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Republica Moldova

qi

Republica Austria,

denumite in continuare "State contractante", conduse de dorinfa de a reglementa relaliile
dintre cele dou[ state ?n domeniul securitqii sociale,

au convenit urmdtorul Acord:



PARTEA I
DISPOATII GEI\IERALE

Articolul L
Definifii

( 1) in prezentul Acord, termenii urm[tori desemn eazd:

1. ,,Legislalie":

legile, actele nonnative, qi celelalte reglement[ri de aplicare, care se referd la domeniul
securitdlii sociale, prev[zut in articolul 2, alineatul (1);

2. ,,Autoritate competent[": pentru Republica Moldova: Miniqtrii, care sunt responsabili
de domeniul securidfii sociale prevdzut in articolul 2, alineatul (1); pentru Republica
Austria: Minigtrii Federali;

3. ,,lnstitu1ie":

organismul sau autoritatea responsabild de aplicarea legislaliei prevdzute in articolul 2,
alineatul (1), sau numai cu o parte a acesteia;

4.,,Institu1ie competentd":

institulia responsabili pentru solutionarea cazului individual in conformitate cu
legislalia aplicabila;

5. ,,Domiciliu":

locul de gedere obignuit;

6 . , ,Reged in fa " :

locul de gedere temporar;

7. ,,Perioade de asigurare":

perioadele de asigurare sau perioadele asimilate, care sunt stabilite ca atare, conform
legislafiei fiecirui Stat contractant.

8. ,,Prestafie in bani", ,,indemniza[ie" sau,,pensie":

prestalie in bani, indemnizafie sau pensie, inclusiv toate elementele ei componente
achitate din fonduri publice, toate adaosurile, majorlrile, orice prestalii in sumi
forfetarl, index[rile, cu excepfia pldlilor cu caracter unic in calitate de compensare a
puterii de cumpdrare.

(2) in prezentul Acord, ceilalli termeni au semnificafia prev5zutd de legislafia Statului
contractant respectiv.
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Articolul 2
Domeniul material de aplicare

(1) Prezentul Acord se aplic[:

a) Pentru Republica Moldova:

i) legislaJiei din domeniul asigur5rilor sociale care reglementeazd asigurarea cu
pensie qi

ii) numai cu referire la Partea a II-a, legislafiei care reglementeazd asigurarea de
boala gi asigurarea in caz de accident;

b) Pentru Republica Austria:

i) legislafiei care reglementeazl asigurarea cu pensie, cu exceplia reglement[rilor
speciale pentru notariat, gi

ii) numai cu referire la Partea a II-a, legislaliei care reglementeazd, asigurarea de
boal[ gi asigurarea in caz de accident.

(2) Prezentul Acord se aplicS, de asemenea, intregii legislalii care codificd, modific[
sau completeazd legislafia prevdzutd in alineatul (1).

(3) Prezentul Acord nu se aplicd legislaliei care instituie un nou sistem de securitate
sociald" daci autoritdtile competente nu convin altfel.

Articolul 3
Domeniul personal de aplicare

Prezentul Acord se aplic[:

1. persoanelor care sunt sau au fost supuse legislafiei unuia sau ambelor State
contractante;

2. celorlalte persoane, in mlsura in care drepturile lor decurg de la persoanele
prevdzute in punctul 1.

Articolul 4
Egalitatea de tratament

(1) in aplicarea legislaliei unui Stat contractant, dacd prezentul Acord nu dispune altfel,
cet[fenilor unui Stat contractant li se acordi acelagi tratament ca gi cetdlenilor celuilalt Stat
contractant.

(7) Alineatul (l) nu se aplicl cu privire la:

1. legislafiile ambelor State contractante referitoare la participarea asiguralilor gi a
angajatorilor in organele de conducere ale instituliilor gi asociafiilor, precum $i
jurisprudenla in domeniul securit[1ii sociale;

2. reglementdrile referitoare la repartilia obligafiei privind asigurarea, in baza

tratatelor incheiate de Statele contractante cu alte state;



3. legislaliile ambelor State contractante privind asigurarea persoanelor angajate la o
misiune diplomaticd sau post consular al unui Stat contractant intr-un stat terf sau
de cltre un membru al unei asemenea misiuni sau post.

