
UMOWA  
między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Rumunii  

o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, 
sporządzona w Moskwie dnia 27 września 1993 r.1

Rząd Federacji Rosyjskiej i Rząd Rumunii,
kierując się zasadami i celami Aktu Końcowego Konferencji Bezpie-

czeństwa i Współpracy w Europie, dokumentami końcowymi Spotkania 
Madryckiego i Wiedeńskiego, postanowieniami Paryskiej Karty Nowej 
Europy i dokumentu Sympozjum Krakowskiego na temat dziedzictwa 
kulturalnego, pragnąc rozwijać i umacniać przyjazne stosunki, istniejące 
między obu Państwami, biorąc pod uwagę przemiany społeczno-politycz-
ne, gospodarcze i socjalne w obydwu Państwach, w celu wspierania wza-
jemnie korzystnej współpracy i wymiany między instytucjami kultural-
nymi, naukowymi i oświatowymi oraz nadania szczególnego znaczenia 
bezpośrednim kontaktom międzyludzkim, uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

Strony będą wspierać wzajemną współpracę w dziedzinie kultury, na-
uki i oświaty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 2

Strony będą popierać rozwój dwustronnej współpracy kulturalnej 
i wymiany na wzajemnie korzystnych zasadach. Każda ze Stron będzie po-
dejmować wysiłki mające na celu popularyzację osiągnięć artystycznych 

1  Coглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Румынии о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, cовершено 
в г. Москве 27 сентября 1993 года. Tekst w języku rosyjskim został opublikowany w: 
Бюллетень международных договоров 1995, № 12. Umowa weszła w życie w dniu  
30 stycznia 1995 r.
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i kulturalnych drugiej Strony, zapewniając swobodny dostęp do nich swo-
im obywatelom, wspierając kontakty państwowe, społeczne i prywatne.

ARTYKUŁ 3

Strony będą z odpowiednim wyprzedzeniem informować się o mię-
dzynarodowych konferencjach, konkursach, festiwalach i innych impre-
zach w dziedzinie kultury i sztuki, które odbywają się w ich Państwach.

ARTYKUŁ 4

Strony będą popierać nawiązywanie bezpośrednich kontaktów w dzie-
dzinie kultury, udzielać pomocy w realizacji występów gościnnych pro-
fesjonalnych, teatralnych, muzycznych i innych zespołów artystycznych 
i solistów, zarówno na komercyjnych, jak i niekomercyjnych warunkach, 
na zasadzie wzajemności.

ARTYKUŁ 5

Strony będą sprzyjać współpracy między państwowymi muzeami, 
bibliotekami, archiwami, udzielając gwarancji rządowych, łącznie z od-
powiedzialnością finansową, przy realizacji przedsięwzięć związanych 
z przemieszczaniem dóbr kultury.

ARTYKUŁ 6

Strony będą sprzyjać rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współ-
pracy między związkami twórczymi, organizacjami, fundacjami i insty-
tucjami kulturalnymi obu krajów na podstawie zawartych między nimi 
programów, protokołów i innych roboczych dokumentów.

ARTYKUŁ 7

Strony będą sprzyjać wzajemnej wymianie doświadczeń w dziedzinie 
kultury, sztuki i literatury przez organizowanie konferencji, sympozjów 
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i innych spotkań naukowych oraz przez wymianę specjalistów i realizację 
wspólnych działań naukowo-badawczych. 

ARTYKUŁ 8

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie kinematografii i przy-
czyniać się do popularyzacji sztuki filmowej swoich krajów przez wy-
mianę filmów na zasadach handlowych i niehandlowych. Będą popierać 
spotkania między twórcami filmowymi i przedstawicielami kinematogra-
fii obu krajów, a także organizację imprez filmowych, w szczególności ty-
godni filmów drugiej Strony.

ARTYKUŁ 9

Strony przeprowadzą rozmowy na temat otwarcia na zasadzie wza-
jemności ośrodków informacyjno-kulturalnych. Działalność tych ośrod-
ków będzie regulowana odrębną umową międzyrządową.

ARTYKUŁ 10

Strony będą podejmować wysiłki na rzecz zachowania zabytków 
kulturalno-historycznych i innych obiektów kultury materialnej i ducho-
wej jednej Strony na terytorium drugiej Strony. Przedmiotem szczególnej 
uwagi będzie zachowanie pomników i miejsc pamięci, związanych z hi-
storią obu narodów, i zapewnienie do nich swobodnego dostępu.

Zgodnie ze swym ustawodawstwem wewnętrznym i zobowiązania-
mi międzynarodowymi będą podejmować działania w celu zapobieżenia 
bezprawnemu wwozowi i wywozowi dóbr kultury każdej ze Stron, za-
pewniać współdziałanie kompetentnych organów Stron w celu wymiany 
informacji i podejmowania działań związanych z przywróceniem słusz-
nych praw do własności dóbr kultury oraz ich zwrotu.

ARTYKUŁ 11

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie środków masowego 
przekazu, w szczególności przez zawieranie bezpośrednich porozumień 
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między odpowiednimi instytucjami i organizacjami zawodowymi, wspól-
ne wydawnictwa i audiowizualne produkcje, wymianę specjalistów, or-
ganizację wystaw i targów.

