
ARANJAMENT ADMINISTRA TIV 
PRIVIND APLICAREA ACORDULUI INTRE REPUBLICA MOLDOVA SI 

"" ' REPUBLICA BELARUS PRIVIND SECURITATEA SOCIALA DIN 
23 OCTOMBRIE 2019 

in scopul realizarii alineatului 1 al articolului 14 al Acordului intre Republica 
Moldova ~i Republica Belarus privind securitatea sociala din 23 octombrie 2019 ( denumit 
in continuare Acord), Ministerul sanatatii, muncii ~i protectiei sociale al Republicii 
Moldova ~i Ministerul muncii ~i protectiei sociale al Republicii Belarus, Ministerul 
sanatatii al Republicii Belarus, Ministerul finantelor al Republicii Belarus ( denumite in 
continuare Parti), au convenit asupra urmatoarelor: 

Articolul 1 

Termenii utilizati in prezentul Aranjament au aceea~1 semnificatie care le este 
atribuita termenilor prevazuti in Acord. 

Articolul 2 

in conformitate cu punctul 3, alineatul 1 al articolului 1 al Acordului institutiile 
competente ale statelor Pfu-ti, responsabile de aplicarea Acordului ~i prezentului 
Aranjament sunt: 

1. in Republica Moldova: 

Casa nationala de asigurari sociale - pentru stabilirea ~i plata pensiilor pentru limita 
de virsta, pensiilor de dizabilitate cauzata de boli obi~nuite, pensiilor ~i indemnizatiilor de 
dizabilitate cauzata de accidente de munca sau boli profesionale, pensiilor de urma~; 

Consiliul national pentru determinarea dizabilitatii ~i capacitatii de munca - pentru 
determinarea dizabilitatii ~i capacitatii de munca ~i expertizarea ~i reexpertizarea medico
sociala a persoanelor ( denumita in continuare - expertizare medicala). 

2. in Republica Belarus: 

Organele pentru ocuparea fortei de munca ~i protectie sociala - pentru stabilirea ~i 
plata pensiilor de munca; 

F ondul de protectie sociala a populatiei a Ministerului muncii ~i protectiei sociale -
pentru plata contributiilor de asigurari sociale pentru asigurarea cu pensii de stat, 
finantarea platii pensiilor de munca ~i platii pensiilor in afara teritoriului Republicii 
Belarus; 

intreprinderea unitara republicana belarusa de asigurari sociale «Belgostrall» 
(denumita in continuare Belgostrah)- pentru stabilirea ~i achitarea platilor de asigurare; 

Comisiile de experti medico-reabilitare - pentru expertizarea ~i reexpertizarea 
medicala a persoanelor ( denumita in continuare - expertizare medicala). 

Articolul 3 

1. Pentru realizarea dispozitiilor prevazute in alineatul 1 al articolului 6 al Acordului, 
institutia competenta a statului unei Paqi, legislatiei careia este supusa persoana, 
elibereaza la cererea acestei persoane ~i/sau a institutiei competente a statului 
celeilalte Paqi in term en de 10 ( zece) zile lucratoare din data receptionarii solicitarii 



formularul privind legislatia aplicabila, care confirma ca persoana ramane supusa 
legislatiei statului acestei Paqi. 

2. Formularul mentionat in prezentul articol, se elibereaza: 

in Republica Moldova - de Casa nationala de asigurari sociale; 

in Republica Belarus - de F ondul de protectie sociala a populatiei a Ministerului 
muncii ~i protectiei sociale. 

3. Modelul formularului privind legislatia aplicabila este convenit ~i aprobat de 

institutiile competente ale statelor Paqi prevazute la alineatul 2 al prezentului articol. 

Articolul 4 

La examinarea solicitarilor privind stabilirea, recalcularea pensiei sau transferul de 
la un tip de pensie la altul ~i plata pensiei, institutiile competente ale statelor Paqi, fac 
schimb de documente ~i formulare convenite ~i aprobate: 

in Republica Moldova - de catre Casa nationala de asigurari sociale, Consiliul 
national pentru determinarea dizabilitatii ~i capacitatii de munca (pentru expertizarea 
medicala); 

in Republica Belarus - de Ministerul muncii ~i protecfiei sociale, Ministerul 
sanatatii (pentru expertizarea medicala). 

