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Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului  

Protocolului de modificare a Aranjamentului pentru aplicarea  

Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi 

Republica Estonia, încheiat la Tallinn la 19 octombrie 2011 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de proiectul Protocolului de modificare a Aranjamentului 

pentru aplicarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica 

Moldova şi Republica Estonia, încheiat la Tallinn la 19 octombrie 2011. 

 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Protocolului de modificare a 

Aranjamentului pentru aplicarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale 

dintre Republica Moldova şi Republica Estonia, încheiat la Tallinn la 

19 octombrie 2011. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 



ARGUMENTAREA
necesităţii iniţierii negocierilor asupra proiectului 

Protocolului de modificare a Aranjamentului pentru aplicarea Acordului în 
domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia,

semnat la Tallinn la 19 octombrie 2011

A. Descrierea tratatului
Proiectul Protocolului de modificare a Aranjamentului pentru aplicarea 

Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica 
Estonia, semnat la Tallinn la 19 octombrie 2011 (în continuare -  proiectul 
Protocolului) propus pentru negociere este unul bilateral, se încheie la nivel de stat 
între Republica Moldova, pe de o parte, şi Republica Estonia, pe de altă parte.

Proiectul Protocolului are o formă clasică avînd următoarea structură: titlu, 
preambul, dispozitiv şi clauze finale şi este parte integrantă a Aranjamentului,

/  Iniţiativa de modificare a Aranjamentului aparţine părţii estoniene. 
Necesitatea revizuirii Aranjamentului şi Acordului este condiţionată de lansarea- 
reformei naţionale a capacităţii de muncă în Estonia. Reforma constă în ( 
schimbarea conceptului de incapacitate de muncă în capacitate de muncă.

Scopul reformei rezidă în schimbarea atitudinii faţă de persoanele cu 
capacitatea redusă de muncă şi în acordarea suportului acestora pentru a se integra 
mai uşor sau a se menţine pe piaţa muncii. Reforma prevede substituirea pensiei 
pentru incapacitate de muncă cu alocaţia pentru capacitate de muncă care nu mai 
face parte din sistemul de asigurări sociale de stat estonian.

Alocaţia se acordă atît cetăţenilor estonieni, cît şi cetăţenilor străini care au 
domiciliul sau reşedinţa permanentă sau provizorie pe teritoriul Republicii Estonia, 
precum şi persoanelor care se bucură de protecţie internaţională sau solicitanţii de 
azil din Estonia. Alocaţia se stabileşte indiferent de stagiul de cotizare realizat de 
persoană. Se modifică şi sursa de finanţare a alocaţiei care se acordă din mijloacele 
bugetului de stat, şi nu de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin urmare, noua 
alocaţie pentru capacitate de muncă, fiind o prestaţie necontributivă, nu mai poate 
constitui obiectul de reglementare al Acordului.

Astfel, modificarea de bază a Acordului constă în excluderea din domeniul 
material de aplicare al Acordului a pensiei pentru incapacitate de muncă acordată 
de Republica Estonia. Persoanele cu capacitate redusă care au reşedinţă sau 
domiciliul în Estonia vor beneficia de alocaţie în condiţiile legislaţiei naţionale a 
Republicii Estonia. Totodată, prin Protocolul de modificare a Acordului se 
înserează o nouă normă, cu caracter provizoriu, care prevede acordarea în 
continuare a pensiei pentru incapacitate de muncă persoanelor care şi-au stabilit 
domiciliul în Republica Moldova pînă la expirarea termenului stabilit al 
incapacităţii de muncă sau, după caz, pînă la atingerea vîrstei de pensionare 
conform legislaţiei Republicii Estonia (art. 4 al Protocolului).

Ca rezultat al modificării Acordului condiţionează şi modificarea 
Aranjamentului şi formularelor necesare pentru aplicarea Acordului în domeniul 
asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia. Respectiv, se 
vor aplica 5 formulare şi anume: formularul pentru examinarea cererii de pensie; 
formularul pentru confirmarea perioadelor de asigurare; formularul pentru



notificarea deciziei de stabilire a pensiei; formularul pentru efectuarea plăţilor; 
formularul pentru compararea sumelor de pensii plătibile.

