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Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova  

și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea  

migrației de muncă, întocmit la 18 iunie 2018 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre informare Acordul dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind 

reglementarea migrației de muncă, întocmit la 18 iunie 2018. 

 

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii 

Moldova va notifica Părţii bulgare aprobarea Acordului nominalizat. 

 

3. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va întreprinde măsurile 

necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menţionat. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

 

 



Expunere de motive 
privind oportunitatea aprobării

Acordului Intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 
Bulgaria privind reglementarea migraţiei de muncă

A. Descrierea tratatului
A

In scopul reglementării migraţiei de muncă şi asigurării angajării legale a 
cetăţenilor Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria pe teritoriul ambelor state, 
Guvernele celor două state au decis asupra semnării Acordului între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea 
migraţiei de muncă.

Acordul este structurat în 7 capitole şi 27 articole care conţin prevederi esenţiale 
cu privire la procesul legal de recrutare şi angajare a lucrătorilor migranţi pe teritoriul 
ambelor state, precum şi condiţiile necesare pentru asigurarea respectării integrale a 
drepturilor lucrătorilor migranţi.

Obiectul prezentului Acord constă în recrutarea şi angajarea legală a cetăţenilor 
ambelor state pe teritoriile lor respective. Scopul pe termen lung al prezentului 
Acord constă în diminuarea fenomenului migraţiei ilegale în scop de muncă pe 
teritoriul ambelor state prin sporirea oportunităţilor de angajare regulată şi legală, 
desfăşurată prin intermediul instituţiilor competente în acest sens al ambelor state. 
Totodată, Acordul prevede şi obligativitatea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi odată 
cu expirarea termenului de şedere pe teritoriul celuilalt stat. Astfel, se asigură 
migraţia circulară a populaţiei ambelor state.

Principalele prevederi ale prezentului proiect de Acord se axează pe:
- cooperarea în domeniul migraţiei de muncă şi creării condiţiilor ce contribuie

la desfăşurarea legală a activităţii de muncă de către lucrătorii migranţi;
- desfăşurarea procesului de recrutare şi angajare a cetăţenilor pe teritoriul 

ambelor state;
- asigurarea drepturilor lucrătorilor migranţi privind intrarea, şederea, precum 

şi ieşirea de pe teritoriul ambelor state.
Acordul urmează a fi implementat de către autorităţile ambelor Guverne cu 

competenţe în domeniu. Respectiv, din partea Guvernului Republicii Moldova, 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, iar din partea Guvernului Bulgaria, Ministerul Muncii şi 
Politicii Sociale şi Agenţia pentru Ocupare.

B. Analiza de impact
Necesitatea reglementării migraţiei de muncă prin intermediul tratatelor 

internaţionale reiese din prevederile Legii nr. 180-XVI din 16.07.18 cu privire la 
migraţia de muncă care prevede că angajarea provizorie în muncă în străinătate a 
cetăţenilor Republicii Moldova se realizează, inclusiv şi în conformitate cu



prevederile acordurilor bilaterale. în acest sens, Guvernul poate interveni în 
gestionarea migraţiei de muncă exclusiv prin tratate internaţionale încheiate la nivel 
interguvernamental. în acest sens, Guvernul Republicii Moldova are încheiate astfel 
de tratate cu 7 state.

Astfel, în condiţiile în care, din 2016, conform datelor oficiale oferite de 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, pe teritoriul 
Republicii Bulgare se aflau 5147 de cetăţeni ai Republicii Moldova, abordarea 
problemei migraţionale prin elaborarea unui cadru legal internaţional coerent va 
contribui la reducerea nivelului migraţiei ilegale în scop de muncă a cetăţenilor 
Republicii Moldova, precum şi va garanta locuri de muncă în condiţiile legii pe 
teritoriul Republicii Bulgaria.

Menţionăm că, Acordul prevede modalitatea de recrutare şi angajare a cetăţenilor 
ambelor state în condiţii legale, precum şi respectarea drepturilor migranţilor ce reies 
din raporturile de muncă care cad sub incidenţa prevederilor prezentului tratat.

