
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului  

dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii  

Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale  

și activitatea acestora 

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

 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind 

tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările şi completările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale şi 

activitatea acestora.  

 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a 

centrelor culturale și activitatea acestora. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Andrei GALBUR 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 



ARGUMENTAREA

necesităţii iniţierii negocierilor asupra proiectului 

Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia 

privind instituirea reciprocă a centrelor culturale şi activitatea acestora

A. Descrierea tratatului

L Informaţii generale
Acordul propus spre negociere este un tratat bilateral, care se încheie la nivel 

de Guvernele Republicii Moldova şi Republicii Turcia, şi nu va implica participarea 
altor părţi la acest tratat.

Acordul este în formă clasică şi este constituit din preambul, 18 articole, 

informaţii referitoare la locul şi data semnării. Preambulul Acordului cuprinde o 

menţiune sumară cu privire la scopul acestuia şi hotărârea ambelor Guverne de a-1 

încheia.

2. Informaţii privind conţinutul tratatului
Scopul prezentului Acord este consolidarea prieteniei şi cooperării culturale 

dintre cele două state prin crearea în bază de reciprocitate a centrelor culturale.

Proiectul Acordului a fost elaborat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării al Republicii Moldova. Iniţial, la finele anului 2016, Guvernul Republicii 

Turcia a transmis pe cale diplomatică proiectul unui Acord simular, dar în urma 

procesului de avizare al respectivului tratat, au fost elucidate multiple carenţe şi 

formulări problematice, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

recomandând chiar elaborarea unui contraproiect de acord din partea Ministerului 

Culturii.

Prezentul Acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise 

prin care Părţile se informează reciproc, pe cale diplomatică, cu privire la 

îndeplinirea procedurilor legale interne pentru ratificare şi va rămâne în vigoare 

pentru o perioadă de cinci ani, la expirarea acestui termen el prelungindu-se automat 

pentru o altă perioadă similară, până când una dintre părţi nu o va informa în scris pe 

cealaltă parte, cu cel puţin 6 luni înainte, despre intenţia denunţării acestuia. 

Amendarea Programului poate fi efectuată în mod similar, pe cale diplomatică.

B. Analiza de impact

L Informaţii generale
Centrele culturale reprezintă instituţii a căror importanţă pentru diplomaţia 

culturală internaţională este în creştere, şi care pot contribui substanţial la 

dezvoltarea vieţii culturale în diasporă. La nivel european există reţeaua BUNIC a 

institutelor culturale care prin sinergia eforturilor şi resurselor organizează proiecte 

şi programe la scară continentală şi internaţională.

Ţinând cont de faptul că Republica Moldova şi Republica Turcia 

intenţionează să intensifice şi să extindă relaţiile de colaborare în domeniul culturii, 

şi dată fiind prezenţa comunităţii găgăuze turcofone în Republica Moldova, a 

relaţiilor istorice de anvergură dintre entităţile politice predecesoare ambelor state, a 

unor contacte intensive dintre cele două state pe plan economic şi a disaporei
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moldoveneşti în creştere din Republica Turcia, Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării a elaborat proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale şi 
activitatea acestora.

2. Aspectul politic, cultural şi social
Prezentul Acord va permite crearea Centrelor Culturale care vor desfăşură un 

şir larg de activităţi: organizarea conferinţelor, a evenimentelor culturale, cum ar fi 

concerte, spectacole de teatru şi expoziţii; organizarea forumurilor, festivalurilor, a 

ceremoniilor, inclusiv a festivităţilor dedicate zilelor naţionale; participarea sau 

contribuirea la organizarea evenimentelor, programelor, proiectelor desfăşurate de 

către părţi sau de către o ţară terţă; organizarea vizitelor şi a programelor de schimb 

de experienţă între statele părţilor, inclusiv vizitele artiştilor, scriitorilor, savanţilor, 

cercetătorilor, academicienilor, studenţilor, jurnaliştilor şi a funcţionarilor publici, 

precum şi organizarea schimbului de experienţă între academicieni şi studenţi; 

informarea publicului cu privire la diferite aspecte ale statului părţii care transmite, 

