
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE  
 

nr. _____din                             2020 

Chișinău 
 

 

 

Privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului  

de înțelegere dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  

al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului  

al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului  

„Stipendium Hungaricum” pentru anii 2020-2022 

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

 

În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 8
1
 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 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se ia act de proiectul Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor 

Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului 

„Stipendium Hungaricum” pentru anii 2020-2022. 

 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Memorandumului de 

înțelegere dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind 

cooperarea în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2020-

2022. 

 

3. Se aprobă semnarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor 

Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului 

„Stipendium Hungaricum” pentru anii 2020-2022.  
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4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Aureliu Ciocoi 

 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Corneliu Popovici 

  



    Argumentarea oportunității 

inițierii negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere între 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul 

Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului 

Stipendiam Hungaricum pentru anii 2020-2022 

A. Descrierea tratatului 

Prezentul Memorandum de înțelegere se încheie la nivel interministerial - între Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei 

pentru cooperarea în cadrul programului de burse Stipendium Hungaricum pentru anii 2020-2022. 

Programul de burse va fi gestionat de către Fundația Publică Tempus în numele Părţii maghiare. 

Textul Memorandumului de înţelegere este structurat în 9 articole. Obiectivul Memorandumului de 

înţelegere este de a facilita, pe termen lung, extinderea cooperării între Părţi, contribuind astfel, la 

dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, la colaborarea reciprocă benefică în domeniul 

învăţământului superior. Prezentul Memorandum este menit să substituie Programul de cooperare 

educaţional şi ştiinţific intre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Capacităţilor 

Umane al Ungariei pentru anii 2017-2019, semnat la Budapesta, 10 martie 2017. 

Memorandumul de înţelegere va intra în vigoare la data recepţionăm notificării Părţii moldoveneşti 

de către Partea maghiară, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea procedurilor legale interne 

necesare intrării în vigoare a acestuia. Memorandumul îşi va înceta valabilitatea după expirarea unei 

perioade de şase (6) luni de la recepţionarea notificării privind denunţarea acestuia. Memorandumul 

va fi modificat prin încheierea unor protocoale adiţionale care vor constitui parte integrantă a 

Memorandumului. 

De asemenea, prezentul Memorandum de înţelegere va impulsiona relaţiile de colaborare nu doar în 

plan bilateral, ci şi în contextul participării în cadrul organizaţiilor internaţionale la care Republica 

Moldova şi Ungaria sunt Părţi. 

D. Procedura negocierilor 

Negocierile vor fi efectuate prin corespondenţă diplomatică, în limba engleză. Delegaţii pentru 

organizarea unor runde de negocieri nu vor fi constituite. Scopul final al negocierilor este 

definitivarea textului proiectului Acordului, precum şi înaintarea acestuia pentru semnare. Tratatul 

va fi semnat în limbile română, maghiară şi engleză, iar în cazul unor divergenţe la interpretarea 

Memorandumului versiunea în limba engleză va fi de referinţă. Partea moldovenească va propune 

semnarea, printr-o modalitate convenabilă şi acceptată de ambele Părţi. 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării solicită susţinerea proiectului Hotărârii de Guvern pentru 

iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului al 

Ungariei privind cooperarea în cadrul Programului Stipendium Hungaricum pentru anii 2020-2022. 

26.12.2019 

 

Corneliu POPOVICI Ministru 
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