Totodată, Acordul nu prevede necesitatea încheierii unor tratate sau protocoale 
adiţionale pentru implementarea acestuia. însă, în cazul în care Părţile hotărăsc 
asupra modificării textului tratatului, Părţile vor elabora protocoale separate care vor 
constitui parte integrantă a acestuia.

Aspectul politic, cultural şi politic, Scopul prezentului Acord constă în 
intensificarea dialogului în domeniul reglementării migraţiei de muncă, fapt care va 
contribui la promovarea politicii migraţionale ca parte integrantă a politicii interne 
şi externe a statului. Direcţia prioritară a politicii statului în domeniul migraţiei este 
reglementarea migraţiei de muncă şi protecţia cetăţenilor Republicii Moldova, care 
desfăşoară activitate de muncă pe teritoriul altui stat, prevenirea migraţiei ilegale, 
precum şi reîntoarcerea acestora odată cu expirarea termenului legal de şedere pe 
teritoriul altui stat.

Aspectul financiar. Cheltuielile pentru implementarea Acordului se vor efectua 
în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul public naţional pentru anii respectivi.

Aspectul normativ, Prezentul Acord nu afectează drepturile şi obligaţiile Părţilor 
care reies din alte tratate internaţionale la care sunt parte ambele state. Prevederile 
Acordului nu contravin prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Cartei ONU 
sau altor angajamente asumate de Republica Moldova la nivel internaţional şi 
regional.

Totodată, implementarea prezentului Acord nu va genera necesitatea modificării 
sau adoptării unor acte normative adiţionale.

Aspectul instituţional şi organizatoric. Autorităţile responsabile de 
implementarea prevederilor prezentului Acord sunt:

în Republica Moldova -  Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; 
Agenţia Naţională pentru Ocupare a Forţei de M uncă,

în Republica Bulgaria-Ministerul Muncii şi Politicii Sociale şi Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă.



Implementarea prezentului Acord nu necesită înfiinţarea unor instituţii sau 
structuri noi naţionale/intemaţionale sau modificarea celor existente.

Autorităţile abilitate din partea Guvernelor ambelor state în vederea 
implementării prevederilor prezentului Acord vor colabora prin intermediul unui 
Comitet Comun de Selectare, care va fi creat în scopul selectării ţi intermedierii 
angajării lucrătorilor migranţi care urmează să desfăşoare activitate de muncă în 
condiţiile Acordului.

Aspectul temporar. Prezentul Acord a fost întocmit la 18 iunie curent, la Sofia, 
pe un termen de cinci ani, valabilitatea acestuia putînd fi prelungită automat pentru 
perioade ulterioare de trei ani. Va intra în vigoare din data primirii ultimei notificări 
scrise prin canale diplomatice privind îndeplinirea procedurilor interne necesare 
pentru intrarea în vigoare a Acordului. Totodată, în cazul încetării valabilităţii 
prezentului Acord, drepturile dobândite de lucrătorii migranţi în perioada 
valabilităţii Acordului rămîn valabile.

C. Analiza oportunităţii aprobării
Prezentul Acord a fost semnat la 18 iunie 2018, în oraşul Sofia, Bulgaria şi 

întocmit în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară şi engleză, 
textele fiind egal autentice.

Conform prevederilor Acordului, acesta va intra în vigoare din data recepţionării 
ultimei notificări scrise prin canale diplomatice privind îndeplinirea procedurilor 
interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului.

Astfel, în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr.442 din 17.07.2015 pentru 
aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a 
tratatelor internaţionale, tratatul urmează a fi supus examinării Guvernului în 
vederea aprobării acestuia.

Totodată, partea bulgară urmează să îndeplinească toate procedurile interne 
necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.

Acordul a fost încheiat pentru o perioadă iniţială de cinci ani, acţiunea acestuia 
putînd fi prelungită automat pentru perioade ulterioare de trei ani.

Ministru Svetlana CEBOTARI

Ex. Anastasia Zaharia 
Tel. (022) 268844
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