,
Partile vor efectua schimbul de materiale informative ce se refera la domeniul lor de activitate,
precum si de standarde si elaborari metodologice în domeniul controlului financiar de stat.
Articolul 4
Partile, în scopul perfectionarii cunostintelor si deprinderilor profesionale ale colaboratorilor sai,
vor invita de comun acord reprezentantii celeilalte Parti pentru participarea la conferinte,
seminarii, stagieri aparte si alte actiuni cu caracter international, organizate de Parti, în Republica
Moldova si, respectiv, în Republica Lituania.
Articolul 5
În timpul efectuarii actiunilor din cadrul prezentului Acord, fiecare Parte va asigura acoperirea
cheltuielilor legate de delegarea delegatiilor lor sau a colaboratorilor aparte, în afara de cazul în
care nu se specifica altfel în întelegerea preliminara între Parti.
Articolul 6
Pentru executarea prezentului Acord, Partile vor determina subdiviziunile structurale
corespunzatoare, care vor elabora si coordona programele periodice si graficele de colaborare,
precum si vor stabili modalitatea de activitate a acestora.
Articolul 7
Rezultatele activitatilor comune reprezinta patrimoniul comun al Partilor. Restrictii în publicarea
materialelor corespunzatoare pot fi impuse doar în cazurile prevazute de legislatia Republicii

Moldova si a Republicii Lituania, precum si în cazurile stipulate special înainte de începerea
activitatilor.
Articolul 8
Materialele informative care reprezinta obiectul schimbului prevazut în articolele 1, 3 si 7 ale
prezentului Acord pot fi publicate dupa primirea consimtamîntului în scris al Partilor.
Articolul 9
Modificarile si amendamentele prezentului Acord vor fi operate în urma întelegerii în scris între
Parti.
Articolul 10
Prezentul Acord intra în vigoare la data semnarii si va ramîne în vigoare pîna în momentul în
care una dintre Parti anunta intentia de a-l denunta.
Daca una dintre Parti va considera necesar de a-l denunta, ea urmeaza, cu cel putin o luna în
avans, sa anunte în scris despre aceasta cealalta Parte. La expirarea termenului indicat Acordul
îsi înceteaza valabilitatea.
Semnat la Chisinau, în data de 31 mai 2006, în doua exemplare, ambele avînd aceeasi putere
juridica, fiecare în limbile moldoveneasca si lituaniana.
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