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Pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit 

prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Japoniei privind acordarea unui împrumut (Proiectul „Modernizarea 

tehnicii și a echipamentului agricol”) 
------------------------------------------------------- 

 
În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului 

public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704), cu modificările ulterioare, 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se ia act de proiectul Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui 
împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”). 

 
2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului, întocmit prin 

schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei 
privind acordarea unui împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a 
echipamentului agricol”). 

 
3. Se aprobă semnarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui 
împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”). 

 
4. Se împuternicește ministrul afacerilor externe și integrării europene 

pentru semnarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul 
Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut 
(Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”). 
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5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 
ministrul finanțelor  Serghei PUȘCUȚA 

Ministrul agriculturii, 
dezvoltării regionale 
şi mediului  Ion Perju 

Ministrul afacerilor externe 
şi integrării europene Oleg Ţulea 



Nota de argumentare  
privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb 
de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea 

unui împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”)  

A. Descrierea Acordului 
Informații generale 
Proiectul Acordului, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut (Proiectul 
„Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”) este unul bilateral care se încheie 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei şi nu va implica participarea 
altor părți la acest Acord. 

Proiectul Acordului întocmit prin schimb de note constituie: 
1. Schimbul de Note format din 10 puncte, care are un caracter general (suma

împrumutului, perioada de grație, debursare și rambursare, rata de interes, etc.);
2. Nota verbală, formată din 4 puncte în care este stipulată țara eligibilă pentru

prestarea bunurilor și a serviciilor de consultanță și excepțiile.
3. Procesul verbal format din 7 puncte, care stipulează detaliile procedurale pentru

achiziționarea bunurilor.

Informații privind conținutul tratatului: 
Acordul, întocmit prin schimb de note, are drept scop confirmarea deschiderii 

Guvernului Japoniei de a oferi un credit preferențial Guvernului Republicii Moldova în 
valoare de 2 059 000 000,00 Yeni japonezi (aprox. 18 647 283 USD) prin intermediul 
Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), în vederea implementării 
proiectului de Modernizare a mașinilor și a echipamentului agricol (proiectul „MAME”) 
din Republica Moldova și acceptul Guvernului Republicii Moldova în accesarea 
împrumutului menționat. 

Prezentul Acord nu amendează, nu implementează şi nici nu substituie vreun 
Acord existent. Acordului urmează să fie întocmit pe o perioadă de 40 de ani (12 ani –
perioada de grație și 28 de ani – perioada de rambursare). 

D. Aspect procedural al semnării 
Acordul, întocmit prin schimb de note urmează a fi semnat în numele celor 2 

Guverne până la 20 martie 2020, prin schimbul de Note între Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene al Republici Moldova şi Ambasada Japoniei la Chişinău. 
Notele vor fi întocmite în limba engleză, semnate de Ministrul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene şi, corespunzător, Ambasadorul Japoniei, schimbul acestora urmând 
a avea loc la Chişinău. 

Ministru  Ion PERJU 

 Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Perju Ion
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