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Pentru aprobarea semnării Acordului de grant, întocmit prin  

schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul  

Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul  

Programului de dezvoltare economică și socială 

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

 

În temeiul art. 8
1
 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale 

ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-

26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă semnarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, 

dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de 

echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Aureliu Ciocoi 

 

 

 

 

 



 

 

Argumentarea 

privind aprobarea semnării Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, 

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei 

privind furnizarea de echipament medical în cadrul 

Programului de dezvoltare economică şi socială 

A. Descrierea tratatului 

Acordul de grant propus pentru semnare reprezintă un tratat bilateral, care se va încheia 

prin schimb de note. dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei. 

Potrivit prevederilor proiectului dat. Acordul de grant. întocmit prin schimb de note. are 

drept scop să contribuie la implementarea Programului de dezvoltare economică şi socială, 

prin extindere şi acordare de mijloace valutare pentru finanţarea achiziţiei de echipamente 

medicale (produse şi/sau servicii) pentru Republica Moldova din surse eligibile convenite. 

Acordul de grant, întocmit prin schimb de note, va intra în vigoare la data recepţionării 

de către Guvernul Japoniei a notificării în scris din partea Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia. 

Nivelul tratatului: interguvemamental. 

1. Procedura de încheiere a prezentului tratat internaţional prin schimb de note, va avea loc 

cu respectarea rigorilor cadrului normativ în vigoare, în corespundere cu prevederile pct.28 din 

Hotărîrea Guvernului nr.442/2015 şi se va realiza cu suportul Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene. 

2. Acordul va fi încheiat în limba engleză. 

3. Fiind un tratat prin schimb de note, va intra în vigoare la data la care Guvernul 

Republicii Moldova va notifica Guvernul Japoniei, pe cale diplomatică, că au fost îndeplinite 

procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia. 

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU 
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