(3) Alineatul (1) se aplicd legislafiei austriece privind luarea in considerare a,
perioadelor serviciului militar sau a perioadelor echivalente numai pentru cetafenii
moldoveni care aveau cetdlenia austriacd imediat inainte de 13 martie 1938.

Articolul 5
Excepfia de la clauza de domiciliu

(1) Dacd prezentul Acord nu dispune altfel, pensiile, indemnizaliile gi alte prestafii in
bani, dobdndite in baza legislafiei unui Stat contractant, nu pot fi micgorate, modificate,
suspendate, sistate sau confiscate pe motiv ci persoana indreptdlitd are domiciliul sau
reqedinla pe teritoriul celuilalt Stat contractant.

(2) Alineatul (1) nu se aplicd:

pentru Republica Moldova: alocaliilor de stat, pensiilor pentru vechime in muncl qi
pensiilor speciale acordate conform legislaliei moldovenegti;

pentru Republica Austria: compensaliilor suplimentare acordate conform legislaliei
austnece.

PARTEA a II-a
DISPOZITII PRIVIND LEGISLATIA APLICABILA

Articolul6
Regula generall

Dacd articolele 7 qi 8 nu dispun altfel, obligalia de asigurare a persoanei angajate sau a
unui lucrltor independent se stabileqte conform legislafiei Statului contractant pe al cdnri
teritoriu se exerciti activitatea. Aceastd dispozifie se aplic[ in cazul persoanei angajate, chiar
daci domiciliul acestuia sau sediul angajatorului se afl6 pe teritoriul celuilalt Stat
contractant.

Articolul 7
Reguli specide

(1) in cazul in care o persoan[ angajatl a unei intreprinderi care are sediul pe teritoriul
unui Stat contractant este trimis sd-qi desfdgoare activitatea pe teritoriul celuilalt Stat
contractant, legislalia primului Stat contractant se aplic[ pin6 la implinirea unui termen de
24 de luni calendaristice de la detagare, ca gi cum acesta $i-ar desfdgura activitatea pe
teritoriul primului Stat contractant.

(Z) in cazul in care o persoand angaj atd a unei intreprinderi de transport aerian, cu
sediul pe teritoriul unui Stat contractant, este trimis si-qi desfdqoare activitatea pe teritoriul
celuilalt Stat contractant, legislalia primului Stat contractant se aplic6, in continuare, ca gi

cum acesta $i-ar desfaqura activitatea pe teritoriul acestuia.



(3) Persoana care face parte din personalul unei intreprinderi de transport, pe perioada
in care efectueazd transport de persoane sau bunuri pe c[i ferate, transport rutier sau
transport pe apele interioare gi al carei sediu se aflE pe teritoriul unui Stat contractant, este
supusf, legislafiei acestui Stat contractant.

(4) Echipajul unei nave maritime, precum gi persoanele care sunt angajate, in mod
obignuit, pe o navd maritimd sunt supuse legislaliei Statului contractant sub al carui pavilion
navigheazd nava. Aceasti regula nu se aplici persoanelor cum ar fi lucrdtorii portuari care
urcd la bord pentru a desfdgura o activitate pe nav6.

(5) in cazul unei persoane angajate a unei institulii publice, trimis sa-gi desfbgoare
activitatea dintr-un Stat contractant in celalalt Stat contractant, se aplicd legislalia Statului
contractant care l-a detagat.

Articolul I
Misiunile diplomatice gi posturile consulare

(1) Membrii misiunilor diplomatice sau posturilor consulare gi persoanele angajate in
serviciul particular al membrilor acestor misiuni sau posturi, care sunt trimigi sd-qi
desfaqoare activitatea pe teritoriul celuilalt Stat contractant se supun legislafiei Statului
contractant care i-a trimis.

(2) Pentru persoanele angajate menlionate tn alineatul (1), care nu sunt trimigi, se
aplica legislalia Statului contractant pe al cirui teritoriu igi desfaqoarl activitatea. in cazul in
care au cetalenia celuilalt Stat contractant, acegtia pot s[ opteze, in termen de 3 luni de la
inceputul activit5fii, pentru aplicarea legislaliei acestui Stat contractant. Aceastd alegere se
aplica de la data angajdrii.

Articolul 9
Excepfii

(1) La cererea comund a angajatului gi a angajatorului sau la cererea unui lucrdtor
independent, autoritalile competente ale Statelor contractante pot sd convina exceplii de la
articolele 6 - 8, ludnd in considerare felul gi specificul actividtii.

