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Cu privire la aprobarea semnării Aranjamentului administrativ 

pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale  

dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei 

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

În temeiul articolului 81 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 HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea

Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul 

Spaniei. 

2. 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 muncii 

și protecției sociale  Marcel Spatari 



ARGUMENTAREA

necesitatii aprobarii semnarii Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea 
Acordului in domeniul securitatii sociale intre Republica Moldova si Regatul

Spaniei

A. Descrierea tratatului

Proiectul Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului in 
domeniul securitatii sociale intre Republica Moldova si Regatul Spaniei (in 
continuare - Aranjament) este unul bilateral, se incheie intre autoritatile 
competente ale Republicii Moldova, pe de o parte, si Regatul Spaniei, pe de alta 
parte.

Proiectul Aranjamentului este structurat in 18 articole, care sunt grupate in 
capitole si 4 titluri.

Proiectul Aranjamentului a fost elaborat in temeiul articolului 29 al 
Acordului in domeniul securitatii sociale intre Republica Moldova si Regatul 
Spaniei (in continuare - Acord).

Aranjamentul este un instrument secundar, avand rolul de implementare a 
dispozitiilor Acordului. Aceasta determina in stitu te  competente ale statelor 
contractante §i modalitatea de colaborare a acestora, determinarea dreptului la 
prestatii precum si schimbul de date statistice, informatii si formulare.

Aranjamentul va fi aplicat din data intrarii in vigoare a Acordului §i va avea 
aceea§i valabilitate. Acordul se incheie pe un termen nedeterminat.

Parole pot modifica Aranjamentul, de comun acord in conformitate cu 
procedura prevazuta la articolul 35 din Acord.

B. Analiza de impact

Aranjamentul are aceea§i actualitate ca §i Acordul. Aranjamentul se aplica 
persoanelor pentru stabilirea pensiilor de asigurari sociale si indemnizatiilor de 
dizabilitate cauzata de un accident de munca sau o boala profesionala.

Scopul final al Aranjamentului rezida in stabilirea condifiilor §i procedurilor 
de colaborare intre autoritatile §i institutiile competente pentru implementarea 
Acordului, facilitarea comunicarii dintre institutiile competente ale statelor 
contractante, in vederea schimbului de documente §i informatii, stabilirii dreptului 
la prestatiile de asigurari sociale prevazute in Acord, pentru a scuti persoanele in 
cauza de deplasarea pe teritoriul celuilalt stat doar in aceste scopuri.

Printre instrumentele juridice multilaterale existente in domeniu mentionam 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii 
de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate sociala, fiind cel mai complex §i cuprinzator instrument



juridic de implementare, cu titlu obligatoriu in toate statele membre UE, cele ale 
Spaliului Economic European §i Elvelia.

Nu exista o alta modalitate de reglementare a relaliilor in domeniu, decat 
incheierea unui tratat bilateral. in relaliile cu alte state Republica Moldova opteaza 
pentru incheierea acordurilor bilaterale, care este cel mai eficient instrument de 
coordonare a sistemelor nalionale de securitate sociala ale celor doua state.

Republica Moldova a incheiat pana in prezent acorduri de securitate sociala 
cu 16 state, 14 dintre care sunt in vigoare si au o aplicare reusita.

Aranjamentul genereaza drepturi pentru persoanele care cad sub incidenla 
Acordului, acestea urmand sa se adreseze instituliilor competente, sa emita, la 
solicitare, certificatele §i formularele necesare in acest scop.

Urgenla majora de a pune Aranjamentul in vigoare nu exista.

Aspectul politic, cultural §i social

incheierea Aranjamentului va intensifica colaborarea dintre autoritalile §i 
instituliile competente ale celor doua state contractante.

Aranjamentul va asigura garanlii sociale §i un nivel inalt de echitate sociala 
persoanelor din categoria persoanelor deta§ate, asigurandu-le, prin urmare, dreptul 
la libera circulalie.

Aspectul economic §i de mediu

Proiectul Aranjamentului nu contine prevederi care ar avea efecte negative 
asupra economiei Republicii Moldova. Dimpotriva, proiectul motiveaza persoanele 
care cad sub incidenta Acordului sa activeze in sectorul formal, pentru ca la 
aparitia riscurilor sociale asigurate acestea sa beneficieze de prestatii de asigurari 
sociale corespunzatoare. Totodata, prevederile atat ale Acordului cat si a 
Aranjamentului creeaza conditii favorabile pentru ca migrantii din Republica 
Moldova sa revina in tara, deoarece la atingerea varstei de pensionare acestia vor 
putea beneficia in baza Acordului de drepturile de securitate sociala dobandite in 
Regatul Spaniei pe teritoriul Republicii Moldova. Respectiv, aceste persoane, 
beneficiind de pensie din unul sau ambele state, vor dispune de mai multe surse de 
existenta. Prin urmare, Acordul va avea drept consecinta indirecta reducerea 
numarului beneficiarilor de ajutor social si alte prestatii sociale acordate din 
bugetul de stat persoanelor neeligibile pentru pensie.

Aspectul normativ

Proiectul Aranjamentului este compatibil cu prevederile Constituliei 
Republicii Moldova, Carta ONU §i alte tratate internalionale la care Republica 
Moldova este parte. Tratatul vine sa realizeze angajamentele asumate de catre



Republica Moldova prin aderarea sa la Carta Sociala Europeana revizuita, partial 
ratificata de Republica Moldova prin Legea nr. 484-XV din 28.09.2001, §i 
semnarea Acordului de Asociere RM-UE.

