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Privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului  

adițional pentru modificarea Acordului dintre Ministerul Educației  

al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al Republicii  

Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 2014 

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

În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 81 alin. (3) din Legea nr. 595/1999 privind 

tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se ia act de Protocolul adițional pentru modificarea Acordului dintre 

Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al 

Republicii Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 2014. 
 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Protocolului adițional pentru 

modificarea Acordului dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și 

Ministerul Învățământului al Republicii Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 

2014. 
 

3. Se aprobă semnarea Protocolului adițional pentru modificarea Acordului 

dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al 

Republicii Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 2014. 
 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 
 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 
 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 



Argumentarea oportuniti{ii
ini(ierii negocierilor gi aprobarea semnirii Protocolului Adi{ional pentru modificarea

Acordului intre Ministerul Educa{iei al Republicii Moldova gi Ministerul invi(imAntului
al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing, Ia 14 aprilie 2014

A. Descrierea tratatului
Prezentul Protocol Adilional se incheie la nivel interministerial - intre Ministerul Educa{iei,
Culturii qi Cercetdrii al Republicii Moldova Ei Ministerul invdldmdntului al Republicii Populare
Chineze pentru cooperare in domeniul invdJ[mdntului superior.
Textul Protocolului Aditional este structurat in 3 articole. Obiectivul Protocolului Adilional este

de a mdri numirul de burse acordat de fiecare dintre Pdrfi pentru cetilenii celeilalte Per1i.

Prezentul Protocol Adilional este menit sd completeze Acordul intre Ministerul Educafiei al
Republicii Moldova qi Ministerul Invd]dmAntului al Republicii Populare Chineze privind
colaborarea in domeniul educaliei, semnat la Beijing, I 4 aprilie 2014.
Protocolul Adilional va intra in vigoare la data recepfion5rii notificlrii de cdtre Pdrfi, prin canale
diplomatice, privind indeplinirea procedurilor legale interne necesare intrdrii in vigoare a
acestuia. Protocolul iqi va inceta valabilitatea odatl cu incetarea Acordului.
De asemenea, prezentul Protocol Adilional va impulsiona relaliile de colaborare in plan bilateral
intre Republica Moldova qi Republica Popular[ ChinezS.

B, Analiza de impact
Informa(ii generale
Actualitatea Protocolului Adilional rezidd in necesitatea de a incuraja Ei sus{ine tinerii din ambele
state, pentru realizarea mobilit[1ii academice, contribuind astfel la dezvoltarea unei societ5li
bazate pe cunoa$tere, la colaborarea reciprocd beneficd in domeniul invAlamantului superior. In
cadrul Protocolului Adilional, Pd4ile acordd pentru cetatenii celeilalte Pdrli locuri bugetare in
instituliile de invdldmdnt superior. Numdrul total de bursieri care studiaz6 in cadrul
universitdlilor celeilalte Pdrli nu va depdgi 25 de persoane in fiecare an. Acordul semnat in anul
2014 prevedea un numdr de 20 de burse. Scopul final al Protocolului Adilional este de a oferi
posibilitatea tinerilor din ambele ldri sd participe la Programele de burse, pentru obJinerea studiilor in
cadrul unei universittrli din afara !6rii.
in cadrul prezentului Protocol Adilional P[(ile vor susfine dezvoltarea cooperdrii dintre instituliile
de invdf6mAnt din cele doul ![ri gi vor consolida contactele dintre prolesorii care predau la dilerite
niveluri de inv6!6mdnt din cele dou6 t6ri. PA4ile vor susline crearea unui Consiliu al universitdlilor
din cele doul 16ri in calitate de platform[ permanentd de conlucrare pentru aprofundarea cooperdrii
in invdfdmAntul superior.

Aspeclul politic, cultural Si social
Semnarea Protocolului Adifional menfionat cu Ministerul invd]imdntului al Republicii Populare
Chineze va crea oportuniteli pentru dezvoltarea contactelor inter-umane gi va contribui Ia
reallzarea obiectivelor specifice in domeniile invdt6mdntului superior. Implementarea
Protocolului Adilional va conferi un spor de imagine Republicii Moldova gi, in special,
domeniului educaliei pe arena intemalionald.

Aspeclul economic ;i de mediu
Incheierea prezentului Protocol Adilional va in{Iuen1a pozitiv economia Republicii Moldova prin
pregdtirea gi formarea continu6 a specialigtilor de inaltd calificare pentru economia nalionali din
Republica Moldova, dezvoltarea continud a sistemului educalional gi de formare profesionala a
tinerilor.



singure HotirAri de Guvem privind inilierea negocierilor qi aprobarea semndrii Protocolului
Adilional.

D. Procedura negocierilor
Negocierile vor fi efectuate prin corespondenJd, prin canale diplomatice, in limba rusd. Delegatii
pentru organizarea unor runde de negocieri nu vor fi constituite. Scopul final al negocierilor este

definitivarea textului proiectului Protocolului, precum gi inaintarea acestuia pentru semnare.
Protocolul Adilional va fi semnat in limbile romdnd, chinezd 9i rusd, iar in cazul unor divergenle
la interpretarea Protocolului versiunea in limba rusd va fi de referinld.

E, Aspect procedural al semnirii
Protocolul Aditional se preconizeazE a fi semnat imediat dupl emiterea Hotdririi de Guvem
privind inilierea negocierilor qi aprobarea semndrii tratatului. Partea moldoveneasci va propune

semnarea, printr-o modalitate convenabili gi acceptatd de ambele Pd4i. Aceasta poate avea loc in
cadrul unor vizite oficiale, a unor evenimente intemalionale, la care vor participa reprezentanlii
ambelor Pdrfi, sau prin canale diplomatice.

Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetlrii solicitd suslinerea proiectului Hotdrdrii de Guvem
pentru inilierea negocierilor gi aprobarea semndrii Protocolului Adilional pe^ntru modificarea
Acordului dintre intre Ministerul Educaliei al Republicii Moldova 9i Ministerul Invdjdm6ntului al

Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing,14 aprilie 2014.
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