
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Declarației 

 comune de intenție dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

 și Ministerul Federal al Economiei și Energiei al Republicii Federale 

Germania privind colaborarea în domeniul instruirii și perfecționării 

managerilor de afaceri din Republica Moldova 

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

În temeiul art. 7 și 81 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 Declarației comune de intenție dintre Ministerul

Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei şi Energiei 

al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul instruirii și 

perfecționării managerilor de afaceri din Republica Moldova. 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Declarației comune de intenție

dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al 

Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind colaborarea în 

domeniul instruirii și perfecționării managerilor de afaceri din Republica 

Moldova. 

3. Se aprobă semnarea Declarației comune de intenție dintre Ministerul

Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei şi Energiei 

al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul instruirii și 

perfecționării managerilor de afaceri din Republica Moldova. 
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4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru  NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene        Nicolae POPESCU 

Ministrul economiei   Sergiu Gaibu 

Ministrul finanțelor       Dumitru Budianschi 
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Argumentarea necesității inițierii negocierilor 

și aprobarea semnării Declarației comune de intenție între Ministerul Economiei al 

Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale 

Germania privind colaborarea în domeniul instruirii şi perfecționării managerilor de 

afaceri din Republica Moldova  

 

A. Descrierea tratatului 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Declarației comune de intenție între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul 

Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind colaborarea în 

domeniul instruirii și perfecționării managerilor de afaceri din Republica Moldova (în 

continuare - Declarația comună de intenție) a fost elaborat în vederea implementării în 

continuare a Programului bilateral de instruire a managerilor de afaceri din Republica Moldova. 

Proiectului Declarației comune de intenție este elaborat în corespundere cu prevederile 

art. 7 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și capitolul 

IV din Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor 

internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2015. 

La baza elaborării proiectului Declarației comune de intenție a stat Memorandumul de 

înțelegere între Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și Ministerul 

Federal al Economiei și Tehnologiei al Republicii Federale Germania privind colaborarea în 

domeniul instruirii și perfecționării managerilor întreprinderilor economiei naționale a 

Republicii Moldova, semnat la 19 noiembrie 2008. 

Proiectul Declarației comune de intenție vizat cuprinde 11 articole care reglementează 

principalele aspecte ce țin de perioada și condițiile de colaborare între Ministerul Economiei al 

Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale 

Germania, entitățile responsabile de implementarea Programului bilateral de instruire a 

managerilor de afaceri din Moldova, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul 

Republicii Federale Germania, cheltuielile financiare suportate de către părți, organul 

responsabil de evaluarea rezultatelor implementării Programului bilateral de instruire a 

managerilor de afaceri din Moldova, termenul de valabilitate a Declarației comune de intenție.  

Declarația comună de intenție va intra în vigoare la data semnării și va fi aplicată până la 

finele anului 2023. 

Scopul semnării Declarației comune de intenție constă în promovarea comerțului extern, 

atragerea investițiilor străine în Republica Moldova, precum și crearea noilor locuri de muncă.  

B. Analiza de impact 

Dispoziții generale. 

Programul bilateral de instruire a managerilor de afaceri din Republica Moldova face 

parte din Programul global de instruire a managerilor al Ministerului Federal al Economiei și 

Energiei al Republicii Federale Germania denumit „Fit for Partnership with Germany” (Potrivit 

pentru parteneriat cu Germania). 

Programul bilateral de instruire a managerilor de afaceri din Republica Moldova a fost 

inițiat oficial la data de 19 noiembrie 2008, prin semnarea Memorandumului de înțelegere între 
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Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei 

și Tehnologiei al Republicii Federale Germania privind elaborarea în domeniul instruirii și 

perfecționării managerilor întreprinderilor economiei naționale a Republicii Moldova și extins 

ulterior prin Declarațiile comune de intenție dintre ministerele de resort în anii 2011, 2014 și 

2017. 

Actualmente, se propune semnarea unei noi Declarații comune de intenție dintre 

ministerele de resort.  

