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Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea economică  

și tehnică, semnat la Dubai la 30 ianuarie 2018 

--------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre informare Acordul dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind 

cooperarea economică și tehnică, semnat la Dubai la 30 ianuarie 2018. 

 

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Părții 

emirateze aprobarea Acordului menţionat. 

 

3. Ministerul Economiei şi Infrastructurii va întreprinde măsurile necesare 

pentru realizarea prevederilor Acordului nominalizat. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

  



Expunere de motive

privind oportunitatea aprobării Acordului între Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea economică şi tehnică

A. Descrierea tratatului.

Acordul vizat este unul bilateral, interguvernamental, dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite, şi nu implică participarea altor părţi.

Acordul este structurat în 8 articole orientate spre consolidarea cooperării economice şi 

tehnice între cele două state, în baza principiilor şi avantajului reciproc.

Scopul principal al Acordului este impulsionarea relaţiilor economice bilaterale între 
Republica Moldova şi Emiratelor Arabe Unite, şi stabilirea noilor domenii de cooperare.

Acordul va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, în scris prin canale 

diplomatice, cu privire la îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne necesare intrării 

lui în vigoare. Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de cinci (5) ani şi se reînnoieşte 
în mod automat pentru perioade succesive de cinci (5) ani.

Fiecare Parte poate denunţa prezentul Acord în orice moment, cu condiţia de anotifica 
cealaltă parte, în scris, princanalele diplomatice, cu privire Ia intenţia sa de a denunţa, cu cel 
puţin şase (6) luni înainte de data prevăzută de reziliere.

Părţile, de comun acord, pot amenda prezentul Acord în orice moment, sub formă de 
protocoale adiţionale, care vor fi părţi integrate ale acestuia.

B. Analiza de impact.

Informaţii generale.

Acordul de colaborare economică şi tehnică are ca obiectivintensiflcarea relaţiilor 
economice existente între două ţări, în baza principiilor şi avantajului reciproc, ţinind cont 
de legislaţia internă şi obligaţiile internaţionale aleambelor State.

Părţile vor contribui la dezvoltarea şi consolidarea cooperării economice şi tehnice între 

ţări,ceea ce va asigura impulsionarea şi diversificarea relaţiilor bilaterale în următoarele 
domenii: comerţul bilateral cu bunuri şi servicii; investiţii; domeniul financiar - bancar; 

industrie; turism; agricultura; infrastructura, construcţii şi imobiliare; tehnologii 
informaţionale, telecomunicaţii şi dezvoltarea societăţii informaţionale; transport şi 

logistică; mediu; energie, inclusiv eficienţa energetică şi energiile regenerabile; ştiinţă, 
tehnologie şi inovaţie; inovaţie şi sectorul întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM); educaţie 
şi dezvoltarea resurselor umane; sănătate.

Părţile, în conformitate cu legislaţia lor naţională vor încuraja participarea ta astfel de 

iniţiative precum tîrguri, expoziţii, simpozioane şi alte evenimente, menite să promoveze şi 

să dezvolte cooperarea între cele două state, în special între agenţii economici şi 

organizaţiile reprezentative ale acestor state; vor furniza agenţilor economici informaţii cu 

privire la situaţia economică ale statelor, acte normative şi programe economice, 

oportunităţi de cooperare şi de dezvoltare a relaţiilor economice bilaterale, precum şi alte 
informaţii economice de interes reciproc; vor încuraja schimbul de vizite ale delegaţilor 

comerciali; vor încuraja cooperarea între entităţile specializate şi sectorul privat. în vederea 

explorării unor eventuale proiecte comune în diverse domenii de cooperare economică.



Totodată, ambele părţi vor asigura adoptarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea 
cooperării economice şi tehnice ale instituţiilor sale guvernamentale, comunităţilor de 

afaceri precum şi entităţilor regionale şi locale; pentru facilitarea schimbului de informaţii 

privind situaţia economică precum şi asupra legilor şi reglementărilor, programelor şi 

proiectelor economice, activităţilor comerciale şi altor informaţii de interes reciproc; şi vor 

identifica problemele şi obstacolele care împiedică cooperarea economică bilaterală, 

propunînd măsuri adecvate pentru rezolvarea acestor probleme şi obstacole.

Disputele se soluţionează pe cale amiabilă, prin consultări în cadrul comisiei economice, 
care va fi formată din reprezentanţi ai părţilor şi comunităţile de afaceri ale ambelor state 

sau, în cazul în care aceste consultări nu reuşesc să soluţioneze litigiul, pe cale diplomatică 
între părţi.