Articolul 5 

Stabilirea (recalcularea) pensiei sau transferul de la un tip de pensie la altul se 
efectueaza in baza cererii (formularul privind stabilirea (recalcularea) pensiei, transferul 
de la un tip de pensie la altul ( se completeaza pentru stabilirea pensiei de catre institutia 
competenta a statului celeilalte Paqi), completata de persoana pe teritoriul statului Partii 
unde i~i are domiciliul. La cerere ( formular) se anexeaza documentele necesare pentru 
stabilirea, ( recalcularea) sau transferul de la un tip de pensie la altul in conformitate cu 
legislafia statului Paqii care stabile~te pensia. 

Articolul 6 

1. Pentru stabilirea (recalcularea) pensiei, transferul de la un tip de pensie la 
altul in Republica Moldova persoanei, cu domiciliu in Republica Belarus, formularele ~i 
documentele corespunzatoare se expediaza de organul pentru ocuparea foqei de munca ~i 
protectie sociala Casei nationale de asigurari sociale. 

2. Pentru stabilirea (recalcularea) pensiei, transferul de la un tip de pensie la 
altul ill Republica Belarus persoanei, cu domiciliu ill Republica Moldova, Casa nationala 
de asigurari sociale expediaza formularele ~i documentele corespunzatoare organului 
pentru ocuparea foqei de munca ~i protectie sociala, unde i~i are ultimul domiciliu 
(serviciu) persoana in Republica Belarus. 

3. Decizia de stabilire (recalculare) a pensiei, de transfer de la un tip de pensie 
la altul a institutiei competente a statului Paqii unde persoana i~i are domiciliul, se 
realizeaza ill termenii prevazuti de legislatia statului acestei Paqi. 

4. Luarea deciziei de stabilire (recalculare) a pensiei, de transfer de la un tip de 
pensie la altul de catre institutia competenta a statului Paqii pe teritoriul careia persoana 
nu are domiciliu, se efectueaza ill termenele prevazute de legislatia statului acestei Parti. 
In acest caz curgerea termenelor incepe din data recepfionarii formularelor ~i 



documentelor corespunzatoare de institutia competenta mentionata, care stabile~te 
(recalculeaza) pensia sau efectueaza transferul de la un tip de pensie la altul. Perioada 
transmiterii documentelor intre institutiile competente ale statelor Paqi, nu se includ ill 
termenele indicate. 

Articolul 7 

1. in conf ormitate cu articolele 7 ~i 18 ale Acordului la cererea persoanei 
pentru stabilirea pensiei, institutia competenta a statului Paqii pe teritoriul careia i~i are 
domiciliu stabile~te ~i efectueaza plata pensiei pentru perioadele stagiului de munca 
realizate pina la 31 decembrie 1991 pe teritoriul fostei URS S ~i pentru perioadele 
stagiului de cotizare/munca realizate pe teritoriul statului acestei Paqi dupa 31 decembrie 
1991. Daca persoana a realizat un stagiu de cotizare/stagiu de munca pe teritoriul statului 
celeilalte Paqi, institutia competenta corespunzatoare completeaza formularul de stabilire 
( recalculare) a pensiei, de transfer de la un tip de pensie la altul (la partea sa) ill doua 
exemplare, care impreuna cu formularul privind stagiul de cotizare/de munca ~i 

documentele (la necesitate copiile documentelor autentificate de institutia competenta), 
necesare pentru stabilirea pensiei, se expediaza institutiei competente a statului celeilalte 
Pa.qi in termen de 5 ( cinci) zile lucratoare din data luarii deciziei de stabilire (refuz ill 
stabilire) a pensiei. 

2. Institutia competenta a statului celeilalte Parti in termen de 5 ( cinci) zile 
lucratoare din data emiterii deciziei de stabilire ( refuz in stabilire) a pensiei, intoarce un 
exemplar al formularului, in care indica datele respective privind stabilirea (refuzul in 
stabilirea) pensiei, direct institutiei competente a statului Paqii care a completat ~i a 
expediat formularul. La necesitate, pentru stabilirea pensiei institutia competenta a statului 
Parte solicita documentele care lipsesc pentru stabilirea pensiei. Solicitarea documentelor 
de pe teritoriul statului celeilalte Paqi se efectueaza prin intermediul institutiilor 
competente ale statelor Pa.qi. 

3. in conformitate cu subaliniatul doi al alineatului 4 al articolului 18 al 
Acordului, in cazul adresarii persoanei pentru stabilirea pensiei tinand cont de normele 
Acordului, se aplica alineatele 1-2 ale prezentului articol. 

