MEMORANDUM
privind cooperarea între Curtea de Conturi
şi
organizaţiile societăţii civile
Curtea de Conturi şi organizaţiile societăţii civile, denumite în continuare Părţi,
conştientizînd responsabilitatea pe care o poartă autorităţile publice, precum şi societatea
civilă pentru viitorul ţării şi al poporului;
luînd în consideraţie rolul societăţii civile în promovarea democraţiei şi concordiei
sociale în procesul integrării europene;
considerînd că dezvoltarea auditului public extern, precum şi eficacitatea şi transparenţa
utilizării banilor publici şi proprietăţii de stat constituie un element esenţial al statului de drept
şi una din condiţiile de asigurare a stabilităţii financiare, de dezvoltare a economiei şi sferei
sociale, şi de îmbunătăţire a nivelului de trai al cetăţenilor Republicii Moldova;
reieşind din necesitatea stabilirii unei cooperări între Curtea de Conturi a Republicii
Moldova şi organizaţiile societăţii civile din ţară, care va contribui la perfecţionarea şi
sporirea eficienţei activităţii Părţilor;
acţionînd în limitele competenţelor lor, au semnat prezentul Memorandum.
1. Obiectul Memorandumului
Obiectul prezentului Memorandum îl constituie cooperarea între Părţi în procesul de:

implementare cu succes a prevederilor:
- Planului de Acţiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, ce stipulează
asigurarea creării şi funcţionării adecvate a unei instituţii supreme de audit independente în
conformitate cu standardele internaţionale şi ale Uniunii Europene privind cele mai bune
practici ale auditului extern;
- Acordurilor de cooperare semnate între Curtea de Conturi şi instituţiile similare din
statele membre ale Uniunii Europene;

prevenire şi combatere eficientă a fraudelor şi a altor infracţiuni ce afectează
fondurile naţionale şi internaţionale;

asigurare a transparenţei activităţii de control/audit public extern al Curţii de
Conturi;

creare a unui mecanism eficient de susţinere de către societatea civilă a politicii de
stat, orientate spre perfecţionarea sistemului unic al controlului financiar în Republica
Moldova.
2. Modalităţile de cooperare între Părţi
2.1. Participanţii la cooperare sînt: Curtea de Conturi şi organizaţiile societăţii civile
înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

2.2. Părţile îşi vor orienta activitatea spre realizarea obiectului prezentului Memorandum
în conformitate cu prevederile actelor normative ale Republicii Moldova şi actelor de uz
intern, ce reglementează activitatea lor.
2.3. În cooperarea sa cu organizaţiile societăţii civile, Curtea de Conturi va conta pe
capacitatea acestora de a se organiza în vederea asigurării procesului de cooperare.
2.4. Părţile vor coopera în baza următoarelor principii:
Principiul participării
Organizaţiile societăţii civile, semnatare ale prezentului Memorandum, urmează a fi
implicate plenar în procesul de cooperare.
Principiul transparenţei
Procesul de cooperare trebuie să se desfăşoare deschis, iar mecanismul de cooperare să
fie clar atît pentru organizaţiile societăţii civile implicate direct în acest proces, cît şi pentru
opinia publică.
Principiul egalităţii
În procesul de cooperare, organizaţiile societăţii civile, semnatare ale prezentului
Memorandum, beneficiază de tratament egal.
Principiul independenţei
Organizaţiile societăţii civile sînt libere şi independente şi nu vor promova în procesul de
cooperare cu Curtea de Conturi interese de business sau interese politice.
2.5. Părţile vor coopera utilizînd resursele intelectuale şi materiale disponibile.
2.6. Schimbul de informaţii se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei
Republicii Moldova.
2.7. Fiecare dintre Părţi se obligă să nu difuzeze informaţia, prezentată în cadrul
prezentului Memorandum, în cazul în care cealaltă Parte consideră acest fapt nedorit.
2.8. Modul de cooperare între Părţi cu privire la unele chestiuni, ce nu sînt prevăzute de
prezentul Memorandum, se va stabili suplimentar de către Părţi în conformitate cu legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova.
3. Realizarea Memorandumului
În scopul realizării prezentului Memorandum, Părţile:
- vor examina cele mai importante chestiuni ce ţin de cooperarea reciprocă;
- vor determina scopul, sarcinile şi formele de cooperare reciprocă şi vor întreprinde
acţiunile necesare întru realizarea acestora;
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- vor desemna persoanele responsabile de organizarea cooperării şi vor stabili contacte
directe între acestea;
- vor examina alte chestiuni în vederea realizării prezentului Memorandum.
4. Dispoziţii finale
4.1. Amendamentele asupra prezentului Memorandum pot fi efectuate printr-un
consimţămînt în scris al Părţilor.
4.2. Prezentul Memorandum este deschis pentru toate organizaţiile societăţii civile care
acceptă prevederile acestuia, prin semnarea unui protocol adiţional în acest sens.
4.3. Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data semnării lui pentru o perioadă
nedeterminată. Fiecare Parte poate denunţa unilateral Memorandumul printr-o notificare scrisă
adresată celorlalte Părţi.
4.4. Curtea de Conturi este depozitarul Memorandumului.
4.5. După semnarea prezentului Memorandum fiecare organizaţie a societăţii civile
semnatară va primi un exemplar a acestuia, autentic cu originalul depozitat.
Chişinău, 5 martie 2008

Curtea de Conturi

Organizaţiile societăţii civile

Ala Popescu
Preşedintele Curţii de Conturi

Galina Bostan
director al Centrului de Analiză
şi Prevenire a Corupţiei

Arcadie Barbarosie,
director executiv al Institutului de
Politici Publice (IPP)

Lilia Carasciuc
director Transparency International-Moldova
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