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Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova  

și Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniile  

educației, culturii, științei, tineretului și sportului,  

întocmit la Chişinău la 6 noiembrie 2017 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea 

în domeniile educației, culturii, științei, tineretului și sportului, semnat la Chişinău 

la 6 noiembrie 2017. 

 

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Părții 

letone aprobarea Acordului nominalizat. 

 

3. Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării va întreprinde măsurile 

necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menționat. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Andrei GALBUR 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 



ARGUMENTAREA

necesităţii aprobării Acordului Intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 

Letonia privind cooperarea în domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, tineretului fi sportului,

semnat la Cbişinău, la 06 noiembrie 2017 j

A Descrierea Programului Acordul între Guvernul Republicii Moldova şî Guvernul Republicii 

Letonia privind cooperarea în domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, tinerelului şi sportului a fost 
semnai îa Chişinâu.Ja 06 noiembrie 2017 .

Prezentul Acord a fost încheiat la nivel tmerguvema mental, între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Letonia, Textul proiectului de Acord este structurat în 18 ; articole. 

Obiectul şi scopul Acordului îl constituie relaţiile de colaborare în domeniile educaţiei, culturii, 

ştiinţei,.tinerelului şi sportului, precum şi crearea unei baze normative pentru'reglementarea acestora în 

vederea promovării unei colaborări eficiente în domeniu.

Având în vedere evoluţiile în edificarea sistemului educaţional din ambele state, precum şt participarea 

la Spaţiul European al învăţământului Superior, implementarea prezentului Acord este o acţiune 

importantă în vederea continuării şi fortificării colaborării în domeniile educaţiei, culturij, ştiinţei, 

tineretului şi sportului dintre cele două state. De asemenea, prezentul Acord va impulsiona relaţiile de 

colaborare nu doar în plan bilateral, ci şi in contextul participării în cadrul proiecte)or/programelor 

organizaţiilor internaţionale1 la care Republica Moldova şi Republica Letonă sunt părţi.

B. Analiza de împaci

începând cu 2006, Părţile colaborează în baza Acordului încheiat între Guvernul RepubliciijMoldova 

şi Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul educaţiei, culturii, ştiinţei, tineretului şi 

sportului. încheiat la Chişinău în 2006. Partea letonă a informat oficial că tratatul semnat în anul 2016 

a expirat (scrisoarea MAE şi !L nr. DL2/291.3-16295 din 29.12.2016). în aceste condiţii, părţile au 

decis asupra semnării unui nou Acord. Scopul major al prezentului Acord este de a consolida şi 

continua colahorarea cu Partea letonă pe aspecte ce vizează domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, 

tineretului şi sportului în lumina noilor tendinţe în domeniile menţionate şi aprobării unor noi 

documente de politici la nivel european şi naţional. în temeiul Acordului. Părţile vor realiza schimb de 

bursieri, vor implementa programe educaţionale şî de cercetare, precum şi vor coopera în vederea 

sporirii competenţei profesionale a specialiştilor din domeniile vizate, capacităţii personalului 

academic şi experţilor de înaltă calificare. Un alt obiectiv urmărit de Acord vizează facilitarea 

accesului la studierea limbii, culturii, literaturii şi istoriei celeilalte Părţi.

Proiectul de Acord reglementează de asemenea colaborarea Părţilor în domeniile culturii şi artei, 

sectorului audiovizual şi mass media, precum şi schimbul de experienţă şi bune practici în domeniul 

tineretului şi sportului.

Divergenţele dintre Părţi privind interpretarea şi realizarea clauzelor Acordului vor fi soluţionate pe 

calea negocierilor şi consultărilor dintre Părţi.

Aspectul politie, cultural şi social. Semnarea Acordului menţionat cu Guvernul Republicii Letonia, 

va contribui la realizarea obiectivelor specifice în domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, tineretului şi 

sportului în contextul aspiraţiilor Republicii Moldova de integrare europeană. încheierea prezentului 

Acord reprezintă şi un angajament reciproc de fortificare a relaţiilor de prietenie şi cooperare între cele 

două ţări.

Aspectul economic şi de mediu. Implementarea prezentului Acord va influenţa pozitiv economia 

Republicii Moldova prin pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi dezvoltarea continuă a 

sistemului dc instruire şi formare profesională. Acordul va servi temei pentru dezvoltarea fructuoasă a 

relaţiilor de cooperare între Părţi. De asemenea, implementarea acţiunilor prevăzute în prezentul Acord 

nu va produce efecte negat i ve asupra med tu lu t înconjurător. j



Aspect ti I normativ. Prevederile proiectului' Acordului menţionat corespund priorităţilor naţionale în 

domeniile educaţiei, culturii, şti miei. tineretului, şi sportului şi nu contravin Constituţiei Republicii 

Moldova, legislaţiei şi actelor normative în vigoare şi nu necesită modificarea acestora. Prezentul 

Acord este compatibil cu prevederile Cartei ONU, eu alte tratate în vigoare la care Republica1 Moldova 

este pane. cu angajamentele Republicii Moldova asumate fa nivel internaţional şi regional. De 

asemenea, prevederile proiectului de Acord nu contravin legislaţiei Uniunii Uuropene. Implementarea 

eficientă a Acordului nu necesită adoptarea unor acte normative noi. j

Aspectul organizatoric. Pentru realizarea prevederilor Acordului, Părţile vor forma o Comisie mixtă, 

care va monitoriza şi evalua realizarea acestuia. Sesiunile Comisiei mixte se vor convoca după 

necesitate, dar nu mai rar de o dată la trei ani, pe principiul .alternanţei. în Republica Moldova şi în 

Republica Letonia.

Aspectul financiar. Asigurarea financiară a activităţilor prevăzute în cadrul proiectului de Acord se va 

realiza în limita disponibilităţilor financiare ale Părţilor, în conformitate cu legislaţia internă a fiecărei 

ţâri. Acţiunile legate de aspectul normativ, organizatoric şt instituţional al Acordului nu vi necesita 

cheltute 11 supI imen tare,

Aspectul temporal. Pentru punerea în aplicare a Acordului nu sunt necesare măsuri preparatorii 

speciale şi nici aplicarea provizorie a acestuia. Prezentul Acord este încheiat pentru o perioadă 

nelimitată de timp.

C. Analiza oportunităţii aprobării Acordului

Acordul a fost încheiat la 6 noiembrie 2017, la Chişimui. Prezentul Acord este încheiat pentru o 

perioadă nelimitată de timp. Acordul \a  intra în vigoare la data ultimei notificări în scris, prin canale 

diplomatice despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Acordului. *

Nu este prevăzută aplicarea provizorie a Acordului. I.a semnarea Acordului nu au li»t formulate rezerve.

Ministerul Hducaţiei. Culturii şi Cercetării solicită susţinerea proiectului Hotărârii de Guvern pentru 

aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Leton iă privind 

cooperarea în domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, tineretului şi sporiuîui.

24.ÎL2017

Minist ru
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