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między rosyjskimi 
i rumuńskimi państwowymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi, jej for-
my i warunki będą określone w bezpośrednich porozumieniach między 
nimi.

ARTYKUŁ 12

Strony będą sprzyjać dalszej współpracy między instytucjami archi-
walnymi w takich podstawowych obszarach, jak wymiana informacji, 
specjalistów, kopii dokumentów archiwalnych, pomoc badaczom w ich 
pracy w archiwach, wydawanie wspólnych zbiorów dokumentów.

Współpraca ta będzie odbywać się na zasadzie wzajemności, zgodnie 
z ustawodawstwem wewnętrznym i odrębnym porozumieniem między 
Stronami.

ARTYKUŁ 13

W zakresie kultury Strony będą rozwijały współpracę między swoimi 
przedstawicielami w ramach UNESCO i innych międzynarodowych or-
ganizacji.

ARTYKUŁ 14

Strony będą popierać współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie 
edukacji  poprzez:

a) wymianę ekspertów, naukowców, nauczycieli, studentów i ucz-
niów,

b) rozwój bezpośrednich kontaktów pomiędzy szkołami wyższymi, 
średnimi i zawodowymi, instytucjami i organizacjami naukowymi, 
kultury i sztuki,

c) zapewnienie, w miarę możliwości, miejsc i stypendiów na uczel-
niach wyższych, studiach podyplomowych i doktoranckich,

d) promowanie współpracy w dziedzinie szkolenia zawodowego 
i podwyższania kwalifikacji kadr,



Materiały źródłowe do studiów nad prawem  205

e) rozwój współpracy w zakresie kształcenia pozaszkolnego,
f) wymianę dokumentów i materiałów, jak również utworzenie 

wspólnych komisji dla wypracowania podręczników szkolnych 
i programów akademickich z historii, geografii i rozwoju społecz-
no-gospodarczego.

ARTYKUŁ 15

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie nauki na podstawie 
przyjętych porozumień między właściwymi organizacjami i agencjami.

ARTYKUŁ 16

Strony będą współdziałać w dziedzinie ochrony praw dzieci i nielet-
nich zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka z 1989 r.

ARTYKUŁ 17

Strony będą współdziałać na rzecz wzajemnego uznawania dokumen-
tów o wykształceniu, dyplomów, stopni i tytułów naukowych i w tym 
celu zostaną przeprowadzone rozmowy o zawarciu nowego porozumie-
nia w tym zakresie.

ARTYKUŁ 18

Strony, uznając, że rozszerzenie znajomości języka innego państwa 
jest ważnym czynnikiem współpracy, będą popierać naukę i upowszech-
nianie języka rosyjskiego w Rumunii i języka rumuńskiego w Rosji. 

Będą one stwarzać dogodne warunki dla zachowania języka ojczyste-
go, kultury i tradycji narodowych stale zamieszkałych na ich terytoriach 
obywateli, odpowiednio, rosyjskiego i rumuńskiego pochodzenia. 

ARTYKUŁ 19

Strony będą popierać rozwój wzajemnie korzystnej współpracy mię-
dzy Rosyjską Akademią Nauk i Rumuńską Akademią Nauk.
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ARTYKUŁ 20

Strony będą realizować współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia 
i nauk medycznych między właściwymi organizacjami i instytucjami na 
podstawie bezpośrednich porozumień.

ARTYKUŁ 21

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie ochrony praw autor-
skich i pokrewnych. Tryb i warunki takiej współpracy będzie określać od-
rębne porozumienie.

ARTYKUŁ 22

Strony będą popierać rozwój współpracy w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu oraz przyczyniać się do bezpośrednich kontaktów między spor-
towcami, trenerami, działaczami i drużynami sportowymi obu krajów.

ARTYKUŁ 23

Strony będą rozwijać współpracę między młodzieżowymi organiza-
cjami i stowarzyszeniami, a także popierać bezpośrednie kontakty między 
młodzieżą obu krajów. 

ARTYKUŁ 24

Strony będą popierać rozwój wymiany turystycznej w celu zapozna-
nia się z kulturą obu krajów.

ARTYKUŁ 25

W celu realizacji niniejszej Umowy Strony będą regularnie podpisy-
wać Programy współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, w któ-
rych będą określać konkretne działania, a także warunki finansowe ich 
realizacji.
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W tym celu zostanie utworzona Wspólna Rosyjsko-Rumuńska Komi-
sja Robocza, która będzie zbierać się na przemian w Moskwie i Bukaresz-
cie.

ARTYKUŁ 26

Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu ostatniego pisemnego za-
wiadomienia potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów we-
wnętrznych, niezbędnych dla jej wejścia w życie.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat i ulega automa-
tycznie przedłużeniu na kolejne okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron 
nie powiadomi pisemnie drugiej Strony, co najmniej na sześć miesięcy 
przed upływem pięcioletniego okresu, o swoim zamiarze jej wypowie-
dzenia.

Sporządzono w Moskwie dnia 27 września 1993 roku w dwóch eg-
zemplarzach w językach rosyjskim i rumuńskim, przy czym obydwa teks-
ty mają jednakową moc.
 

tłum. Wojciech Szczepan Staszewski*2
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