Plan de acțiuni privind implementarea activităților prevăzute în Condițiile specifice pentru eliberarea tranșelor variabile
(Matricea Reformelor de Politici) conform Acordului de finanțare dintre Guvernul RM și UE privind programul de
suport pentru reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova, semnat la 27 octombrie 2014, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 921 din 12.11.2014
Programul: Suport pentru reformele politicilor finanțelor publice în Moldova
Componenta C: Curtea de Conturi (CdC) a Republicii Moldova
Pentru perioada de implementare: anul 2015
Nr.ord

Condiția
C1.
Consolidarea
eficacității
auditului extern
(Enhanced
effectiveness of
external audits)

C2:
Îmbunătățirea
transparenței
auditului extern
şi a

Subcondiția
C1.1 CdC elaborează
și publică o
studiu/analiză
privind
conformitatea
standardelor/
normelor de audit ale
CC cu principiile
ISSAI și procedurile
de follow-up

Acțiunea

A.
Stabilirea
nivelului de conformitate
a standardelor/ normelor
de audit ale CC cu
principiile ISSAI
B.
Evaluarea
procedurilor de followup ale CdC și stabilirea
nivelului de conformitate
cu principiile ISSAI
C.
Elaborarea
studiului
privind
conformitatea
standardelor/ normelor
de audit ale CC și a
procedurilor de followup cu principiile ISSAI
C2.1 CdC elaborează
A. Evaluarea
un plan de acțiuni în nivelului
calității
scopul îmbunătățirii misiunilor de audit a
auditului
performanțelor.
performanței şi
B. Stabilirea

Responsabil de
implementare
Viorica Verdeș

Perioada de
implementare
februarie – mai 2015

Sursa de verificare

Nina Onofrei

martie – octombrie
2015

Plan de acțiuni
elaborat și aprobat,
plasat pe pagina web
a CdC

Studiul elaborat și
aprobat, plasat de
pagina web a CdC

managementulu
i rezultatelor
(increased
transparency of
external audits
and improuved
management for
results)

C3: Mărirea
transparenței
activităților
anticorupționale
ale CdC.
(increased
transparency in
the anticoruption
activities of the
CoA)

privind
îmbunătățirea
comunicării cu
Parlamentul,
Guvernul şi
societatea civilă.

domeniilor necesare a fi
îmbunătățite
C. Stabilirea
unor
măsuri
privind
îmbunătățirea nivelului
auditurilor
de
performanță, reieșind din
lacunele stabilite.
D. Efectuarea unei
analize
a
lacunelor
relațiilor curente dintre
E. CC și Parlament,
Guvern și societatea
civilă;
F. Elaborarea unui
plan de acțiuni în scopul
îmbunătățirii
auditului
performanței şi privind
îmbunătățirea
comunicării
cu
Parlamentul, Guvernul şi
societatea civilă.

C3.1
Curtea
de
Conturi elaborează și
publică
liniei
directorii/ghidului
privind rolul ISA în
cazurile de depistare
a
fraudelor
și
corupției.

A. Analiza
și
stabilirea
rolului
auditorului
privind
activitățile de fraudă și
corupție
B. Elaborarea liniei
directorii/ghidului
privind rolul ISA în
cazurile de depistare a
fraudelor și corupției.

Stela Rusu

iunie – decembrie
2015

Linie directorie/ghid
elaborat și aprobat,
plasat pe pagina web
a CdC