(2) Dac[ un angajat sau lucrdtor independent este supus legislaliei unui Stat contractant
conform alineatului (1), chiar dac[ igi desfdqoard activitatea pe teritoriul celuilalt Stat
contractant, legislalia va fi aplicati ca gi cdnd activitatea s-ar desfdgura pe teritoriul primului
Stat contractant.

PARTEAaI I I -a
gATnANETE, INvALIDITATE $I DECES (PENSII)

Articolul 10
Totalizarea perioadelor de asigurare

(1) DacS dob0ndirea, menlinerea gi reluarea unui drept la prestalie depinde, conform
legislaliei unui Stat contractant, de realizarea anumitor perioade de asigurare, institulia
competentd a acestui Stat contractant, in misura in ca.re este necesar, ia in considerare



perioadele de asigurare reahzate conform legislafiei celuilalt Stat contractant, ca qi cum ar fi
fost realizate conform legislafiei primului Stat contractant, dacd acestea nu se suprapun.

(2) Dacd, in conformitate cu legislalia unui Stat contractant, acordarea unor prestatii
depinde de realizarea perioadelor de asigurare intr-o meserie care se incadreazd intr-un
reg'im special sau pentru o anumitd meserie sau ocupafie, la acordarea acestor prestafii se iau
in vedere, conform legislaliei celuilalt Stat contractant, numai perioadele de asigurare
realizate intr-un sistem de asigurdri similar sau dacd nu existl unul similar, cele realtzatein
aceeagi meserie sau ocupafie.

(3) Dac6, in conformitate cu legislalia unui Stat contractant, perioadele de acordare a
pensiei prelungesc perioada in care trebuie si fie realizate perioadele de asigurare, atunci
aceastd perioadd se prelungegte gi cu perioadele corespunzdtoare acordirii pensiei conform
legislafiei celuilalt Stat contractant.

Articolul lL
Perioadele de asigurare sub un an

(l) Daci perioadele de asigurare realizate conform legislaliei unui Stat contractant nu
reprezinta 12 luni gi daca numai pe baza acestor perioade de asigurare nu exist[ un drept la
prestalie, atunci nu se acordd nici o prestafie, in conformitate cu aceastd legislalie.

(2) Perioadele de asigurare prev6zute in alineatul (1) vor fi luate in considerare de
rnstitulia celuilalt Stat contractant, pentru dobdndirea, menlinerea qi reluarea unui drept la
prestafie, precum gi pentru cuantumul acesteia, ca gi cum ar fi perioade realizate conform
legislaliei pe care o aplica-

Articolul 12
Stabilirea prestafiei

Dacd, in conformitate cu legislalia unui Stat contractant, existf, un drept la o prestafie qi
f[r[ aplicarea articolului 10, atunci institufia competentl a acestui Stat contractant stabilegte
prestalia exclusiv pe baza perioadelor de asigurare luate in considerare in conformitate cu
aceaste legislafie.

Articolul 13
Calcularea presta{iei parfiale austriece

(1) Dac6, in conformitate cu legislalia austriacd, existd un drept la prestalie numai prin
totabzarea perioadelor de asigurare conform articolului 10 alineatul (1), atunci prestalia se
calculeazl prin aplicarea Regulamentului (CE) m.88312004, la care perioadele de asigurare
moldovenegti sunt valabile ca fiind perioade de asigurare al unui stat membru al Uniunii
Europene.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) al prezentului articol, pentru calculul prestaliei se
iau in considerare perioadele de ingrijire a copiilor numai in m[sura legisla]iei austriece.



Articolul 14
Calcularea prestafiei parfiale moldovenegti

Daca, in conformitate cu legislalia moldoveneascd, existd dreptul la prestafii numai prin
aplicarea articolului 10, institulia competentd moldoveneascd stabileqte cuantumul efectiv al
prestaliei, proporfional cu perioadele de asigurare recunoscute conform legisla{iei
moldoveneqti. Baza de calcul se constituie numai din veniturile corespunzdtoare acestei
perioade.

PARTEAaIV-a
DISPOZITII DIVERSE

Articolul 15
Asistenfa administrativi qi juridici

( I ) Autoritalile competente vor reglementa, prin intermediul unui Aranjament,
mEsurile administrative necesare aplicarii prezentului Acord.

