
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 
 

 
    Ministerul AdministraŃiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, 
denumite în continuare părŃi,  
    având în vedere relaŃiile de prietenie şi de cooperare existente între cele două state,  
    dorind să conlucreze în domeniul managementului funcŃiei publice şi al funcŃionarilor publici,  
    au convenit după cum urmează:  

    
ARTICOLUL 1 

  AutorităŃi competente  
 
    AutorităŃile competente responsabile pentru implementarea acordului sunt:  
    AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici din România  
    şi  
    Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.  
 

    
ARTICOLUL 2 

  Domenii de cooperare  
 
    PărŃile, Ńinând cont de atribuŃiile regulamentare, convin să coopereze în domeniul managementului funcŃiei publice şi al funcŃionarilor 
publici, în următoarele sectoare limitativ enumerate:  
   1. reformă şi inovaŃie în funcŃia publică;  
   2. managementul funcŃiei publice şi al funcŃionarilor publici;  
   3. livrarea serviciilor publice şi calitatea serviciilor publice;  
   4. regimul actului administrativ referitor la funcŃia publică şi la funcŃionarii publici;  
   5. standardele de conduită a funcŃionarilor publici;  
   6. formarea şi perfecŃionarea funcŃionarilor publici.  
 

    
ARTICOLUL 3 

  Forme de cooperare  
 
   (1) Pentru implementarea prevederilor acordului, autorităŃile competente, de comun acord, vor realiza cooperarea prin:  
   a) organizarea vizitelor de lucru şi stagiilor pentru funcŃionarii publici care ocupă funcŃii publice de conducere şi pentru specialişti din 
diferite domenii specifice, conform planului anual aprobat de autorităŃile competente;  
   b) organizarea atelierelor de lucru comune de experŃi, seminare şi alte întâlniri în oricare dintre cele două state;  
   c) asistarea experŃilor, specialiştilor sau funcŃionarilor publici, de către cealaltă parte, în diferite domenii de cooperare comună;  
   d) oferirea de consultanŃă tehnică, în limita competenŃelor părŃilor, în domeniul formulării politicilor publice şi a strategiilor, al 
canalelor/metodelor de livrare a serviciilor publice;  
   e) acordarea de sprijin funcŃionarilor publici, la solicitare, în vederea elaborării de proiecte de cercetare comune convenite de 
autorităŃile competente;  
   f) oricare altă modalitate de cooperare asupra căreia părŃile pot conveni, printr-un act adiŃional.  
   (2) FuncŃionarii publici la care se face referire în alin. (1) lit. e) sunt desemnaŃi de către părŃi prin acte administrative emise de 
autorităŃile competente.  
   (3) FuncŃionarii publici prevăzuŃi în alin. (1) lit. e), desemnaŃi potrivit dispoziŃiilor alin. (2), sunt obligaŃi să respecte legislaŃia naŃională a 
statului pe teritoriul căruia sunt întreprinse cercetările comune.  
   (4) PărŃile pot implica parteneri naŃionali sau internaŃionali în vederea organizării activităŃilor comune.  
 

    
ARTICOLUL 4 

  Acordurile financiare  
 
    Cu respectarea legislaŃiilor naŃionale ale statelor lor, părŃile decid, de comun acord, modalitatea de finanŃare a activităŃilor ce rezultă 
din implementarea prevederilor acordului.  
 

    
ARTICOLUL 5 

  Comitetul de cooperare  
 
   (1) Pentru implementarea prevederilor acordului, părŃile convin constituirea unui Comitet de cooperare.  
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   (2) Rolul Comitetului de cooperare este de a conveni asupra sarcinilor specifice, a îndatoririlor, de a stabili condiŃiile şi angajamentele 
concrete, inclusiv cu privire la angajamentele financiare, precum şi asupra altor subiecte referitoare la implementarea dispoziŃiilor 
acordului.  
   (3) Comitetul de cooperare are sarcina de a evalua şi monitoriza implementarea colaborării, ca linie directoare pentru activităŃile 
ulterioare.  
   (4) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părŃile se vor informa reciproc despre componenŃa delegaŃiilor lor 
în Comitetul de cooperare.  
 

    
ARTICOLUL 6 

  Drepturile de proprietate intelectuală  
 
   (1) PărŃile aplică legislaŃia privind drepturile de proprietate intelectuală asupra oricărei forme de cooperare prevăzută de acord, 
conform legislaŃiilor naŃionale ale statelor părŃilor şi a obligaŃiilor acestora ce decurg din alte tratate internaŃionale la care statele părŃilor 
sunt părŃi.  
   (2) InformaŃiile sau hotărârile care rezultă din schimbul de informaŃii al specialiştilor, experŃilor ori funcŃionarilor publici, din atelierele 
de lucru comune ale experŃilor, din seminarele comune sau din proiectele comune de cercetare pot fi folosite de către una dintre părŃi 
doar cu acordul autorităŃii competente a celeilalte părŃi.  
 

    
ARTICOLUL 7 

  DispoziŃii finale  
 
   (1) Acordul de cooperare intră în vigoare la data ultimei notificări prin care se comunică celeilalte părŃi îndeplinirea procedurilor interne 
necesare pentru intrarea sa în vigoare.  
   (2) Acordul de cooperare se încheie pentru o perioadă de 2 ani, putând fi reînnoit, cu acordul părŃilor, pentru noi perioade de câte 2 
ani, dacă niciuna dintre părŃi nu va notifica celeilalte părŃi intenŃia sa privind încetarea valabilităŃii acordului.  
   (3) Acordul de cooperare poate fi amendat numai cu acordul ambelor părŃi, prin notificări reciproce, transmise pe cale diplomatică. 
Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedurile prevăzute la alin. (1).  
 

    
ARTICOLUL 8 

  Prioritatea legii şi soluŃionarea conflictelor  
 
   (1) Acordul de cooperare nu afectează obligaŃiile asumate în cadrul altor tratate la care părŃile sau statele lor sunt părŃi.  
   (2) Orice diferend referitor la interpretarea şi aplicarea prezentului acord de cooperare va fi soluŃionat, pe cale amiabilă, prin consultări 
între părŃi.  
 
    Semnat la Chişinău la 2 aprilie 2012, în două exemplare originale, în limba română, ambele texte fiind egal autentice.  
 

     
 

 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor din România 
Andras Szakal, 
secretar de stat, 

preşedintele AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici

Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova 

Vasile Marina, 
doctor habilitat, profesor universitar, rector
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