Articolul 8 

La necesitatea totalizarii perioadelor stagiului de cotizare/stagiului de munca pentru 
stabilirea dreptului la pensie conform legislatiei statelor Paqi, institutia competenta a 
statului Paqii care a receptionat cererea de stabilire a pensiei, solicita de la institutia 
competenta a statului celeilalte Paqi, confirmarea perioadelor stagiului de 
cotizare/stagiului de munca, realizate in conformitate cu legislatia acesteia. La solicitare 
se anexeaza copiile documentelor privind activitatea de munca ~i altei activitati 
autentificate de institutia competenta. Raspunsul la solicitare se intocme~te completand 
certificatul privind stagiul de cotizare/stagiul de munca. 

Articolul 9 

1. in conformitate cu alineatul 2 al articolului 18 al Acordului la stramutarea 
pensionarului care a beneficiat de pensie stabilita conform prevederilor Acordului, pe 
teritoriul celeilalte Paqi, institutia competenta a statului Parte de la noul loc de domiciliu 
al pensionarului in baza cererii ~i a documentelor care confirma domiciliu pe teritoriul 
statului acestei Paqi, in termen de 5 zile lucratoare din ziua inregistrarii cererii, solicita de 



la institutia competenta a statului Paqii de la locul de domiciliu anterior al pensionarului 
certificatul-atestat privind mcetarea platii pensiei pentru stagiul de munca, realizat pma la 
31 decembrie 1991 (m caz de necesitate - dosarul de pensionare). 

2. La receptionarea solicitarii, institutia competenta a statului Paqii de la 
domiciliul anterior al pensionarului, suspenda plata pensiei m termenele prevazute de 
legislatia statului acestei Paqi, ~i expediaza certificatul-atestat de suspendare a pla!ii 
pensiei (m caz de necesitate - dosarul de pensionare) institutiei competente a statului 
Paqii de la noul loc de domiciliu al pensionarului. Institutia competenta a statului Parte de 
la noul loc de domiciliu stabile~te pensia pentru stagiul de munca indicat mcepmd cu data 
de mtii a lunii care urmeaza lunii m care a fost suspendata plata pensiei la locul de 
domiciliu anterior al pensionarului, dar nu mai mult decit cu ~ase luni mainte de luna m 
care a fost solicitata pensia. 

3. Daca pensionarul, stramutat la noul loc de domiciliu, are realizat stagiu de 
cotizare/de munca dupa 31 decembrie 1991 pe teritoriul statului Parte de unde se 
stramuta, m acest caz se utilizeaza formularul de stabilire (recalculare) a pensiei, de 
transfer de la un tip de pensie la altul, care se expediaza institutiei competente a statului 
Parte de unde se stramuta. Institutia competenta a statului acestei Pa.qi m termen de 10 
zile lucratoare din ziua mregistrarii formularului efectueaza reexaminarea (recalcularea 
cuantumului) pensiei stabilite anterior lumd m considerare perioadele stagiului de cotizare 
/de munca, realizat pe teritoriul acesteia dupa 31 decembrie 1991, din data mcetarii platii 
pens1ei. 

Articolul 10 

1. in cazul m care pensionarul dore~te recalcularea cuantumului pens1e1 
stabilite conform prevederilor Acordului, sau transferal de la un tip de pensie la altul, 
institutia competenta a statului Paqii, pe teritoriul careia domiciliaza pensionarul, 
completeaza formularul de stabilire (recalculare) a pensiei, de transfer de la un tip de 
pensie la altul m doua exemplare ~i i1 expediaza impreuna cu alte documente necesare 
institutiei competente a statului celeilalte Paqi, care a stabilit pensia m termen de 5 zile 
lucratoare din ziua mregistrarii cererii. 

2. Institutia competenta a statului Paqii care a receptionat formularul, m termen 5 
zile lucratoare din ziua emiterii deciziei expediaza mapoi institutiei competente a statului 
Paqii care a completat ~i a exp.ediat formularul, un exemplar al formularului, m care 
indica decizia respectiva. 

3. Pilla la receptionarea formularului mentionat m acest articol de catre 
institutia competenta a statului Paqii, pe teritoriul careia i~i are domiciliu pensionarul, 
pensia se plate~te m modul ~i cuantumul stabilit anterior. La efectuarea pla!ii pensiei m 
baza deciziei parvenite privind recalcularea pensiei sau de transfer de la un tip de pensie 
la altul, se iau m considerare sumele pensiilor achitate anterior. 

