ACORD
DE COOPERARE ÎNTRE CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII
MOLDOVA ŞI OFICIUL NAŢIONAL DE AUDIT AL ESTONIEI
Curtea de Conturi a Republicii Moldova şi Oficiul Naţional de Audit al
Estoniei, denumite în continuare Părţi,
exprimînd dorinţa reciprocă de a consolida relaţiile de cooperare între cele
două instituţii, respectînd drepturile şi interesele reciproce,
conducîndu-se de scopurile şi sarcinile Organizaţiei Internaţionale a
Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI) şi Organizaţiei Europene a
Instituţiilor Supreme de Audit (EUROSAI), au convenit au convenit asupra
celor ce urmează.
ARTICOLUL 1
Părţile îşi declară interesul şi dorinţa de a intensifica interacţiunea între ele în
calitate de obiectiv principal al acestui document, în următoarele direcţii de
bază:
- asigurarea conformităţii auditului public cu standardele şi cele mai bune
practici internaţionale de audit;
- dezvoltarea profesionalismului şi a cooperării tehnice între Părţi, oferind
asistenţă mutuală prin instruirea personalului, circulaţia informaţiei şi
datelor privind activităţile Părţilor;
- realizarea schimbului de experienţă pentru îmbunătăţirea metodologiei de
audit public extern.
ARTICOLUL 2
Părţile, în baza unei înţelegeri aparte, pot crea grupuri bilaterale
pentru desfăşurarea acţiunilor comune de audit.
Hotărîrea privind desfăşurarea acţiunii comune de audit şi rezultatele
acesteia va fi adoptată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi,
respectiv, a Republicii Estonia.
ARTICOLUL 3
În scopul acumulării de experienţă în domeniul auditului public extern,
Părţile practică schimbul reciproc de delegaţii.

ARTICOLUL 4
La realizarea activităţilor în cadrul prezentului Acord, fiecare Parte îşi
asumă cheltuielile ce ţin de detaşarea delegaţiilor lor, colaboratorilor şi
stagiarilor, în cazul în care nu se specifică în înţelegerea preliminară dintre
Părţi.
ARTICOLUL 5
Prezentul Acord intră în vigoare la semnarea lui de către Părţi şi va
rămîne în vigoare pînă în momentul în care una dintre Părţi nu va anunţa în
scris, cu cel puţin 3 luni mai devreme, intenţia de a-l denunţa. Prezentul Acord
va fi reziliat automat după primirea notificării de reziliere.
Prezentul Acord este întocmit în trei exemplare originale, fiecare în
limbile moldovenească, estonă şi engleză, toate versiunile avînd aceeaşi putere
juridică. În caz de interpretare sau litigiu, va prevala versiunea în limba engleză.
Semnat la Chişinău, în data de 2 octombrie 2008.
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