(2) Autoritdfile competente ale ambelor State contractante se informeazd, reciproc cu
privire la:

a) mdsurile luate in scopul apliclrii prezentului Acord;

b) modificdrile legislaliei care afecteazd aplicarea prezentului Acord.

(3) Pentru aplicarea prezentului Acord, autoritdlile gi instituliile Statelor contractante
igi vor acorda sprijin reciproc, ca qi cdnd fiecare ar aplica propria legislafie. Aceast[ asistenld
administrativd este gratuitd.

(4) in scopul aplicarii prezentului Acord, autoritalile gi instituliile Statelor contractante
pot comunica direct, precum gi cu persoanele in cauzd sau reprezentanlii acestora.

(5) Autoritdlile qi instituliile Statelor contractante nu vor putea refuza cererile gi
documentele inaintate, pe motiv c6, sunt redactate in limba oficiala a celuilalt Stat
contractant.

(6) Examindrile medicale cerute numai in baza legislaliei unui Stat contractant, pentru
persoana care are regedinla sau domiciliul pe teritoriul celuilalt Stat contractant, vor fi
efectuate la cererea qi pe cheltuiala instituliei competente, de cdtre institufia de reqedinld sau
de domiciliu. Dacd examindrile medicale sunt efectuate in aplicarea legislafiilor ambelor
State contractante, acestea vor fi efectuate de cf,tre $i pe cheltuiala institufiei locului de
reqedinld sau de domiciliu al persoanei respecttve.

Articolul 16
Organismele de legituri

in scopul facilitdrii aplicirii prezentului Acord, autoridtile competente vor desemna
organisme de legiturd, in special pentru reahzarca de legituri simple Ei rapide intre

instituliile Statelor contractante.



Articolul 17
Scutiri sau reduceri de taxe. Exceptare de la legalizare

(1) Orice scutire sau reducere de taxe, taxe de timbru, taxe judiciare, notariale sau de
inregistrare, prev5.zutd de legislafia unui Stat contractant pentru certificatele sau documentele
care sunt prezentate pentru aplicarea legislafiei sale va fi aplicatl gi certificatelor sau
documentelor care trebuie prezentate pentru aplicarea prezentului Acord sau a legislaliei
celuilalt Stat contractant.

(2) Documentele qi certificatele de orice fel, care trebuie prezentate pentru aplicarea
prezentului Acord, vor fi exceptate de la legalizare.

Articolul lE
Protec{ia datelor

(l) in misura in care,inbaza prezentului Acord, vor fi comunicate date referitoare Ia
persoane, se vor aplica urmdtoarele dispozifii fin0nd cont de reglementdrile interne ale
fiecdrui Stat contractant:

Datele solicitate pentru aplicarea prezentului Acord gi a legislaliei la care acesta se
refer6, vor putea fi comunicate organismelor competente ale Statului primitor.
Statul primitor le va putea folosi numai in aceste scopuri. Comunicarea cdtre alte
organisme din Statul primitor va putea fi fdcuta conform reglementdrilor nalionale
ale Statului primitor daci servegte scopurilor securitilii sociale, inclusiv in cadrul
procedurilor judecStoregti referitoare la aceasta. Daci anumite date vor fi revelate in
cazul unei proceduri sau hotdrdri judecatoregti, se poate face exceplie de la
caracterul confidenlial al datelor referitoare la persoane numai in mdsura in care
aceastd exceptare servegte apdrdrii unor interese legitime mai importante ale unei
alte persoane sau a unor interese publice mai importante.

in cazul in care datele referitoare la persoane sunt comunicate inbaza prezentului
Acord sau a Aranjamentului privind aplicarea acestuia, indiferent de forma in care
sunt transmise, se va pdstra secretul cu privire la acestea, ca gi cum ar fi informalii
de acelagi fel, obfinute in conformitate cu dreptul intern al Statelor contractante.
Aceast6 obligalie este valabila pentru toate persoanele care au atribufii in aplicarea
prezentului Acord gi se menline chiar gi faf[ de persoanele care au obligalii de
pistrare a confidenlialitAtii.

3. In anumite cazurr, la cererea organismului trimifltor, organismul primitor va
informa asupra utilizarii datelor comunicate $i asupra rezultatelor oblinute.