Articolul 11 

1. Plata pensiilor, stabilite de catre institutiile competente ale statului unei 
Paqi, persoanelor domiciliate pe teritoriul statului celeilalte Paqi, se realizeaza trimestrial 
m ultima luna a trimestrului m baza listelor de plata care se mtocmesc ~i se transmit m 
forma electronica de catre institutia competenta a statului Paqii, care a stabilit pensia, 
institutiei competente a statului Paqii pe teritoriul statului unde i~i are domiciliul persoana 



ill conformitate cu regulile schimbului de informatii nu mai tirziu de data de 10 a lunii a 
2-a a trimestrului. 

2. Transferul (transferarea) mijloacelor financiare pentru plata pensiei se 
efectueaza de catre institutia competenta a statului Paqii care a stabilit pensia, pe contul 
bancar al institutiei competente a statului Paqii pe teritoriul careia domiciliaza 
pensionarul, o data in trimestru, dar nu mai tirziu de data de 15 a lunii a 2-a a trimestrului. 

3. Transferul (transferarea) mijloacelor financiare pentru plata pensiei se 
efectueaza de catre institutiile competente statelor Paqi, pe conturile bancilor de deservire 
in valuta nationala a statului Paqii pe teritoriul careia i~i are domiciliu beneficiarul de 
pensie, conform cursului valutar oficial, stabilit de Banca Nationala a Republicii Moldova 
~i Banca Nationala a Republicii Belarus in vigoare la data efectuarii operatiunii. 

4. Plata pensiei se efectueaza in valuta nationala a statului Paqii, pe teritoriul 
careia i~i are domiciliu pensionarul, la cursul valutar stabilit de Banca Nationala a 
Republicii Moldova (Banca N ationala a Republicii Belarus), la ziua intocmirii dispozitiei 
de plata. Cursul valutar se indica de catre institutia competenta a statelor Paqir ill fiecare 
dispozitie de plata. 

5. Institutia competenta a statului Paqii pe teritoriul careia i~i are domiciliu 
beneficiarul de pensie efectueaza transferul sumelor de pensie in luna a 3-a a trimestrului 
pe contul bancar al beneficiarului de pensie. 

6. Institutiile competente ale statelor Pa.qi verifica sumele mijloacelor 
financiare cheltuite pentru plata pensiilor, in baza raporturilor de plata ~i documentelor 
privind transferul mijloacelor financiare. Daca suma transferata a mijloacelor financiare 
este mai mare decit cea achitata de facto, restul sumei se va include in contul mijloacelor 
financiare pentru plata pensiei in urmatorul trimestru. 

Raportul de plata contine lista persoanelor, carora nu Ii s-a efectuat plata pensiei, cu 
indicarea numelui, prenumelui, codului personal ( codul personal de identificare) al 
persoanei, sumele pensiei neplatite, circumstantele de neplata ~i data aparitia acestora. 

Raportul de plata se illtocme~te ~i se expediaza ill forma electronica ill formatul 
Word (.doc) sau Excel ( .xls) institutiei competente a statului Paqii care a stabilit pensia, in 
conformitate cu regulile de schimb de informatie pina la data de 15 a lunii, urmatoare 
trimestrului, ill care s-a efectuat plata pensiei. 

7. Anual (ill ianuarie) institutiile competente ale statelor Paqi illtocmesc pe 
suport de hirtie ~i transmit una alteia prin po~ta actele de contrapunere a sumelor 
mijloacelor financiare cheltuite pentru plata pensiei pentru anul precedent in doua 
exemplare. Un exemplar al actului aprobat institutiile competente ale statelor Paqi i~i 
intorc reciproc uneia celeilalte pma la data de 15 februarie al aceluia~i an. 

8. Institutiile competente ale statelor Paqi in conformitate cu legislatia statelor 
Paqi poarta raspundere pentru transferul integral ~i in termen a sumelor pensiilor in 
conformitate cu prezentul Aranjament, de asemenea pentru plata corecta, integrala, ~i in 
termen a pensiilor. 

Articolul 12 

1. Beneficiarii de pensii nu vor suporta cheltuieli legate de plata pensiei in 
modul prevazut de prezentul Aranjament. 



2. Casa Nationala de Asigurari Sociale suporta cheltuieli legate de: 

1) transferarea mij loacelor financiare pe contul bancar al institutiei competente 
a Republicii Belarus, care sunt prevazute pentru finanfarea platii pensiilor, stabilite ill 
Republica Moldova, persoanelor care domiciliaza pe teritoriul Republicii Belarus; 

2) distribuirea ~i plata pensiilor care au fast stabilite ill Republica Belarus, 
persoanelor care domiciliaza pe teritoriul Republicii Moldova. 

