ACORD de cooperareîntre Curtea de Conturi a Republicii Moldova si Curtea de Conturi a
României
Curtea de Conturi a Republicii Moldova si Curtea de Conturi a României, în efortul comun de a
dezvolta relatiile traditionale de prietenie, de a dezvolta cooperarea directa în îmbunatatirea
metodologiei, cu scopul de a face schimb de opinii, cunostinte si experienta profesionala în
domeniul controlului si auditului resurselor financiare publice, încheie urmatorul Acord:
Articolul 1
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, ca Institutie Suprema de Control si Audit a Republicii
Moldova, si Curtea de Conturi a României, ca Institutie Suprema de Control si Audit a
României, încheie acest Acord în conformitate cu principiile Organizatiei Internationale a
Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI) si ale Organizatiei Europene a Institutiilor Supreme
de Audit (EUROSAI).
Articolul 2
Partile participante la încheierea acordului declara îmbunatatirea eficientei interactiunii între cele
doua institutii supreme de control si audit drept obiectivul principal al acestui document, cu
urmatoarele directii principale de actiune:
• Schimbul de experienta în domeniul îmbunatatirii metodologiei auditului si controlului
financiar extern de stat;
• Cooperarea în sfera de pregatire profesionala si îmbunatatire a standardelor profesionale ale
angajatilor;
• Schimbul de informatii si documentatie privind activitatile celor doua parti;
• Organizarea de audituri si controale coordonate si proiecte de cercetare comune conform
normelor prevazute de legislatiile Republicii Moldova si României.
Articolul 3
Partile pot efectua consultari, întâlniri de lucru, seminarii si conferinte privind aspectele
fundamentale referitoare la auditul si controlul financiar extern de stat.
Articolul 4
Cele doua parti pot face schimb de delegatii în scopul studierii experientelor în domeniul
planificarii, efectuarii si raportarii auditului si controlului financiar extern de stat efectuat de cele
doua SAI-uri.
Articolul 5
În timpul efectuarii actiunilor din cadrul acestui Acord, fiecare parte va asigura acoperirea
cheltuielilor legate de transportul delegatiilor si specialistilor în sensul reciprocitatii, astfel încât
delegatia vizitatoare va acoperi cheltuielile de transport international si cazare, iar gazdele vor
suporta cheltuielile legate de întâlnirile de lucru, inclusiv prânzurile de lucru, transportul local si
eventualele evenimente culturale, în afara de cazul în care nu se specifica altfel în acorduri
suplimentare între cele doua SAI-uri.
Articolul 6
în scopul evaluarii implementarii prevederilor Acordului de Cooperare, precum si pentru a
discuta teme de comun interes sau oricare alte aspecte importante, Presedintii ambelor SAI-uri se
pot întâlni cu regularitate fie în România, fie în Republica Moldova.

Articolul 7
Cele doua parti îsi declara intentia de a dezvolta cooperarea atât în baza bilaterala, cât si în
cadrul Organizatiei Internationale a Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI) si a Organizatiei
Europene a Institutiilor Supreme de Audit (EUROSAI).
Articolul 8
Rezultatele activitatilor comune reprezinta patrimoniul comun al celor doua SAI-uri. Restrictii în
publicarea materialelor specifice, apartinând proprietatii intelectuale comune, vor fi impuse doar
în cazurile stipulate special înainte de începerea activitatilor comune.
Articolul 9
Amendamentele si modificarile acestui Acord vor fi adoptate doar cu acordul celor doua parti.
Articolul 10
Prezentul acord intra în vigoare la data semnarii de catre ambele parti si va ramâne în vigoare
pâna în momentul în care una dintre parti anunta
cu cel putin o luna în avans intentia de a-l denunta. Acordul îsi înceteaza valabilitatea în termen
de o luna de la data primirii de catre una din parti a notificarii scrise prin care cealalta parte îsi
anunta intentia de a-l denunta.
Semnat la Chisinau, în data de 28 martie 2006, în doua exemplare, ambele având aceeasi putere
juridica.
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