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Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare în domeniul tineretului și 

sportului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii 

Turcia, semnat la Chișinău la 17 octombrie 2018 

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

 

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

internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

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

 

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

cooperare în domeniul tineretului și sportului dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii Turcia, semnat la Chișinău la 17 octombrie 

2018. 

 

2. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Părţii 

turce aprobarea Acordului nominalizat. 

 

3. Ministerul Educației, Culturii și 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 de cooperare în domeniul tineretului şi sportului între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia, încheiat la Chişinău la 17 octombrie 2018

A. Descrierea tratatului.
Prezentul Acord a fost încheiat la nivel interguvemamental, între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Turcia. Textul Acordului de cooperare este structurat în 11 articole. Obiectul şi 
scopul Acordului îl constituie dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul tineretului şi sportului, 
precum şi crearea unei baze normative pentru reglementarea acestora în vederea promovării unei 
colaborări eficiente.

Semnarea şi implementarea Acordului de cooperare este o acţiune importantă în vederea 
fortificării colaborării în domeniul tineretului şi sportului dintre cele două Părţi.

Totodată, prin aprobarea Acordului se va impulsiona relaţiile de colaborare nu doar în plan 
bilateral, ci şi în contextul participării în cadrul organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova 
şi Republica Turcia sunt Părţi, în special în cadrul aranjamentelor regionale în Europa de Sud-Est.

B. Analiza de impact
1. Informaţii generale.

Scopul final al aprobării Acordului rezidă în necesitatea de a încuraja şi susţine dezvoltarea şi 
consolidarea relaţiilor în domeniul sportului şi tineretului între cele două ţări, prin: organizarea 
programelor de schimb în rândul tinerilor atleţi talentaţi, promovarea femeilor în sport, realizarea 
vizitelor mutuale a delegaţiilor sportive, antrenorilor şi experţilor în domenii legate de sport, invitaţii 
reciproce ale experţilor pentru a participa în cadrul conferinţelor, formărilor, seminarelor şi 
forumurilor academice sportive, prezentarea sugestiilor pentru federaţiile naţionale de sport ale 
Părţilor. Pe dimensiunea tineret, Părţile vor coopera pe bază de reciprocitate, în vederea promovării şi 
îmbunătăţirii relaţiilor dintre tineri şi organizaţiile de tineret ale celor două ţări, schimbul de informaţii 
şi experienţă, angajarea în cîmpul muncii şi antreprenoriatul pentru tineri, accesul tinerilor la drepturile 
sociale, asistenţa sanitară a tinerilor, organizarea festivalurilor şi artă/cultură pentru tineri, proiecte 
comune pentru dezvoltarea psiho-socială a tinerilor, politici care să susţină dezvoltarea personală şi 
socială a tinerilor.
Acordul prevede colaborarea între Părţi în vederea modernizării sportului naţional şi ajustării 
legislaţiei din domeniu la rigorile europene, având drept bază iniţiativele Uniunii Europene, 
Consiliului Europei şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acordul are drept prioritate stimularea mobilităţii 
sportive şi de tineret între Părţi, prin implementarea de proiecte comune în domeniul tineretului şi 
sportului din ambele ţări. Acordul de cooperare urmează a fi aplicat pe întreg teritoriul ambelor state şi 
nu constituie o urgenţă deosebită de reglementare.

2, Aspectul politic, cultural şi social. Prevederile Acordului menţionat cu Guvernul Republicii Turcia 
va crea oportunităţi pentru dezvoltarea contactelor inter-umane şi va contribui la realizarea obiectivelor 
specifice în domeniile tineretului şi sportului. Implementarea Acordului va conferi un spor de imagine 
Republicii Moldova şi, în special, domeniului sportului şi tineretului pe arena internaţională.

3. Aspectul economic şi de mediu. Acordul va influenţa pozitiv economia Republicii Moldova prin 
pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul sportului din ambele state, dezvoltarea 
continuă a sistemului sportiv şi formare profesională a tinerilor.
Implementarea acţiunilor prevăzute în prezentul Acord nu va produce efecte negative asupra mediului 
înconjurător.
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4. Aspectul normativ. Prevederile Acordului corespund priorităţilor naţionale în domeniul 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, cu 
alte tratate în vigoare la care Republica Moldova este parte, cu angajamentele Republicii Moldova 
asumate la nivel internaţional şi regional. De asemenea, prevederile Acordului de cooperare nu 
contravin legislaţiei Uniunii Europene. Implementarea Acordului nu necesită adoptarea unor acte 
normative noi.

5. Aspectul instituţional şi organizatoric. Autorităţile competente antrenate în implementarea 
prezentului Acord vor fi autorităţile oficiale ale Ministerelor Părţilor responsabile pe domeniul 
tineretului şi sportului. Pentru realizarea Acordului, după necesitate, Părţile vor întocmi protocoale sau 
programe suplimentare pentru implementarea prezentului Acord, după intrarea în vigoare a acestuia.

6. Aspectul financiar. Asigurarea financiară a activităţilor prevăzute în 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.

7. Aspectul temporal. Prezentul Acord va intra în vigoare la data ultimei notificări în scris, prin 
canale diplomatice, despre îndeplinirea de către Părţi, privind îndeplinirea procedurilor interne pentru 
intrarea lui în vigoare. Prezentul Acord se va încheia pe o perioadă de 1 an, ulterior acesta va fi 
automat extins pentru o perioadă succesivă de un an. Acordul nu se preconizează de a se aplica 
provizoriu.

C. Analiza oportunităţii aprobării. Acordul a fost semnat la Chişinău la 17 octombrie 2018, 
Conform legislaţiei naţionale, intrarea în vigoare a acestuia pentru Republica Moldova este 
condiţionată de realizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. Acesta poate fi 
modificat prin acordul scris al Părţilor. Prezentul Acord nu implică necesitatea ajustării cadrului juridic 
existent la prevederile tratatului.
Având în vedere beneficiile pentru dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor în domeniul sportului şi 
tineretului prin participarea la acest Acord, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării consideră 
oportun aprobarea acestuia.

24.10.2018 re tar de stat, 
adu REBEJA
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