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Privind aprobarea semnării Acordului dintre  

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene  

privind recunoașterea actelor de studii 

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

 

În temeiul prevederilor art. 81 alin. (1) 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 semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea actelor de studii.   

 

2. 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 semnării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Italiene privind recunoaşterea actelor de studii

A. Descrierea tratatului. Prezentul Acord se va încheia la nivel interguvemamental, între 
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene. Textul Acordului este structurat în 
9 articole. Scopul Acordului îl constituie crearea unei baze normative pentru recunoaşterea 
reciprocă a actelor de studii oferite în învăţământul superior al Părţilor.
Prezentul Acord rămâne în vigoare pentru o perioadă de timp nelimitată.
Fiecare Parte poate denunţa prezentul Acord în orice moment. Denunţarea va avea efect după 6 
luni din data recepţionării, prin canale diplomatice, a notificării scrise celeilalte Părţi.
Denunţarea Acordului nu va afecta drepturile titularilor diplomelor de studiu care au prezentat 
cererile de recunoaştere înainte de denunţarea Acordului.

Prin semnarea şi implementarea unui acord bilateral în materie de recunoaştere cu Republica 
Italiană 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 şi profesionale a cetăţenilor Părţilor. Având în vedere faptul că Republica 
Italiană este o ţară de destinaţie a migranţilor moldoveni, Acordul vine în sprijinul cetăţenilor R. 
Moldova, aflaţi în Italia în vederea recunoaşterii actelor de studii obţinute în R. Moldova.

B. Analiza de impact 
1. Informaţii generale
în scopul facilitării recunoaşterii reciproce a actelor de studii, şi având în vedere faptul că 
Republica Italiană este una dintre principalele ţări de destinaţie a migranţilor moldoveni, în anul 
2012 a fost propus autorităţilor italiene spre examinare proiectul Acordului interguvemamental 
privind recunoaşterea diplomelor, titlurilor academice, calificărilor şi competenţelor (aprobat 
pentru iniţierea negocierilor prin HG nr. 15 din 5 ianuarie 2012).
Scopul final al încheierii Acordului este facilitarea recunoaşterii actelor de studii, eliberate de 
instituţiile de învăţământ superior ale Părţilor. La ora actuală, între statele Părţilor nu există un 
cadru legal bilateral de recunoaştere a actelor de studii. Totodată, menţionăm că fluxurile de 
mobilităţi academice şi profesionale dintre Părţi sunt intense, fapt ce a determinat necesitatea 
conlucrării în vederea elaborării unui acord bilateral în domeniul recunoaşterii actelor de studii.

Textul Acordului conţine prevederi de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii, obţinute în 
învăţământul superior, concepute începând cu nivelul 6 al clasificării UNESCO-ISCED 2011. 
Procesul de recunoaştere va fi facilitat şi prin faptul că ambele ţări participă la Spaţiul European 
al învăţământului superior şi sunt semnatare a Convenţiei cu privire la recunoaşterea 
calificărilor referitor la studiile din regiunea europeană, întocmită la Lisabona la 11 aprilie 

1997'Prezentul Acord reglementează recunoaşterea reciprocă a perioadelor şi a actelor de studii, în 
scopurile unice de acces şi de continuare a studiilor în instituţiile de învăţământ superioare ale 
celor două Părţi.
Divergenţele apărute în procesul de interpretare şi implementare a prezentului Acord urmează a fi 
soluţionate în mod amiabil, prin consultaţii sau negocieri între Părţi, prin canale diplomatice. 
Acordul urmează a fi implementat pe întreg teritoriul statelor Părţi. Semnarea Acordului nu va 
necesita încheierea unor tratate sau documente subsecvente, de asemenea nu va fi necesar 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 academice. Statisticile de ultimă oră, 
demonstrează că tot mai mulţi cetăţeni din R. Moldova realizează autentificarea actelor de studii 
pentru a pleca în scopuri academice sau la muncă în Republica Italiană.

Implementarea Acordului creează oportunităţi de dezvoltare a contactelor inter-umane în 
conformitate cu reglementările comunitare şi angajamentele asumate de Republica Moldova în 
contextul aspiraţiilor de integrare europeană, fapt ce va contribui la modernizarea politicilor 
educaţionale naţionale şi racordarea acestora la standardele europene, precum şi implementarea 
prevederilor Procesului de la Bologna în Republica Moldova, contribuind în egală măsură la 
sporirea vizibilităţii ţării şi a sistemului educaţional naţional pe plan internaţional.

