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Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională 

privind implementarea Programului de consolidare a sistemului medical 

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

 

În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 8
1
 alin. (3) 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 HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se ia act de textul Acordului de Grant dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Programului de 

consolidare a sistemului medical. 

2. Se inițiază negocierile asupra Acordului de Grant dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea 

Programului de consolidare a sistemului medical. 

3. Se aprobă semnarea Acordului de Grant dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Programului de 

consolidare a sistemului medical. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene      Nicolae POPESCU 

 

 

Ministrul sănătății     Ala Nemerenco  

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

  



Argumentarea necesității  

inițierii negocierilor și aprobării semnării Acordului de Grant între Guvernul Republicii 

Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea 

Programului de Consolidare a Sistemului Medical 

 

A. Descrierea tratatului 

 

1. Informaţii generale: 

Acordul de Grant între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru 

Cooperare Internațională privind implementarea Programului de Consolidare a 

Sistemului Medical reprezintă un tratat internațional de nivel interguvernamental. 

 

2. Informații privind conţinutul tratatului: 

Acordul de Grant între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru 

Cooperare Internațională privind implementarea Programului de Consolidare a 

Sistemului Medical vine întru implementarea Acordului prin schimb de note, care are 

drept scop extinderea cooperării economice japoneze contribuind la implementarea 

Programului de dezvoltare economică şi socială, prin acordarea de mijloace financiare, 

ce urmează fi utilizate pentru acoperirea necesităților urgente ale sistemului de sănătate, 

implicit fortificarea capacităților sectorului spitalicesc, prin achiziţia de dispozitive 

medicale în beneficiul a cinci instituții medico-sanitare publice (IMSP) din Republica 

Moldova (IMSP Institutul de Medicină Urgentă, IMSP Spitalul Clinic Republic 

„Timofei Moșneaga”, IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Institutul Oncologic, 

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”), care acordă asistență medicală unui 

număr mare de persoane, inclusiv refugiaților din Ucraina. 

   

B. Analiza de impact 

 

1. Informații generale:  

 Actualitatea Acordului de Grant între Guvernul Republicii Moldova și Agenția 

Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Programului de 

Consolidare a Sistemului Medical este argumentată de situația dificilă cauzată de criza 

refugiaților și necesitatea asigurării accesului atât a refugiaților, cât și cetățenilor 

Republicii Moldova, la servicii medicale de calitate. 

 Propunerea de Acord a fost precedată de o evaluare a necesităților, efectuată în 

cadrul IMSP beneficiare, de către o echipă de experți din Japonia, în acest sens fiind 

stabilită o listă de dispozitive medicale prioritare, care ulterior a fost agreată de către 

Ministerul Sănătății.  

           Totodată, în vederea facilitării implementării proiectului, pe parcursul lunii iunie-

iulie un expert bioinginer medical din Japonia, se va afla în misiune în Republica 

Moldova pentru a elabora, de comun acord cu instituțiile beneficiare, specificațiile 

tehnice a dispozitivelor medicale care se planifică a fi achiziționate. 

 În scopul valorificării asistenței oferite, cu titlu de grant, după semnarea 

Acordului urmează a fi parcurse mai multe etape, în termenii specificați în Proiect, 

inclusiv crearea Comitetului consultativ, debursarea mijloacelor financiare, achiziţia, 

furnizarea şi utilizarea ulterioară conform destinaţiei a dispozitivelor medicale 

respective, cu raportarea în mod corespunzător. 



2. Aspectul politic, cultural și social: Prevederile prezentului Acord nu contravin 

politicii interne și externe a Republicii Moldova. Realizarea tratatului va avea un impact 

benefic din punct de vedere social în Republica Moldova, în special, în contextul 

actualei crize a refugiaților.  

 Potrivit prevederilor exhaustive din Acord, se va asigura ca produsele şi/sau 

serviciile achiziţionate în cadrul Programului să fie utilizate, în principiu, de către 

utilizatorii finali, inclusiv de beneficiarul propriu-zis, în scopuri ne-comerciale. 

 

3. Aspectul economic şi de mediu: Acordul de Grant între Guvernul Republicii 

Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind 

implementarea Programului de Consolidare a Sistemului Medical nu conține 

prevederi care ar avea repercusiuni negative asupra economiei și mediului 

Republicii Moldova. Implementarea Programului va asigura sporirea 

capacității de diagnostic și tratament a cinci IMPS de importanță strategică 

pentru întreaga Republică, prin dotarea cu dispozitive medicale moderne,astfel 

contribuind la diminuarea efectelor negative asupra situației socio-

economice cauzată de criza refugiaților. 

