Anexă
la Hotărârea Curții de Conturi
nr. 75 din 29.12.2017

Programul activității
de audit al Curții de Conturi
pe anul 2018

Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2018 este parte
indispensabilă a Programului activității de audit multianual (2017-2019) și a fost elaborat în
conformitate cu Regulamentul cu privire la elaborarea, modificarea și urmărirea realizării
Programului activității de audit a Curții de Conturi, aprobat prin Hotărârea nr.63 din
05.10.2010. În procesul de elaborare a Programului anual a fost analizat un spectru larg de
informații care formează mediul de audit pentru Curtea de Conturi, dintre care:
 Strategia națională de dezvoltare „Moldova-2020”: 8 Soluții pentru Creșterea
Economică și Reducerea Sărăciei;
 Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova;
 Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020;
 Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;
 Cadrul bugetar pe termen mediu 2017-2019 (Principalele probleme/provocări și
priorități de politici pe sectoare pe anii 2017-2019);
 Planul de Dezvoltare Strategică a CCRM pe anii 2016-2020;
 Programul multianual al activității de audit al Curții de Conturi pe anii 2017-2019;
 Solicitările Parlamentului/fracțiunilor parlamentare;
 Sesizările parvenite de la autoritățile publice;
 Studiile/publicațiile/articolele difuzate de societatea civilă și sursele mass-media etc.
Respectiv, acțiunile de audit propuse pentru anul 2018 vor fi direcționate spre
realizarea obiectivului general al activității Curții de Conturi și concentrate pe valorificarea
la maxim a rezultatelor acesteia.
În funcție de criterii și priorități, activitățile de audit, în perioada de referință, vor fi
concentrate pe: audituri obligatorii, audituri ale autorităților administrației publice locale,
audituri ale resurselor financiare publice, audituri ale resurselor provenite din fonduri
externe, audituri ale domeniilor specifice reglementate de stat, audituri ale entităților din
sectorul economic cu participarea statului (gestiunea economico-financiară și activele
adiționale), audituri tematice, audituri TI, audituri Follow-up.
Activitățile de audit reprezintă preocuparea de bază a Curții de Conturi și se
realizează de către auditori, care sunt promotorii implementării cu succes a Programului
anual. În acest context, vor fi dezvoltate și în continuare abilitățile profesionale ale
personalului cu funcție de audit, angajații având posibilitatea de a participa atât la
auditurile-pilot, cât și la diferite activități de instruire, ateliere de lucru, seminare etc.