Potrivit prevederilor Declarației, părțile în limitele competențelor sale, își asumă 

obligația să promoveze și susțină, în măsura posibilităților, Programul bilateral de instruire a 

managerilor de afaceri din Republica Moldova. 

Scopul final al semnării prezentei Declarații constă în pregătirea unei noi generații de 

manageri, care ar putea aduce o contribuție considerabilă la modernizarea economiei Republicii 

Moldova și favorizarea intensificării relațiilor moldo-germane. 

Aspectul politic, cultural și social. Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în scopul 

continuării implementării în Republica Moldova a Programului bilateral de instruire a 

managerilor de afaceri din Republica Moldova (în continuare – Program).  

Programul în cauză se desfășoară în prezent în 19 țări, printre care: Federația Rusă, 

Ucraina, Belarus, Kazahstan, Uzbekistan, Kîrgîstan, Azerbaidjan, Moldova, China, Vietnam, 

India, Mongolia și Egipt.  

Programul este destinat top și middle managerilor de la întreprinderile moldovenești, din 

toate domeniile economiei naționale, cu potențial de export și personal calificat. Participanții 

reprezintă întreprinderile, care doresc să stabilească sau dețin deja contacte cu partenerii de 

afaceri din Germania.  

Programul contribuie ca managerii moldoveni să stabilească relații de colaborare cu 

întreprinderile germane și să pună baza unui parteneriat de lungă durată. Acest lucru este 

asigurat, pe de o parte, prin oferirea datelor de contact ale potențialilor parteneri de afaceri, iar 

pe de altă parte, prin intermediul traininguri-lor, se contribuie la perfecționarea abilităților de 

management. 

Concomitent, Programul asigură ca managerii moldoveni să obțină aptitudinile necesare 

pentru implementarea reformelor la întreprinderile lor, cu scopul de a spori competitivitatea 

companiilor și a le transforma în parteneri stabili, apți de a colabora cu agenții economici 

germani. 

Suplimentar, menționăm că prevederile proiectului nu contravin politicii externe a 

Republicii Moldova. Documentul are la bază principiul reciprocității și corespunde intereselor 

ambelor state. 

Aspectul economic și mediu. Programul bilateral de instruire a managerilor de afaceri 

din Republica Moldova reprezintă un instrument de promovare a comerțului extern, prin 

intermediul căruia se favorizează intensificarea relațiilor economice moldo-germane. 

Din anul 2009, de când s-a inițiat demararea Programului, și până în decembrie 2020 la 

el au participat 346 de manageri.  

Conform rezultatelor obținute, peste 60 % din participanți stabilesc și dezvoltă diverse 

relații comercial-economice cu partenerii germani, în dependență de interesul și proiectul de 
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cooperare economic manifestat. 

Astfel, pe parcursul anilor 2009-2020 o pondere substanțială dețin semnarea contractelor 

de import din Republica Federală Germania (utilaj, produse farmaceutice, produse alimentare, 

aditivi pentru fabricarea produselor de panificație și produselor alimentare finite, articole de 

iluminat, materiale de construcții, etc), după care putem menționa cele de export din partea 

Republicii Moldova (produse agricole, piese pentru automobile, diverse servicii, etc.). 

Datorită cunoștințelor acumulate, managerii restructurează întreprinderile, contribuind 

astfel la modernizarea procesului de activitate, la implementarea standardelor de management a 

calității; îmbunătățesc procesele de producție, baza tehnico-materială; investesc mai mult în 

dezvoltarea personalului; extind portofoliul produselor/serviciilor, dar și cel al clienților, 

inclusiv penetrează piața germană. 

Aspectul normativ. Prevederile Declarației comune de intenție sunt compatibile cu 

normele juridice internaționale și cu Memorandumul de înțelegere între Ministerul Economiei și 

Comerțului al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei și Tehnologiei al 

Republicii Federale Germania privind elaborarea în domeniul instruirii și perfecționării 

managerilor întreprinderilor economiei naționale a Republicii Moldova semnat la 19 noiembrie 

2008.  

