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Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului 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. 7 și 8 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale 

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

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

 

1. Se ia act de proiectul 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. Se inițiază negocierile asupra proiectului 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. 

 

3. Pentru negocierea proiectului 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, se împuternicește delegația oficială în următoarea componență: 

 

Holostenco Alexandru – secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale, șef al delegației  

 

Ţîrdea Marcela – șef al Direcției analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor, Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale 
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Gorceag Gheorghe – șef al Serviciului politici medicamente și 

dispozitive medicale, Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale 

 

Lupu Svetlana – șef al Direcției politici în domeniul asistenței 

medicale spitalicești, Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale 

 

Şveţ Andrei – șef al Secției juridice, Direcția management 

instituțional, Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

 

Ciumac Iulia 

 

– șef al Secției asistență externă, Direcția 

investiții publice și asistență externă, 

Ministerul Finanțelor 

 

Cojocaru Irina – secretar I al Secției tratate bilaterale,   

Direcția drept internațional, Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene. 

 

4. Șeful delegației de negociatori, domnul Alexandru Holostenco, se 

împuternicește pentru semnarea procesului-verbal al negocierilor și parafarea 

textului negociat al Acordului de grant nominalizat. 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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