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Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, încheiat prin schimb 

de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind 

Implementarea Programului de consolidare a sistemului medical 

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

 

În temeiul art. 7 alin. (2) și al 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, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de consolidare a 

sistemului medical. 

2. Se inițiază negocierile asupra textului Acordului, încheiat prin schimb de note, 

dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Programului 

de consolidare a sistemului medical. 

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

Republicii Moldova și Guvernul Japoniei 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 finanțelor Dumitru Budianschi 
 

 

Ministrul sănătății     Ala Nemerenco  

  



Argumentarea necesitatii
initierii negocierilor si aprobarii semnarii Acordului, lncheiat prin schimb de note, intre 
Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Japoniei privind implementarea Programului

de Consolidare a Sistemului Medical

A. Descrierea tratatului

1. Informatii generale:
Acordul, incheiat prin schimb de note, intre Guvernul Republicii Moldova si 

Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de Consolidare a Sistemului 
Medical reprezinta un tratat international de nivel interguvernamental.

2. Informatii privind con^inutul tratatului:

Acordul, incheiat prin schimb de note, intre Guvernul Republicii Moldova si 
Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de Consolidare a Sistemului 
Medical, are drept scop extinderea cooperarii economice japoneze contribuind la 
implementarea Programului de dezvoltare economica §i sociala, prin acordarea de 
mijloace financiare, ce urmeaza fi utilizate pentru acoperirea necesitatilor urgente ale 
sistemului de sanatate, implicit fortificarea capacitatilor sectorului spitalicesc, prin 
achizipa de dispozitive medicale in beneficiul a cinci institutii medico-sanitare publice 
(IMSP) din Republica Moldova (IMSP Institutul de Medicina Urgenta, IMSP Spitalul 
Clinic Republican „Timofei Mosneaga”, IMSP Institutul Mamei si Copilului, IMSP 
Institutul Oncologic, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfanta Treime”), care acorda 
asistenta medicala unui numar mare de persoane, inclusiv refugiatilor din Ucraina.

B. Analiza de impact

1. Informatii generale:

Actualitatea Acordului, lncheiat prin schimb de note, intre Guvernul Republicii 
Moldova si Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de Consolidare a 
Sistemului Medical este argumentata de situatia dificila cauzata de criza refugiatilor si 
necesitatea asigurarii accesului atat a refugiatilor, cat si cetatenilor Republicii Moldova, 
la servicii medicale de calitate.

Propunerea de Acord a fost precedata de o evaluare a necesitatilor, efectuata in 
cadrul IMSP beneficiare, de catre o echipa de experti din Japonia, in acest sens fiind 
stabilita o lista de dispozitive medicale prioritare, care ulterior a fost agreata de catre 
Ministerul Sanatatii.
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In scopul valorificarii asistentei oferite, cu titlu de grant, dupa semnarea Acordului, 
prin schimb de note, urmeaza a fi parcurse mai multe etape, in termenii specificati in 
Acord, inclusiv crearea Comitetului consultativ, debursarea mijloacelor financiare, 
achizipa, furnizarea §i utilizarea ulterioara conform destinaliei a dispozitivelor medicale 
respective, cu raportarea in mod corespunzator.

2. Aspectul politic, cultural si social: Prevederile prezentului Acord nu contravin 
politicii externe a Republicii Moldova. Realizarea Acordului va avea un impact benefic 
din punct de vedere social in Republica Moldova, in special, in contextul actualei crize a 
refugiatilor.



Potrivit prevederilor exhaustive din Acord, se va asigura ca produsele §i/sau 
serviciile achizitionate in cadrul Programului sa fie utilizate, de catre utilizatorii finali, 
inclusiv de beneficiarul propriu-zis, in scopuri ne-comerciale.