3. F ondul de protectie sociala a populatiei Ministerului muncii ~i protectiei sociale 
al Republicii Belarus suporta cheltuieli legate de: 

1) transferarea mij loacelor financiare pe contul bancar al institutiei competente 
a Republicii Moldova, care sunt prevazute pentru finantarea platii pensiilor, stabilite in 
Republica Belarus, persoanelor care domiciliaza pe teritoriul Republicii Moldova; 

2) distribuirea ~i plata pensiilor care au fast stabilite ill Republica Moldova, 
persoanelor care domiciliaza pe teritoriul Republicii Belarus. 

Articolul 13 

1. Achitarea platilor de asigurare se efectueaza prin intermediul: 

pentru Republica Moldova: 

- transferarea (transferul) sumelor bane~ti pe contul beneficiarului la o banca din 
Republica Belarus; 

pentru Republica Belarus la alegerea beneficiarului: 

- transferarea (transferul) sumelor bane~ti pe contul beneficiarului la o banca a 
Republicii Moldova; 

- transferul sumelor bane~ti beneficiarului prin po~ta Republicii Moldova. 
2. Transferarea (transferul) plafilor de asigurare se efectueaza ill confarmitate 

cu cursul valutar, stabilit oficial corespunzator de Banca Nationala a Republicii Moldova 
~i Banca N ationala a Republic ii Belarus ill vigoare la data efectuarii operatiunii de 
transfer. 

Cheltuielile legate de convertirea valutei, precum ~i de transferul (livrarea) platii de 
asigurare, nu diminueaza cuantumul platii de asigurare care i se cuvine beneficiarului. 

3. Pentru transferarea (transferul) platilor de asigurare beneficiarul trebuie sa 
prezinte institutiei competente a statului Paqii pe teritoriul careia i~i are domiciliu: 

cererea ill farma stabilita de institutia competenta cu indicarea modului de 
transferare (transfer) a plafilor de asigurare; 

copia documentului ce confirma identitatea cu indicarea locului de domiciliu 
( viza de re~edinta). 

4. Beneficiarului, caruia platile de asigurare nu i-au fast stabilite pilla la 
stramutarea lui ill celalalt stat Parte, platile de asigurare se vor stabili de statul Partea pe 
teritoriul careia s-a stramutat, ill baza documentelor ( copiilor acestora, autentificate de 
institutia competenta), care confirma dreptul reclamantului la aceste plati precum ~i ill 
baza documentelor, indicate ill alineatul 3 al prezentului articol. Institutia competenta a 
statului Paqii, care a receptionat aceste documente, ill termen de 5 zile lucratoare le 
transmite institutiei competente a statului Paqii de unde s-a stramutat pentru luarea 
deciziei ~i efectuarea platii platilor de asigurare. Institutia competenta a statului Parte care 



a recepfionat documentele indicate, ia decizia privind stabilirea ~i plata ( sau refuzul ill 
stabilirea) platilor de asigurare. Informatia privind decizia luata, ill term en de 5 zile 
lucratoare din ziua recepfionarii se transmite institutiei competente a statului Parte care a 
expediat documentele. 

5. Platile de asigurare se efectueaza cu conditia prezentarii institutiei 
competente a statului Parte, care efectueaza platile de asigurare ill luna decembrie a 
fiecarui an a documentului, care confirma faptul ca beneficiarul este ill viata. Un astfel de 
document se elibereaza de catre institutia competenta a statului Paqii de la locul de 
domiciliu ( trai) a beneficiarului platii de asigurare. 

Articolul 14 

in legatura cu decesul pensionarului, persoanei illdreptatite de a beneficia de 
sumele neillcasate ale pensiei pensionarului, de la institufia competenta a statului Parte, pe 
teritoriul careia la data decesului pensionarul nu domicilia, plata sumelor mentionate se 
efectueaza ill baza cererii acestei persoane care se mdepline~te ill forma libera, ~i 

documentelor necesare pentru plata sumelor neillcasate a pensiei: 

1n Republica Moldova - certificatul de deces, actul ce confirma gradul I de rudenie 
sau ill lipsa acestuia certificatul ce confirma cheltuieli ocazionate de deces . 

