
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea Acordului dintre Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Învățămîntului al Republicii 

Populare Chineze privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și 

titlurilor academice în învățămîntul superior, semnat la 3 iulie 2018 

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

 

În temeiul art. 12 alin. (2) şi art. 14 alin. (5) din Legea nr.595/1999 privind 

tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 136),  Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

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

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul 

Învățămîntului al Republicii Populare Chineze privind recunoașterea diplomelor, 

certificatelor și titlurilor academice în învățămîntul superior, semnat la 3 iulie 

2018. 
 

2. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Părţii 

chineze 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 

lex:LPLP19990924595


ARGUMENTAREA
necesităţii aprobării Acordului între Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii 
Moldova şi Ministerul învăţământului al Republicii Populare Chineze privind recunoaşterea 

diplomelor, certificatelor şi titlurilor academice în învăţământul superior, încheiat la Chişinău la
3 iulie 2018

A. Descrierea tratatului. Prezentul Acord se aprobă la nivel interministerial, între Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul învăţământului al Republicii 
Populare Chineze. Textul Acordului este structurat în 10 articole. Scopul Acordului îl constituie 
crearea unei baze normative pentru recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor 
academice oferite în învăţământul superior al Părţilor.

Totodată, prin aprobarea Acordului bilateral în materie de recunoaştere cu Republica Populară Chineză 
se va facilita recunoaşterea pe plan internaţional a actelor de studii obţinute în Republica Moldova, vor 
fi create oportunităţi pentru dezvoltarea contactelor inter-umane şi stimularea mobilităţii academice a 
studenţilor şi profesorilor din statele Părţilor.

B. Analiza de impact
1. Informaţii generale. Scopul final al aprobării Acordului este facilitarea recunoaşterii diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor academice eliberate dc instituţiile de învăţământ superior ale Părţilor. în 
temeiul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu 
privire la cooperarea în domeniul învăţământului semnat la Chişinău, la 20 iulie 2001 şi a Acordului 
de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul învăţământului al 
Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing, la Î4 aprilie 2014, Părţile realizează un program de 
schimb de bursieri. Acest fapt a determinat necesitatea conlucrării Părţilor în vederea semnării 
acordului bilateral In domeniul recunoaşterii actelor de studii pentru a facilita mobilitatea academică a 
studenţilor şi profesorilor,

Textul Acordului conţine descrierea sistemului de învăţământ superior al Părţilor şi a tipurilor de 
diplome, certificate şi titluri academice acordate absolvenţilor unui .nivel de studii superioare. Acordul 
stipulează cerinţele înaintate cetăţenilor moldoveni şi chinezi privind accesul la studii în instituţiile de 
învăţământ superior ale Părţilor.

Divergenţele apărute în procesul de interpretare şi implementare a prezentului Acord urmează a fi 
soluţionate în mod amiabil, prin consultaţii sau negocieri între Părţi. Acordul urmează a fi implementat 
pe întreg teritoriul statelor Părţi.
Aprobarea Acordului nu va necesita încheierea unor tratate sau documente subsecvente, de asemenea 
nu va !Tnecesar un plan de acţiuni pentru asigurarea compatibilităţii tratatului.

2. Aspectul politic, cultural şi social. Prevederile Acordului nu contravin politicii educaţionale a 
Republicii Moldova în plan internaţional. Tratatul are la bază principiul reciprocităţii, corespunde 
intereselor ambelor Părţi şi va contribui la fortificarea şi diversificarea relaţiilor bilaterale de 
colaborare în domeniul educaţiei şi recunoaşterii diplomelor, certificatelor şi titlurilor academice.

3. Aspectul economic şi de mediu. Acordul nu conţine prevederi care ar avea repercusiuni negative
asupra economiei Republicii Moldova. Facilitarea procedurilor de recunoaştere a actelor de studii va
contribui la promovarea mobilităţii academice şi profesionale a cetăţenilor Republicii Moldova, va
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spori calitatea studiilor şi pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru economiile naţionale ale 
ţărilor implicate şi va asigura dezvoltarea durabilă a economiilor ambelor state.
Implementarea acţiunilor prevăzute în prezentul Acord nu va produce efecte negative asupra mediului 
înconjurător,

4. Aspectul normativ, Prevederile Acordului 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 pentru Republica Moldova, cu angajamentele 
Republicii Moldova asumate la nivel internaţional şi regional, de asemenea acesta nu contravine 
legislaţiei Uniunii Europene. Implementarea eficientă a Acordului nu necesită adoptarea unor acte 
normative noi.

5. Aspectul instituţional şi organizatoric. Părţile vor crea o Comisie de Experţi pentru monitorizarea 
implementării Acordului. Comisia de experţi se va convoca pentru şedinţe la solicitarea oricărei dintre 
Părţi. Componenţa Comisiei va fi stabilită de Părţi. Locul şi timpul desfăşurării şedinţelor vor fi 
comunicate prin canale diplomatice.

Pentru realizarea Acordului şi în scopul facilitării procedurilor ce ţin de recunoaşterea diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor academice, autorităţile competente ale Părţilor vor face schimb de informaţii 
privind schimbările realizate domeniul educaţiei, ştiinţei şi actelor de studii din învăţământul superior.

6. Aspectul financiar, Asigurarea financiară a activităţilor prevăzute de Acord va fi realizată în limita 
disponibilităţilor financiare ale Părţilor şi în conformitate cu legislaţia lor în vigoare. Aspectul 
normativ, instituţional şi organizatoric ale Acordului nu necesită cheltuieli suplimentare.

7. Aspectul temporal. Prezentul Acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări în scris, 
prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către Părţi, a procedurilor interne necesare pentru 
intrarea lui în vigoare. Pe plan naţional este necesară aprobarea de către Guvern.
Prezentul Acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani, după care perioada de valabilitate va 
fi extinsă pentru perioade consecutive de 5 ani dacă nici una dintre Părţi nu va denunţa Acordul cu cel 
puţin 6 luni înainte.

C. Analiza oportunităţii aprobării. Acordul a fost semnat la Chişinău la 3 iulie 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 sistemul educaţional naţional prin participarea la acest Acord, 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării consideră oportun aprobarea aer"

19.07.2018 Igor ŞARWV,

Secretar General de Stat
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