Aspectul politic, cultural şi social. Semnarea de către Republica Moldova a Acordului 

menţionat va contribui la realizarea obiectivelor în diverse domenii, inclusiv cel politic, 

cultural şi social, precum şilaîmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiilor moldo-emirateze.

Aspectul economic şi de mediu.AcestAcord reprezintă un angajament reciproc de 
fortificare a cooperării economice şi tehnice, inclusiv şi în domeniul mediului, şi va 
contribui la dezvoltarea şi consolidarea cooperării cele două ţări.

Aspectul normativ. Prevederile Acordului dat sunt compatibile cu normele juridice 
naţionale şi internaţionale aferente domeniului respectiv.

Aspectul instituţional şi organizatoric. Prin prezentul Acord, părţile convin asupra 

înfiinţării comisiei economice mixte moldo-emirateze, care va identifica domeniile de 
cooperare de interes reciproc, recomandînd măsuri ce vizează consolidarea relaţiilor 
economice bilaterale şi va contribui Ia soluţionarea obstacolelor oricărei dificultăţi ce 
împiedică desfăşurarea normală a schimburilor comerciale bilaterale şi cooperarea 

economică şi tehnică.Comisia se va convoca însesiuni alternative în cele două state, atunci 
când este necesar. Data, ordinea de zi şi orice detalii relevante ale sesiunilor Comisiei vor fi 
convenite de către părţi.

Aspectul financiar. Aplicarea Acordului în cauză nu necesită cheltuieli financiare 

adiţionale, iar asigurarea financiară a activităţilor prevăzute în cadrul proiectului de Acord 

se va realiza în limita disponibilităţilor financiare ale Părţilor, reieşind din legislaţia internă 
a fiecărei ţări.

Aspectul temporar.Fiecare Parte va notifica cealaltă Parte, în scris, prin canale 

diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare ale 

Acordului respectiv. Astfel, Acordul va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări. 

Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de cinci (5) ani şi va fi prelungit automat 

pentru următoarele perioade de cinci ani.

C. Analiza oportunităţii aprobării.

a) data şi locul semnării/aprobării tratatului:
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind 

cooperarea economică şi tehnică, a fost semnat la Dubai, EAU la 30 ianuarie 2018.

b) data intrării în vigoare pe plan internaţional, în cazul tratatelor multilaterale, sau 

condiţiile necesare pentru intrarea în vigoare pe plan internaţional:
Conform prevederilor acordului respectiv, fiecare parte notifică cealaltă parte, în scris, prin 

canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare ale



prezentului Acord, în cazul respectiv ratificarea acordului. Astfel, acordul va intra în vigoare 
la data primirii ultimei notificări.

c) prevederile privind necesitatea şi modalitatea îndeplinirii procedurilor interne necesare 

pentru intrarea în vigoare;
Articolul 8 din Acordul menţionat prevede modalitatea intrării în vigoare, durata şi 
rezilierea.

e) existenţa unor eventuale rezerve ale altor părţi la tratat care ar putea afecta aplicarea 

acestuia:
Nu există astfel de rezerve.

j) îndeplinirea procedurilor interne de către cealaltă parte/celelalte părţi şi durata 

preconizată;
Partea RM nu a fost notificată cu privire la îndeplinirea procedurilor interne de către partea 
emirateză în vederea intrării în vigoare a Acordului de colaborare economică şi tehnică, 

îndeplinirea procedurilor interne de către ambele părţi este preconizată pînă la sfîrşitul 

trimestrului ll al anului 2018, ceea ce ulterior va permite organizarea primei sesiuni a 
comisiei mixte moldo-emirateze în toamna anului curent.
g) termenul de valabilitate a tratatului:
Conform articolului 8 al Acordului respectiv, acesta este valabil pentru o perioadă de cinci 

(5) ani şi se reînnoieşte în mod automat pentru perioade succesive de cinci (5) ani. Oricare 

dintre părţile contractante poate denunţa prezentul Acord în orice moment, eu condiţia să 

notifice cealaltă parte, în scris, pe căi diplomatice, cu privire la intenţia sa de a denunţa 

prezentul Acord cu cel puţin şase (6) luni înainte de data prevăzută de reziliere.

h) informaţii privind proiectul sau proiectele de acte legislative care au fost elaborate şi 
prezentate concomitent Parlamentului în vederea ajustării cadrului juridic existent la 

prevederile tratatului, în cazul în care există o astfel de necesitate:
Nu au fost elaborate astfel de acte.

Secretar de Stat
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