cum ar fi populaţia, cultura şi istoria acesteia; crearea bazelor de date culturale 

pentru schimbul de informaţii; producerea, publicarea, contribuirea la producţia sau 

editarea oricăror materiale printate, audio-vizuale şi digitale, cu conţinut cultural, 

educaţional, ştiinţific, inclusiv cărţi, broşuri, cataloage, ziare, reviste, mijloace media 

digitale, programe radio sau tv şi conţinut informaţional plasat pe internet; 

organizarea cursurilor, seminarelor sau a concursurilor dedicate diferitor aspecte ale 

statului părţii care transmite, inclusiv cu privire la limba, literatura, cultura, istoria, 

gastronomia şi meşteşugăritul, cu eliberarea diplomelor şi oferirea premiilor după 

absolvirea acestora; ş.a.

3. Aspectul economic şi de mediu
Proiectul Acordului nu conţine prevederi, care ar avea consecinţe negative 

asupra economiei Republicii Moldova. Implementarea Acordului respectiv va avea 

un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a ţării, preponderent sub aspectul unei 

mai bune integrări sociale a comunităţii găgăuze turcolone.

4. Aspectul normativ
Proiectul Acordului respectiv este compatibil cu prevederile Constituţiei 

Republicii Moldova, Carta ONU, alte tratate internaţionale în vigoare pentru 

Republica Moldova şi angajamentele asumate de ţara noastră pe plan internaţional şi 

regional, şi nu necesită modificarea sau completarea actelor normative în vigoare 

sau adoptarea unor noi acte normative pentru implementare.

5. Aspectul instituţional şi organizatoric
Realizarea prevederilor prezentului Acord necesită întreprinderea de măsuri 

suplimentare pentru înfiinţarea centrelor culturale care vor beneficia de capacitate şi 

personalitate juridică. Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” prevede 

înfiinţarea Institutelor Culturale ale Republicii Moldova peste hotare, iar acest 

Acord ar constitui primul act în vederea creării unui centru cultural naţional în 

străinătate. Condiţiile şi procedurile deschiderii şi activităţii filialelor centrelor 

culturale voTTT reglementate de către protocoale separate, adiţionale la prezentul
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Acord, şi care vor constitui parte integrantă a acestuia. Negocierea şi implementarea 

tratatului ţine de competenţa Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Semnarea 

acestuia ţine de competenţa Guvernului Republicii Moldova. Implementarea 

tratatului nu necesită întocmirea unor rapoarte de implementare, precum şi a unor 

planuri de acţiuni instituţionale sau interinstituţionale privind asigurarea măsurilor 
organizatorice.

6. Aspectul financiar
Acţiunile de cooperare reglementate de prezentul Acord vor fi finanţate în 

conformitate cu legislaţia naţională a Părţilor. Toate cheltuielile pentru 

implementarea tratatului urmează a fi suportate de instituţiile implicate, din contul şi 

în limita bugetului aprobat,

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

speciale şi nici aplicarea provizorie a acestuia. Acordul va intra în vigoare la data 

primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc, pe cale 

diplomatică, cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne pentru ratificare şi 

va rămâne în vigoare pe un termen de 5 ani, cu perioade automate de prelungire 

pentru 5 ani, până când una dintre părţi nu o va informa în scris pe cealaltă parte, cu 

cel puţin 6 luni înainte, despre intenţia rezilierii acestuia.

C. Mandatul pentru negocieri

Delegaţii pentru organizarea unor runde de negocieri nu vor fi constituite.

D. Procedura negocierilor

Negocierile cu partea turcă se vor desfăşură prin corespondenţă pe cale 

diplomatică, pentru Partea moldovenească prin intermediul Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării. Proiectul negociat este contraproiectul părţii moldoveneşti. 

Limba de negociere va fi engleza.

Acordul va fi semnat în două exemplare originale, fiecare în limbile română, 

turcă şi engleză, textele fiind egal autentice.

Acordul respectiv urmează a fi semnat cu ocazia unei vizite oficiale a 

Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în Republica Turcia, sau viceversa.

Ulterior semnării, tratatul va fi supus procedurii de ratificare.

17 noiembrie 2017 Ministru
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