Pentru punerea în aplicare a prezentului proiect de Declarație nu sunt necesare 

modificări în actele normative/legislative în vigoare. 

Aspectul instituțional și organizatoric. Declarația comună de intenție prevede 

implementarea Programului bilateral de instruire a managerilor de afaceri din Republica 

Moldova în două etape.  

Prima etapă se efectuează în Republica Moldova şi include organizarea de către Camera de 

Comerț şi Industrie a unui curs de pregătire preventivă a managerilor participanți la Program 

pentru stagiul în Germania, care sunt familiarizați cu specificul culturii de afaceri germane, își 

îmbunătățesc abilitățile de comunicare în afaceri, tehnicile de negocieri şi cunoștințele 

profesionale.  

Etapa a doua se efectuează nemijlocit în Germania, care prevede un stagiu de o lună de 

zile. Pe durata acestui stagiu managerii vizitează întreprinderi notorii germane, întreprind vizite 

individuale de afaceri la companiile germane, care ulterior devin parteneri de afaceri, precum și 

participă la un șir de traininguri și seminare practice orientate spre studierea mediului de afaceri 

german.  

Este de menționat, că în legătură cu declararea stării de urgență de nivel internațional din 

cauza pandemiei COVID 19, din martie 2020, activitățile din cadrul Programului au fost stopate 

și mai apoi relansate în luna mai 2020 în mod on-line. 

Astfel, Programul a fost replanificat în mod virtual: perioada de stagiu se desfășoară on-line 

cu durata de 8 săptămâni – 3-4 zile per săptămână, cu menținerea aspectelor de organizare 

precedente.  

Odată cu eliminarea restricțiilor aferente pandemiei COVID 19 se va reveni la practica 

anterioară, ce ține de prezența fizică a managerilor la efectuarea stagiului în Germania. 

Aspectul financiar. Conform Declarației comune de intenții, cheltuielile legate de 

realizarea Programului apărute pe teritoriul Republicii Federale Germania sunt acoperite de 
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către Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania. Aceste 

cheltuieli includ inclusiv și asigurarea și oferirea cazării pentru participanții la Program. 

Numărul managerilor ce vor efectua stagii de practică în Germania depind de mărimea 

fondurilor financiare alocate anual din bugetul federal al Germaniei. 

Realizarea proiectului dat pe teritoriul Republicii Moldova în partea ce ține de pregătirea 

profesională și lingvistică a managerilor de afaceri moldoveni va fi suportată în limitele 

prevăzute de bugetul de stat pentru Programul de promovare a exportului prin intermediul 

Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Iar costurile de călătorii internaționale 

pentru participanții la Program, vor fi suportate nemijlocit de către întreprinderile respective. 

C. Procedura negocierilor 

În rezultatul discuțiilor purtate în cadrul ședinței bilaterale moldo-germane desfășurate 

on-line la data de 29 aprilie 2021, părțile au convenit asupra semnării unei noi Declarații 

comune de intenție între Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al 

Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul 

instruirii și perfecționării managerilor de afaceri din Republica Moldova.  

Declarația vizată urmează a fi semnată de către ministrul economiei al Republicii 

Moldova și de ministrul federal al economiei și energiei al Republicii Federale Germania. 

Prezenta Declarație se încheie într-un singur exemplar original în limba engleză și va 

intra în vigoare la data semnării. 

Luând în considerație faptul că, proiectul Declarației propus spre semnare nu conține 

diferențe de fond față de proiectul înaintat de partea germană, astfel, în conformitate cu 

prevederile art. 81 al Legii nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale 

Republicii Moldova, se propune ca prin aceiași decizie a Guvernului să se aprobe inițierea 

negocierilor și semnarea acestei Declarații. 

Pentru semnarea Declarației, Ministerul Economiei va solicita Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene acordarea deplinelor puteri dlui Sergiu Gaibu, ministru al 

economiei.  

 

 

 

 

 

 

Ministru al economiei     Sergiu GAIBU 
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