Aranjamentul este compatibil cu Regulamentul (CE) nr. 987/2009 din 16 
septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, principiile 
§i prevederile caruia constituie baza tratatului.

incheierea Aranjamentului nu necesita adoptarea sau modificarea legislatiei 
nationale in vigoare. Fiecare stat contractant i§i aplica cadrul legal national 
existent.

Aspectul institutional §i organizatoric

Implementarea prevederilor Aranjamentului nu necesita infiintarea unor 
structuri nationale sau internationale noi, la fel §i resurse umane suplimentare.

Casa Nationala de Asigurari Sociale prezinta Ministerului, trimestrial §i 
anual, informatia privind implementarea acordurilor de securitate sociala incheiate 
de Republica Moldova, care contin date privind stabilirea §i transferul pensiilor 
stabilite in baza acordurilor.

Aplicarea dispozitiilor Aranjamentului nu necesita elaborarea unor planuri 
de actiuni institutional sau interinstitutionale privind asigurarea masurilor 
organizatorice.

Aspectul financiar

Impactul Aranjamentului reiese din impactul Acordului de baza. Acesta se 
va reflecta pozitiv, in primul rand, asupra situatiei financiare a beneficiarilor.

Angajamentul statului consta in asigurarea persoanelor cu drepturi de pensie 
dobandite corelativ platii contributiilor de asigurari sociale, chiar si in cazurile in 
care aceste persoane nu au realizat un stagiu de cotizare minim necesar pe teritoriul 
Republicii Moldova de 15 ani, dar indeplinesc aceasta conditie prin totalizarea 
perioadelor de asigurare in ambele state contractante. La stabilirea si calcularea 
pensiei, fiecare stat va aplica legislatia nationala in domeniu. Atat Republica 
Moldova, cat si Regatul Spaniei vor calcula si vor achita pensia doar pentru 
perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, prin aplicarea principiului 
proportionalitatii.

in temeiul Acordului se stabilesc doar pensiile publice prevazute in Legea 
nr. 156-XIV din 14.10.1998, care se achita din mijloacele bugetului asigurarilor 
sociale de stat in baza contributiilor achitate de persoana. Implementarea 
Aranjamentului nu implica cheltuieli din bugetul de stat sau local, la fel nu sunt 
necesare cheltuielile pentru realizarea actiunilor legate de aspectele normativ, 
institutional si organizatoric al Aranjamentului.



Proiectul Aranjamentului va urma toate etapele §i procedurile interne 
aferente negocierii, semnarii §i punerii in vigoare a unui tratat, stabilite prin Legea 
nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele international ale Republicii Moldova 
§i in Regulamentul privind mecanismul de incheiere, aplicare §i incetare a 
tratatelor international, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015.

Aranjamentul va intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Acordului §i va 
ramane in vigoare pe perioada de valabilitate a Acordului. Acordul se lncheie 
pentru un termen nedeterminat si poate fi denuntat de catre un Stat Contractant 
printr-o notificare scrisa, adresata celuilalt Stat Contractant, prin canale 
diplomatice. in cazul denuntarii, Acordul va ramane in vigoare 6 luni de la data 
receptionarii notificarii privind denuntarea. Proiectul Acordului prevede 
solutionarea diferendelor prin consultari si negocieri intre autoritatile competente.

Aplicarea provizorie a Aranjamentului nu este prevazuta §i nici nu este 
necesara.

in cazul aparitiei unor diferende si divergente in legatura cu interpretarea si 
aplicarea Aranjamentului acestea vor fi solutionate prin negocieri si consultari intre 
Autoritatile competente ale Statelor Contractante.

C. Rezultatele negocierilor

Negocierile asupra proiectului Aranjamentului Administrativ pentru 
aplicarea Acordului in domeniul securitatii sociale dintre Republica Moldova si 
Regatul Spaniei au fost initiate in temeiul Hotararii Guvernului nr. 423 din 
24.06.2020.

Proiectul a fost negociat in cadrul unei runde de negocieri, in cadrul careia 
delegatia moldoveneasca a inaintat propunerile sale, inclusiv cele ale institutiilor 
nationale de resort prezentate in cadrul procedurii de coordonare a tratatului. in 
urma discutiilor, partile au acceptat propunerile care au fost considerate relevante.

Unele norme au fost reformulate si redactate, s-au introdus unele precizari de 
procedure. in rezultat, in textul proiectului Aranjamentului Administrativ nu au 
fost modificate clauzele de fond ale tratatului.

Negocierile s-au desfa§urat in limbile romana si spaniola.
Rezultatele atinse in urma negocierilor corespund scopului si rezultatului 

scontat. Partile au reusit sa gaseasca formulari si solutii acceptabile pentru ambele 
state si sa convina textul final.
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D. Aspectul procedural al semnaru/incheiem

Data si locul semnarii urmeaza a fi convenita de Parti dupa finalizarea 
procedurilor interne aferente aprobarii semnarii Aranjamentului Administrativ.

Aspectul temporar



Aranjamentul Administrate va fi semnat in doua exemplare originale in limbile 
romana si spaniola toate textele fiind egal autentice.

Proiectul se propune a fi semnat de catre Ministrul muncii si protectiei 
sociale.

MINISTRU
Digitally signed by Spatari Marcel 
Date: 2022.06.13 12:35:25 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

Marcel SPATARI
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