1n Republica Belarus - certificatul de deces, documentele care confirma gradul de 
rudenie ~i convietuirea cu decedatul pilla in ziua decesului sau certificatul ce confirma 
dreptul la mo~tenire, 

depuse la institutia competenta a statului Parte, pe teritoriul careia pensionarul 
domicilia 1n ziua decesului. Institutia competenta respectiva, ill decurs de 5 zile lucratoare 
expediaza cererea ~i documentele, ( copiile documentelor, autentificate de institufia 
competenta) institutiei competente a statului celeilalte Parti, pentru luarea deciziei ~i 

organizarea platii sumelor nemcasate a pensiei. 

Institutia competenta a statului Partii, care a recepfionat cererile indicate ~i 

documentele ( copiile documentelor ), ia decizia de plata ( sau refuzul 1n plata) sumelor 
mentionate. in cazul luarii deciziei de plata a sumelor neillcasate a pensiei ill legatura cu 
decesul pensionarului, plata (transferul) acestora persoanelor mdreptatite de a le primi, se 
efectueaza 1n modul prevazut la articolele 11 ~i 12 ale prezentului Aranjament. Informatia 
privind decizia luata, 1n termen de 5 zile lucratoare din ziua luarii deciziei se expediaza 
persoanei care a depus cererea. 

Articolul 15 

1. Institutiile competente ale statelor Parti, i~i pot solicita reciproc prezentarea 
documentelor necesare ~i datelor, confirmarea faptelor ~i actiunilor de care depind 
modificarea cuantumului pensiei, platii de asigurare, suspendarea (mcetarea) plafii 
pensiei, platii de asigurare. Realizarea acestor solicitari se efectueaza gratis. 

2. Institutiile competente ale statelor Paqi se informeaza reciproc despre 
circumstanfele cunoscute, care pot duce la modificarea cuantumului pensiei, platii de 
asigurare sau mcetarea platii acestora, cum ar fi: 

a) mceputul, mcetarea raportului de munca sau ale altei activitafi; 
b) decesul beneficiarului de pensie, plafii de asigurare; 



c) strfunutarea beneficiarului de pensie, platii de asigurari de pe teritoriul unui 
stat Parte pe teritoriul celuilalt stat Parte sau pe teritoriului unui stat teq. 

in caz de necesitate institutiile competente ale statelor Parti se informeaza reciproc 
despre toate schimbarile cuantumurilor pensiilor, platilor de asigurare, platite ill 
conformitate cu Acordul. 

Articolul 16 

Institutia competenta a statului Paqii care a efectuat expertizarea medicala a 
persoanei de la locul de domiciliu (re~edinta) trimite raportul medical institutiei 
competente a statului din acela~i stat Parte care efectueaza stabilirea pensii ~i platii de 
asigurare, pentru transmiterea catre autoritatea competenta a statului celeilalte Paqi care 
asigura stabilirea pensiilor ~i a platilor de asigurare. 

Colaborarea pentru prezentarea documentelor medicale suplimentare ~i altar 
documente necesare pentru luarea unei decizii finale asupra gradului sau cauzei 
dizabilitatiilinvaliditatii, gradului (procente) de pierdere a capacitatii de munca/capacitatii 
profesionale, se realizeaza prin institutiile competente ale statelor Paqi care efectueaza 
expertizarea medicala. 

Articolul 17 

Examinarea ~i solutionarea diferendelor care apar illtre autoritatile competente ~i 
institutiile competente ale statelor Paqi la implementarea ~i interpretarea prezentului 
Aranjament vor fi efectuate de catre autoritatile competente ale statelor Paqi prin 
consultari. 

Articolul 18 

De comun acord illtre Paqi ill prezentul Aranjament pot fi introduse modificari ~i 
completari perfectate prin protocoale separate care sunt parte integranta a acestuia. 

Articolul 19 

Prezentul Aranjament intra ill vigoare la data semnarii, dar nu mai devreme de data 
intrarii ill vigoare a Acordului ~i se aplica pe durata valabilitatii Acordului. 

intocmit la ~· , la ,, / b " @ 'J4t/u/e__ 20~0 ill doua 
exemplare originale, fiecare ill limbile romana ~i rusa, ambele texte fiind egal autentice. 

in cazul aparitiei divergentelor la interpretarea prevederilor prezentului Aranjament 
se va utiliza textul ill limba rusa. 

Pentru Ministerul sanatatii, muncii ~i 
protectiei sociale al 
Republicii Moldova 

Pentru Ministerul muncii ~i 
protectiei sociale al Republicii Belarus 

~ 
Pentru Ministerul sanatatii al 

Republicii ?Jt 
Pentru Ministeru~~'·'- al 
Republicii Belarus 