Protocol pentru modificarea a Aranjamentului pentru aplicarea Acordului în 
domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia va 
intra în vigoare la data intrării în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului 
în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia.

B. Analiza de impact
Protocol pentru modificarea a Aranjamentului are aceiaşi actualitate ca şi 

Protocolul de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre 
Republica Moldova şi Republica Estonia.

Scopul final al Aranjamentului rezidă în stabilirea condiţiilor şi procedurilor 
de colaborare între autorităţile şi instituţiile competente pentru implementarea 
Acordului, facilitarea comunicării dintre organismele de legătură ale Statelor 
Contractante, în vederea schimbului de documente şi informaţii, stabilirii dreptului 
la prestaţiile de asigurări sociale prevăzute în Acord, pentru a scuti persoanele în 
cauză de deplasarea pe teritoriul celuilalt stat doar în aceste scopuri.

Printre instrumentele juridice multilaterale existente în domeniu menţionăm 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii 
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, fiind cel mai complex şi cuprinzător instrument 
juridic de implementare, cu titlu obligatoriu în toate statele membre UE, cele ale 
Spaţiului Economic European şi Elveţia.

Nu există o altă modalitate de reglementare a relaţiilor în domeniu, decât 
încheierea unui tratat bilateral. în relaţiile cu alte state Republica Moldova optează 
pentru încheierea acordurilor bilaterale, care este cel mai eficient instrument de 
coordonare a sistemelor naţionale de securitate socială ale celor două state.

Republica Moldova a încheiat până în prezent acorduri de securitate socială 
cu 13 state membre ale UE şi, deocamdată, 11 acorduri de implementare, acestea 
având o aplicaţe reuşită.

Aprobarea semnării Protocolului de modificare a Aranjamentului este 
precedată de semnarea Protocolul de modificare a Acordului în domeniul 
asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia.

Aranjamentul generează drepturi pentru persoanele care cad sub incidenţa 
Acordului să se adreseze organismelor de legătură, să emită, la solicitare, 
certificatele şi formularele necesare în acest scop.

Aranjamentul nu conţine prevederi cu privire la soluţionarea eventualelor 
diferende.

Aspectul politic, cultural şi social
încheierea Protocolului va intensifica colaborarea între autorităţile şi 

instituţiile competente ale celor două state contractante.
' Acordul va asigura garanţii sociale şi un nivel de echitate socială persoanelor 

din categoria lucrătorilor migranţi şi membrilor familiilor lor, asigurîndu-le, prin 
urmare, dreptul la libera circulaţie.

Aspectul economic şi de mediu
Proiectul Protocolului nu conţine prevederi care ar avea efecte negative 

asupra economiei Republicii Moldova. Mai mult, Iproiectul motivează persoanele



care cad sub incidenţa Acordului să activeze în sectorul formal, pentru ca la 
apariţia riscurilor social asigurate acestea să beneficieze de prestaţii de asigurări 
sociale corespunzătoare.

Aspectul normativ
Proiectul Protocolului este compatibil cu prevederile Constituţiei Republicii 

Moldova, Carta ONU şi alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este 
parte. Proiectul Acordului vine să realizeze angajamentele asumate de către 
Republica Moldova prin aderarea sa la Carta Socială Europeană revizuită, ratificată 
de Republica Moldova prin Legea nr. 484-XV din 28.09.2001, şi semnarea 
Acordului de Asociere RM-UE.

Protocolul este compatibil cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială, principiile şi prevederile căruia 
constituie baza tratatului.

i A

* încheierea Protocolului nu necesită adoptarea sau modificarea legislaţiei 
naţionale în vigoare. Fiecare stat contractant îşi aplică cadrul legal naţional 
existent.

Aspectul instituţional şi organizatoric
Organismul de legătură responsabil pentru legislaţia aplicabilă este Casa 

Naţională de Asigurări Sociale. Implementarea prevederilor Protocolului nu 
necesită înfiinţarea unor structuri naţionale sau internaţionale noi, la fel şi resurse 
umane suplimentare.

Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Ministerului Sănătăţii, Muncii 
şi Protecţiei Sociale trimestrial şi anual, informaţia privind implementarea 
acordurilor de securitate socială încheiate de Republica Moldova, care conţin date 
privind stabilirea şi transferul pensiilor stabilite în baza acordurilor.

Aplicarea dispoziţiilor Protocolului nu necesită elaborarea unor planuri de 
acţiuni instituţionale sau interinstituţionale privind asigurarea măsurilor 
organizatorice.

Aspectul financiar
Impactul Protocolului de modificare a Aranjamentului reiese din impactul 

Protocolului de modificare a Acordului. Impactul Acordului se va reflecta pozitiv 
în primul rînd asupra situaţiei financiare a beneficiarilor.

în temeiul Acordului se stabilesc doar pensiile de asigurări sociale de stat 
prevăzute în Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998, care se achită din mijloacele 
bugetului asigurărilor sociale de stat.

Respectiv, implementarea Protocolului nu implică cheltuieli din bugetul de 
stat sau local, la fel nu sunt necesare cheltuielile pentru realizarea acţiunilor legate 
de aspectele normativ, instituţional şi organizatoric ale tratatului.

Prevederile Acordului ar putea avea un impact benefic asupra climatului 
investiţional din Republica Moldova, sporind credibilitatea agenţilor economici, 
datorită creării unui cadru legal care reglementează expres, în ceea ce priveşte 
securitatea socială: relaţiile dintre angajat-angajator, situaţiile de detaşare a 
angajaţilor în celălalt stat, determinarea statului a cărei legislaţie este aplicabilă în 
situaţii concrete etc.

Totodată, considerăm că tratatul ar crea, indirect, efecte asupra sistemului 
fiscal, motivînd persoanele să activeze în economia formală, majorînd prin aceasta



numărul subiecţilor de drept fiscal şi cel al contribuabililor la bugetul asigurărilor 
sociale de stat.

Aspectul temporar
Proiectul Protocolului va urma toate etapele şi procedurile interne aferente 

stabilite prin Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale 
Republicii Moldova şi în Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare 
şi încetare a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 
17.07.2015.

Protocolul va intra în vigoare la data intrării în vigoare a Protocolului de 
modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova 
şi Republica Estonia.

Aplicarea provizorie a Protocolului nu este prevăzută şi nici necesară.
Organizarea reuniunilor comune sau consultărilor privind implementarea 

Protocolului nu este reglementată. în cazul apariţiei unor dificultăţi în aplicarea 
Aranjamentului autorităţile competente vor decide asupra formei de soluţionare a 
acestora, dar nu înainte de a notifica şi consulta MAEIE despre aceasta, conform 
procedurii legale naţionale.

C, Mandatul pentru negocieri
Ţinînd cont de specificul şi complexitatea Protocolului, Ministerul Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale în calitate de autoritate competentă va fi responsabilă 
pentru negocierea şi încheierea Protocolului.

Conceptual, partea moldovenească susţine proiectul propus de partea 
estoniană.

De asemenea, vor fi luate în considerare propunerile relevante ale 
instituţiilor naţionale, în special cele ale instituţiilor competente responsabile 
pentru implementarea Acordului.

D. Aspect procedural al semnării
Iniţiativa de a încheia un asemenea Protocol a fost înaintată de către partea 

estoniană. Necesitatea revizuirii Acordului şi Aranjamentului fiind condiţionată de 
lansarea reformei naţionale a capacităţii de muncă în Estonia.

După adoptarea hotărîrii la nivel naţional de iniţiere a negocierilor, proiectul 
va fi negociat prin intermediul canalelor diplomatice şi va urma toate etapele 
conform procedurii stabilite de legislaţia naţională.

Limba de negociere va fi limba engleză. Limbile de încheiere a tratatului 
sunt moldovenească, estoniană şi engleză. în caz de divergenţe de interpretare, 
textul în limba engleză la prevala.

Protocolul se preconizează a fi încheiat prin semnare. Schimbul textelor 
Protocolului semnat va avea loc cît mai curând posibil prin corespondenţă.

21 mai 2018 Svetlana CEBOTARI

MINISTRU
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