
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 

 

C:\Users\User\Desktop\006\5500-redactat-ro.docx 

Cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre  

Guvernul Republicii Moldova şi Agenția Japoneză pentru Cooperare 

Internațională pentru realizarea Proiectului „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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr. 32-35, art. 114), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă semnarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea 

Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”. 
 

2. Se împuternicește dl Vasile Bumacov, Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Republicii Moldova în  Japonia, pentru semnarea Acordului de 

împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Agenţia Japoneză pentru Cooperare 

Internaţională pentru realizarea Proiectului „Modernizarea tehnicii şi a 

echipamentului agricol”. 
 

3. 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 Țulea 



Date: 2020.03.13 17:14:39 EET 

 

 

 

ARGUMENTAREA 
necesităţii aprobării semnării Acordului de Împrumut între Guvernul Republicii 
Moldova şi Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea 

Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” (MAME) 
 
A. Descrierea Acordului 

Informaţii generale: 

Proiectul Acordului de Împrumut între Guvernul Republicii Moldova şi Agenția Japoneză 
pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului „Modernizarea tehnicii și a 
echipamentului agricol” (MAME), propus pentru negociere este unul bilateral, care se încheie 
între Guvernul Republicii Moldova şi Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională şi nu 
implică participarea altor părți la acest Acord. 

Acordul este structurat în 3 articole, 11 secțiuni care reglementează partea financiară a 
Acordului și 8 anexe în care este descris Proiectul și procedura de implementare. 
Informații privind conţinutul Acordului 
Acordul de Împrumut are drept scop oferirea unui credit preferențial Guvernului Republicii 
Moldova în valoare de 2 059 000 000 Yeni japonezi (aprox. 18 647 283 USD), în vederea 
implementării proiectului de Modernizare a mașinilor și a echipamentului agricol (în 
continuare Proiect) din Republica Moldova. 

Prezentul Acord nu amendează, nu implementează şi nici nu substituie vreun Acord existent. 
Perioada de încheiere și amendare a Acordului urmează să fie stabilită în procesul de 
negociere 

 

 

Acordul de Împrumut urmează a fi semnat în limba engleză,  până la data de 20 martie 2020, 
în două exemplare, fie prin corespondență fie în cadrul vizitei oficiale la Chișinău a 
Vicepreședintelui JICA, dlui Haruhiko Yamada . 
După semnarea de către ambele părți, Acordul de Împrumut urmează a fi ratificat de către 
Parlamentul Republicii Moldova și promulgată prin Decretul Președintelui Republicii 
Moldova. 

 
 
 

Ministru Ion PERJU 
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