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Tema:  

Aprobarea semnării Acordului de cooperare între Guvernul României și 

Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătății 

1. Elemente de context, obiectul Acordului de cooperare și necesitatea acestuia 

Cooperarea bilaterală în domeniul sănătății se derulează în baza Acordului de 

cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din 

România şi Ministerul Sănătăţii din Republica Cuba, semnat la Geneva la 5 mai 1995. 

Ca urmare a interesului, de amplificare a relațiilor de colaborare în domeniul 

sănătății între România și Republica Cuba, exprimat de partea cubaneză în 2017, 

Ministerul Sănătății a elaborat, cu contribuția direcţiilor de specialitate a Ministerului 

Sănătății,  dar și al  instituțiilor românești cu  competențe  în domeniile vizate,  proiectul 
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Acordului de cooperare între Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății 

Publice din Republica Cuba în domeniul sănătății. 

Astfel, în cadrul ședinței Guvernului din data de 5 iulie 2018 a fost aprobat 

Memorandumul cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului de cooperare între 

Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății Publice din Republica Cuba în 

domeniul sănătății. 

2. Istoricul negocierilor 

Negocierile s-au purtat prin corespondență diplomatică, în perioada iulie 2018 – 

iunie 2019, în urma acestora rezultând textul Acordului de cooperare între Guvernul 

României și Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătății. 

În data de 21 mai 2019, partea română transmite un nou contraproiect, la care 

partea cubaneză își exprimă acordul, în data de 4 iunie 2019. 

Față de textul aprobat spre negociere, textul convenit pentru semnare conține 

următoarele modificări: 

* a fost modificat titlul documentului, pentru ridicarea la nivel guvernamental a 

documentului; 

* a fost introdus un nou art. 4  Grup de lucru, pentru evaluarea activităților de 

cooperare și al stabilirii priorităților de cooperare; 

* a fost introdus un nou art. 5 Aranjamente specifice, privind modalitatea de punere 

în aplicare a prevederilor proiectelor, programelor și activităților desfășurate în cadrul 

Acordului; 

* a fost modificat art. 8 Amendarea acordului, prin detalierea modalităților de 

acceptare a amendamentelor; 

* a fost modificat art. 9 Dispoziții finale, pentru scoaterea din vigoare și a 

Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Cuba, cu 

privire la colaborarea în domeniul sănătății publice și al științelor medicale, semnat la 

Havana, la data de 19 februarie 1973. 

3. Prezentarea prevederilor relevante ale Acordului de cooperare între Guvernul 

României și Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătății și implicațiile pe care  

le are acesta asupra obligațiilor juridice și a altor angajamente internaționale 

asumate anterior de partea română, inclusiv asupra legislației interne 

Acordul de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba în 

domeniul sănătății conține prevederi referitoare la cooperarea în următoarele domenii:  
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- medicamente generice și esențiale, inclusiv vaccinuri și asistență pentru aprovizionarea 

cu medicamente;  

- accesul populației la asistenţa medicală, inclusiv acoperirea universală cu servicii de 

sănătate; 

- serviciile de sănătate publică; 

- politicile farmaceutice; 

- prevenirea, supravegherea și controlul bolilor netransmisibile, inclusiv diabetul zaharat, 

bolile cardiovasculare, cancerul, precum și reducerea factorilor de risc a acestora;  

- rezistența antimicrobiană; 

- autorizarea medicamentelor și dispozitivelor medicale, precum și asigurarea calității 

acestora; 

Cooperarea în cadrul prezentului Acord se va efectua prin: 

- schimb de informații;  

- schimb de delegații și specialiști în domeniul sănătății; 

- vizite de studiu; 

- participarea specialiștilor la conferințe și întâlnirii ştiinţifice; 

De asemenea, documentul prevede crearea unui grup de lucru pentru evaluarea 

activităților de cooperare și al stabilirii priorităților de cooperare. 

Acordul urmează să intre în vigoare în momentul în care cele două părți se notifică 

reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea 

documentului în vigoare, iar la data intrării sale în vigoare Acordul de cooperare în 

domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi 

Ministerul Sănătăţii din Republica Cuba, semnat la Geneva la 5 mai 1995 și Acordul 

între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Cuba, cu privire la 

colaborarea în domeniul sănătății publice și al științelor medicale, semnat la Havana, la 

data de 19 februarie 1973 vor înceta. 

Menționăm că documentul nu are implicații asupra Constituției României. 

Memorandumul de semnare a acestui Acord a fost inițiat în iulie 2019 și reluat în 

perioada următoare datorită schimbărilor survenite în componența Guvernului. 

 

4. Propuneri 

Față de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 590/2003 privind 

tratatele, propunem: 
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- Aprobarea semnării Acordului de cooperare între Guvernul României și 

Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătății, în numele Guvernului României de 

către ministrul sănătății sau o persoană desemnată de această, pentru care Ministerul 

Afacerilor Externe să elibereze depline puteri în acest sens. 

Anexăm prezentului memorandum: 

- copia Memorandumului cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului de 

cooperare între Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății Publice din 

Republica Cuba în domeniul sănătății, aprobat în ședința de Guvern din data de 5 iulie 

2018; 

- textul convenit, în data de 4 iunie 2019, al Acordului de cooperare între Guvernul 

României și Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătății, în limba română și în limba 

engleză. 
 

 
 