3. Aspectul economic §i de mediu: Acordul, incheiat prin schimb de note, intre 
Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Japoniei privind implementarea Programului 
de Consolidare a Sistemului Medical nu contine prevederi care ar avea repercusiuni 
negative asupra economiei si mediului Republicii Moldova. Implementarea Programului 
va asigura sporirea capacitatii de diagnostic si tratament a cinci IMPS de importanta 
strategica pentru intreaga Republica, prin dotarea cu dispozitive medicale moderne, 
astfel contribuind la diminuarea efectelor negative asupra situatiei socio-economice 
cauzata de criza refugiatilor.

4. Aspectul normativ: Acordul, incheiat prin schimb de note, intre Guvernul 
Republicii Moldova si Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de 
Consolidare a Sistemului Medical este compatibil cu prevederile Constitutiei Republicii 
Moldova si instrumentele international la care Republica Moldova este parte.

5. Aspectul institutional §i organizatoric: Implementare prevederilor Acordului, 
incheiat prin schimb de note, intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Japoniei 
privind implementarea Programului de Consolidare a Sistemului Medical nu necesita 
intreprinderea masurilor suplimentare privind infiintarea unor structuri noi sau 
modificarea celor existente si nu va abilita institutiile implicate cu imputerniciri noi.

6. Aspectul financiar: Guvernul Republicii Moldova va intreprinde masurile 
necesare pentru a suporta toate cheltuielile, altele decat cele acoperite de grant si 
dobanzile acumulate, necesare pentru punerea in aplicare a Programului.

Totodata, la implementarea tratatului international in cauza urmeaza a fi aplicate 
facilitatile fiscale si vamale aferente realizarii proiectelor de asistenta tehnica si5 5 - T 5 5

investitionala in derulare, care cad sub incidenta tratatelor internationale la care 
Republica Moldova este parte.

De asemenea, Acordul dat se va reflecta in bugetul de stat ca fiind finantat din 
surse externe, conform prevederilor cadrului normativ.

Valoarea mijloacelor financiare acordate de catre Guvernul Japoniei, cu titlu de 
grant, este de un miliard de Yeni Japonezi (¥ 1. 000. 000. 000).

7. Aspectul temporar: Acordul, incheiat prin schimb de note, intre Guvernul 
Republicii Moldova si Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de 
Consolidare a Sistemului Medical, va intra in vigoare la data receptionarii de catre 
Guvernul Japoniei a notificarii in scris din partea Guvernului Republicii Moldova cu 
privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a acestuia.

C. Mandatul pentru negocieri si rezultatele acestora.

Potrivit pct.83 din Regulamentul privind mecanismul de incheiere, aplicare §i 
incetare a tratatelor international, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.442 din 17 
iulie 2015, organul responsabil pentru incheierea tratatului poate inainta propunerea 
adoptarii unei singure decizii privind initierea negocierilor §i aprobarea semnarii, in 
anumite cazuri expres prevazute.



Initiativa de a incheia un asemenea tratat international, prin schimb de note, 
apartine ambelor Guverne, tinand cont de parteneriatul de cooperare in domeniul 
sanatatii existent intre parti, importanta continuarii investitiilor pentru modernizarea 
sectorului spitalicesc, precum si necesitatea fortificarii capacitatilor de raspuns la situatii 
de urgenta.

D. Aspectul procedural al semnarii/incheierii.

Procedura de incheiere a prezentului tratat international, va avea loc cu 
respectarea rigorilor cadrului normativ in vigoare, in corespundere cu prevederile pct. 
28 din Hotararea Guvernului nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind 
mecanismul de incheiere, aplicare §i incetare a tratatelor international si se va realiza 
cu suportul Ministerului Afacerilor Externe §i Integrarii Europene.

Proiectul Acordului va fi incheiat in limba engleza.
Fiind un tratat international, incheiat prin schimb de note, Proiectul Acordului va 

intra in vigoare la data la care Guvernul Republicii Moldova va notifica Guvernul 
Japoniei, prin intermediul canalelor diplomatice, ca au fost indeplinite procedurile 
legale interne pentru intrarea in vigoare a acestuia.

Ministru
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