3. Aspectul economic şi de mediu. Proiectul Acordului 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 a cetăţenilor 
Republicii Moldova, va 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. în vederea implementării Acordului, Părţile vor crea o 
Comisie Tehnică Permanentă de Experţi, care va fi responsabilă de:
- actualizarea listelor Instituţiilor de învăţământ superior moldoveneşti şi italiene cărora li se va 
aplica Acordul;
- discutarea şi clarificarea eventualelor chestiuni referitoare la cadrul de aplicare a Acordului;
- efectuarea actualizărilor periodice ale Acordului dacă vor fi necesare în funcţie de eventuale 
modificări substanţiale ale unuia sau ambelor sisteme educaţionale ce derivă fie din normele 
naţionale, cât şi din angajamentele asumate în plan internaţional.
în scopul facilitării schimbului de informaţii între cele două sisteme de învăţământ, Părţile vor 
implica centrele oficiale respective de informare privind procedurile de recunoaştere a actelor de 
studii aferente reţelei ENIC -NARIC ( European National Information Centers) a Consiliului 
Europei şi UNESCO. Pentru constituirea Comisiei Tehnice Permanente de Experţi fiecare Parte 
va numi maxim 3 membri, ai căror nume sunt comunicate celeilalte Părţi prin canale diplomatice.

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, 
în cazul organizării unor şedinţe/consultări comune a Comisiilor Tehnice Permanente de Experţi, 
cheltuielile necesare vor fi utilizate în limita alocaţiilor bugetare (deplasări/primirea delegaţiilor).



7. Aspectul temporal. Prezentul Acord intră în vigoare în prima zi a lunii a treia din data 
recepţionării, prin canale diplomatice, a ultimei notificări scrise a Părţilor privind îndeplinirea 
procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.
Prezentul Acord rămâne în vigoare pentru o perioadă de timp nelimitată.
Fiecare Parte poate denunţa prezentul Acord în orice moment. Denunţarea va avea efect după 6 
luni din data recepţionării, prin canale diplomatice, a notificării scrise celeilalte Părţi,
Denunţarea Acordului nu va afecta drepturile titularilor diplomelor de studiu care au prezentat 
cererile de recunoaştere înainte de denunţarea Acordului.

C. Rezultatul negocierilor Propunerea încheierii Acordului aparţine Părţii moldoveneşti, care a 
prezentat Părţii italiene proiectul Acordului (aprobat pentru iniţierea negocierilor prin HG nr. 15 
din 5 ianuarie 2012). Prima rundă de negocieri pe textul Acordului a avut loc la Chişinău, în 
septembrie 2012. Ulterior, Părţile au realizat runde de negocieri şi schimb de informaţii relevante 
subiectului, prin canale diplomatice. Limbile utilizate în cadrul negocierilor au fost limba română 
şi limba italiană. Negocierile nu au avansat prea mult în anii precedenţi, atestându-se o lipsă de 
interes din partea autorităţilor italiene. Recent, textul Acordului a fost definitivat prin canale 
diplomatice, cu suportul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană. Având în vedere 
că textul Acordului a fost supus unor modificări şi completări s-a decis reavizarea acestuia, în 
vederea aprobării semnării. în procesul de negocieri, Acordul a fost supus unor modificări şi 
completări în ceea ce priveşte:

1. Părţile au convenit că în Acordul propus spre semnare vor stipula recunoaşterea şi 
echivalarea actelor de studii, obţinute în învăţământul superior, concepute începând cu nivelul 6 al 
clasificării UNESCO-ISCED 2011. Astfel, recunoaşterea actelor de studii eliberate în 
învăţământul secundar general, învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate, 
precum şi certificatele ce se referă la competenţele obţinute în învăţământul formal, precum şi 
non-formal şi informai, nu vor constitui subiectul acestui Acord. Această decizie se explică prin 
faptul că implementarea Acordului în cauză este în responsabilitatea Ministerului educaţiei, 
universităţilor şi cercetării din Italia, care nu are atribuţii cu referire la actele de studii eliberate la 
alte niveluri de studii, decât cele eliberate în învăţământ superior.

2. Din aceleaşi considerente subiect al prezentului Acord nu vor fi si Diplomele de doctor 
în ştiinţe şi diplomele de postdoctorat, precum şi certificatele de absolvire a cursurilor ştiinţifice 
şi/sau postuniversitare şi programelor de formare continuă. Totodată ţinem să menţionăm, că la 
ora actuală, textul Acordului a fost definitivat.

D. Aspect procedural al semnării. Acordul va fi semnat, în două exemplare originale, fiecare în 
limbile română şi italiană, toate textele fiind egal autentice. Acordul se preconizează a fi semnat 
în contextul vizitei Dlui Pavel Filip, Prim-Ministrul Republicii Moldova în Republica Italiană, 
preconizată pentru noiembrie 2018. Acordul va fi semnat de către Monica Babuc, Ministru al 
educaţiei, culturii şi cercetării.

19.10.2018

Elena BELEI, 

Secretar de Stat
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