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Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii  

Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea  

în domeniul educației, semnat la Minsk la 30 octombrie 2018 

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

 

În temeiul prevederilor art. 12  alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind 

tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind 

colaborarea în domeniul educației, semnat la Minsk la 30 octombrie 2018. 

 

2. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Părții 

belaruse aprobarea Acordului nominalizat. 

 

3. Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării va întreprinde măsurile 

necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menționat. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 



ARGUMENTAREA
necesităţii aprobării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus 

privind colaborarea în domeniul educaţiei, semnat la Minsk, la 30 octombrie 2018

A. Descrierea tratatului. Prezentul Acord a fost încheiat la nivel interguvemamental, între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus, la Minsk, la 30 octombrie 2018. Textul proiectului 
de Acord este structurat în 14 articole. Obiectul şi scopul Acordului îl constituie relaţiile de colaborare în 
domeniul educaţiei precum şi crearea unei baze normative pentru reglementarea acestora în vederea 
promovării unei colaborări eficiente în domeniu.

Având în vedere ultimele evoluţii în sistemele educaţionale din Republica Moldova şi Republica Belarus 
precum şi lipsa unui Acord interguvemamental/interministerial care ar reglementa colaborarea bilaterală 
în domeniul educaţiei, semnarea prezentului Acord este o acţiune importantă în contextul promovării 
relaţiilor de perspectivă dintre cele două state.

De asemenea, prezentul Acord va impulsiona relaţiile de colaborare nu doar în plan bilateral, ci şi în 
contextul participării şi promovării unui dialog eficient în cadrul organizaţiilor internaţionale Ia care 
Republica Moldova şi Republica Belarus sunt Părţi.

B. Informaţii generale. începând cu anul 1995, Părţile au colaborat în baza Acordului încheiat între 
Ministerul învăţământului al Republicii Moldova şi Ministerul învăţământului şi Ştiinţei al Republicii 
Belarus privind colaborarea în domeniul învăţământului. Respectivul Acord şi-a încetat valabilitatea la 
data de 11.09.2005.

Scopul major al implementării Acordului este de a consolida şi continua colaborarea cu Partea belorusă 
pe aspecte ce vizează domeniul educaţiei din perspectiva reformelor realizate în sistemele educaţionale 
ale Părţilor, precum şi ale noilor documente de politici aprobate Ia nivel naţional şi internaţional. în 
temeiul Acordului, Părţile vor realiza schimb de burse de studii, vor coopera în domeniul învăţământului 
profesional tehnic în scopul realizării schimbului de bune practici şi a sporirii competenţei profesionale a 
specialiştilor din diverse domenii, necesare economiei naţionale. Un alt obiectiv important al Acordului 
este de a favoriza stabilirea de contacte directe între instituţiile de învăţământ ale Părţilor şi de a încuraja 
colaborarea lor prin diferite forme, inclusiv prin elaborarea proiectelor comune în domeniile educaţiei, 
ştiinţei şi cercetării. Totodată, în Acord este enunţată disponibilitatea Părţilor de a colabora în vederea 
schimbului de informaţii şi acte normative cu referire la recunoaşterea actelor de studii şi a calificărilor.

Divergenţele dintre Părţi legate de interpretarea şi realizarea clauzelor Acordului vor fi soluţionate pe 
cale amiabilă, prin consultări şi negocieri prin canale diplomatice.

Aspectul politic, cultural şi social.
Activităţile prevăzute de Acord vor contribui Ia consolidarea dialogului şi prieteniei dintre Părţi, vor 
încuraja mobilitatea academică a studenţilor şi profesorilor, vor favoriza dezvoltarea contactelor inter- 
umane şi vor contribui la realizarea obiectivelor specifice în domeniul educaţiei. Îîncheierea acestui 
Acord reprezintă totodată şi un angajament reciproc de fortificare în continuare a relaţiilor istorice 
tradiţionale de prietenie şi cooperare între ţări.

Implementarea Acordului va conferi un spor de imagine Republicii Moldova şi, în special, sistemului 
educaţional naţional pe arena internaţională.

Aspectul economic şi de mediu. încheierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul educaţiei, va influenţa pozitiv economia Republicii 
Moldova prin pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru economia naţională, dezvoltarea continuă 
a sistemului de instruire şi formare profesională.
De asemenea, implementarea acţiunilor prevăzute în prezentul Acord nu va produce efecte negative 
asupra mediului înconjurător.

Aspectul normativ. Prevederile proiectului Acordului menţionat corespund priorităţilor naţionale în 
domeniul educaţiei 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, 
cu alte tratate în vigoare la care Republica Moldova este parte, cu angajamentele Republicii Moldova 
asumate la nivel internaţional şi regional. De asemenea, prevederile proiectului de Acord nu contravin 
legislaţiei Uniunii Europene. Implementarea Acordului nu necesită adoptarea unor acte normative noi.

Aspectul organizatoric. în scopul monitorizării realizării prevederilor Acordului, Părţile, în caz de 
necesitate, vor face schimb anual de delegaţii.

Aspectul financiar. Asigurarea financiară a activităţilor prevăzute în proiectul de Acord se va realiza în 
limita disponibilităţilor financiare ale Părţilor, în conformitate cu legislaţia internă a fiecărei ţări. 
Acţiunile legate de aspectul normativ, organizatoric şi instituţional al Acordului nu vor necesita cheltuieli 
suplimentare.

Aspectul temporal. Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi se va prelungi automat 
pentru perioade consecutive de 5 ani, dacă nici una dintre Părţi nu va înştiinţa în scris cealaltă Parte, prin 
canale diplomatice, cu cel puţin 6 luni până la expirarea acţiunii prezentului Acord despre intenţia sa de a - 
1 denunţa. Acordul va putea fi modificat sau completat printr-o înţelegere reciprocă a Părţilor, consemnată 
printr-un Protocol adiţional care va constitui parte integrantă a prezentului proiect de Acord. Pentru 
punerea în aplicare a Acordului nu sunt necesare măsuri preparatorii speciale şi nici aplicarea provizorie a 
acestuia.

D. Analiza oportunităţii aprobării Acordului

în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova Acordul va intra în vigoare la data primirii ultimei 
notificări în scris, prin canale diplomatice, prin care Părţile se vor informa reciproc despre finalizarea 
procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

Având în vedere beneficiile pentru dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor în domeniul educaţiei dintre 
Republica Moldova şi Republica Belarus prin participarea la acest Acord, Ministerului Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării consideră oportun aprobarea acestuia,

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării solicită susţinerea proiectului Hotărârii de Guvern pentru 
aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind 
colaborarea în domeniul educaţiei. 1

14.11.2018
Igor ŞAROV,

Secretar General de Stat
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