4. Aspectul normativ:Acordul de Grant între Guvernul Republicii Moldova și 

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea 

Programului de Consolidare a Sistemului Medical este compatibil cu 

prevederile Constituției Republicii Moldova, Carta ONU, alte tratate 

internaționale în vigoare și angajamente asumate de țara noastră pe plan 

internațional. 
 

5. Aspectul instituţional şi organizatoric: Implementare prevederilor Acordului 

de Grant între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru 

Cooperare Internațională privind implementarea Programului de Consolidare a 

Sistemului Medical nu necesită întreprinderea măsurilor suplimentare privind 

înființarea unor structuri noi sau modificarea celor existente și nu va abilita 

instituțiile implicate cu împuterniciri noi. 
 

6. Aspectul financiar: Acordul de Grant între Guvernul Republicii Moldova și 

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea 

Programului de Consolidare a Sistemului Medical nu implică costuri 

suplimentare pentru realizarea acțiunilor legate de aspectele normative, 

instituționale, organizatorice. 

      

Totodată, la implementarea tratatului internațional în cauză urmează a fi aplicate 

facilitățile fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și 

investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care 

Republica Moldova este parte. 

 De asemenea, Acordul dat se va reflecta în bugetul de stat ca fiind finanțat din 

surse externe, conform prevederilor cadrului normativ. 

    Mijloacele financiare acordate de Guvernul Japoniei, cu titlu de grant, în valoare 

de un milliard de Yeni japonezi (¥ 1.000.000.000), se va executa, inclusiv în Yeni 

japonezi prin plata către contul deschis în numele Ministerului Sănătății la o bancă din 

Japonia. 



Cheltuielile specificate la Anexa 4 sunt cheltuieli legate nemijlocit de semnarea 

următoarelor documente ce țin de implementarea proiectului (Semnarea Acordului 

bancar (A/B) cu o bancă din Japonia, Semnarea Contractului de agent (C/A) cu Agentul 

selectat și notificat de către JICA, Desemnarea Agentului să acționeze în numele 

guvernului țării beneficiare și emiterea unei Autorizații generale de debursare (AGD) 

pentru a transfera mijloacele bănești (Avansurile) în Contul de achiziții din Contul 

Beneficiarului) și se referă la transmiterea prin intermediul poștei rapide a documentelor 

semnate. MS va solicita suportul MAEIE în transmiterea documentelor prin intermediul 

canalelor diplomatice pentru a nu suporta asemenea cheltuieli. 

7. Aspectul temporar: Acordul de Grant între Guvernul Republicii 

Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind 

implementarea Programului de Consolidare a Sistemului Medical va intra în 

vigoare la data la care Guvernul Republicii Moldova va notifica Guvernul 

Japoniei, prin intermediul canalelor diplomatice, că au fost îndeplinite 

procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia. 
 

C. Mandatul pentru negocieri și rezultatele acestora. 

 

Potrivit pct.83 din Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare şi 

încetare a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.442 din 17 

iulie 2015, organul responsabil pentru încheierea tratatului poate înainta propunerea 

adoptării unei singure decizii privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării, în 

anumite cazuri expres prevăzute. 

Inițiativa de a încheia un asemenea tratat internațional aparține ambelor Guverne, 

ținând cont de parteneriatul de cooperare în domeniul sănătăţii existent între părți, 

importanța continuării investițiilor pentru modernizarea sectorului spitalicesc, precum și 

necesitatea fortificării capacităților de răspuns la situații de urgență.  

Textul tratatului propus pentru semnare nu va conține diferențe de fond față de 

proiectul inițial al tratatului. Prin urmare, ținând cont de faptul că acesta nu va suferi 

modificări esențiale, cât și de importanța prevederilor pentru Republica Moldova din 

perspectiva absorbției asistenței externe, precum și că semnarea nu poate fi amânată 

fiind condiționată expres de termenul invocat de Guvernul Japoniei, se consideră 

oportun inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant printr-o singură 

hotărâre de Guvern. 

 

D. Aspectul procedural al semnării/încheierii. 

 

Procedura de încheiere a prezentului tratat internaţional, va avea loc cu 

respectarea rigorilor cadrului normativ în vigoare și în corespundere cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul 

de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale și se va realiza cu suportul 

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

 

 

 

 

 

 



 

Proiectul Acordului va fi încheiat în limba engleză. 

Fiind un tratat internațional, Acordul va intra în vigoare la data la care Guvernul 

Republicii Moldova va notifica Guvernul Japoniei, prin intermediul canalelor 

diplomatice, că au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a 

acestuia. 

În contextul celor menționate mai sus, Ministerul Sănătății consideră oportun 

inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant între Guvernul 

Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind 

implementarea Programului de Consolidare a Sistemului Medical. 

 

 

             Ministru                                                                    Ala NEMERENCO 
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