4. Organismul trimildtor este obligat si verifice corectitudinea datelor comunicate gi
necesitatea comunicdrii acestora in raport cu scopul urmlrit. in privinla
comunicdrii, se vor respecta interdicliile prevdzute de reglementdrile legale
nafionale. in cazul in care au fost transmise anumite date incorecte sau date care nu
trebuiau transmise conform reglementlrilor legale nalionale ale statului trimildtor,
organismul primitor va fi ingtiinlat despre acoasta neintdrziat, Acssta estg obligat sa
le corecteze sau sd le radieze, dupa caz. Dacd organismul primitor are motive sd

1 .

2.



presupuna cd datele comunicate sunt incorecte sau ar trebui sa fie radiate, acesta va

informa neint0rziat organismul trimilitor asupra acestui fapt.

5. La cererea persoanei in cauzd, care ili dovedegte identitatea conform
reglementdrilor nafionale, organismul care a prelucrat datele va comunica acesteia

fard int6rziere gi, in principiu, in mod gtatuit, tipul informafiilor comunicate sau
prelucrate, provenienla acestora, posibilii primitori sau categoriile de posibili
primitori, scopul prevdzut pentru utilizarea acestora, precum 9i baza legall a
prelucrlrii sau comunicdrii. ln plus, persoana interesatd are dreptul la corectarea
datelor inexacte sau, in cazul datelor care sunt utilizate ilegal, la qtergerea sau

distrugerea lor, dupa caz. in situalia in care persoana in cauzd apreciazd cd

drepturile sale cu privire la protecfia datelor au fost lezate va putea face pldngere la

o instanla independentS sau la un organism independent care s[ fie solufionatd
printr-o hotlrdre definitiv[, in conformitate cu reglementlrile nalionale 9i are

dreptul la despdgubire sau la altl mdsurd de remediere. Detaliile procedurale pentru

proteclia acestor drepturi sunt cele prevdzute de reglementArile nalionale.

6. Organismele Statelor contractante vor rispunde conform reglementarilor nalionale
de prejudiciile suferite de o persoand in Statul contractant respectiv, ca urmare a

preiucrerii datelor referitoare la acea persoan[, transmise in bazaprezentului Acord.

7. Dacd, in aplicarea prezentului Acord, organismul unui Stat contractant va trebui sd

transmitd date referitoare la o persoani, organismul primitor al celuilalt Stat

contractant nu va putea invoca, in cadrul rispunderii sale fald de persoana pigubiti,

conform reglementdrilor nafionale, faptul cd datele comunicate au fost inexacte.
Dacd organismul primitor va acoperi prejudiciul cauzat de folosirea datelor incorect
comunicate, organismul trimildtor va rambursa organismului primitor

contravaloarea integrald a desp[gubirii.

8. Datele cu caracter personal comunicate trebuie radiate in situalia in care se constatd
incorectitudinea 1or, oblinerea sau comunicarea lor in mod ilegal; datele legal
comunicate conform reglementdrilor Statului trimildtor trebuie qterse dup[ o

anumit[ perioad6 de timp, dacd nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost

comunicate qi nu existd motive din care s-ar putea presupune ci prin gtergerea lor
vor fi prejudiciate interesele din domeniul securitilii sociale ale persoanei
respective, demne de a fi protejate.

9. Organismul trimildtor qi organismul primitor al datelor personale au obligafia de a
inregistra qi pdstra informafii referitoare la scopul, confinutul, data comunichrii sau
primirii, precum gi organismul primitor sau trimifitor. ln cazul comunicirilor on-
line, aceste elemente trebuie s[ fie inregistrate automat. Inregistririle vor fi pistrate

cel pufin trei ani qi utilizarea acestora se va face exclusiv cu controlul respect[rii
reglementdrilor privind protecfia datelor.

10. Organismul trimildtor gi organismul primitor au obligalia de a proteja in timpul

comunicdrii datele cu caracter personal comunicate, impotriva distrugerii
accidentale sau neautorizate, pierderii accidentale, accesului neautorizat,

modificlrii accidentale sau neautorizate, cdt gi comunic[rii neautorizate.



(2) Alineatul (1) se aplic6, tn mod corespunzdtor, secretelor profesionale gi secretelor
comerciale.

Articolul 19
Introducerea cererilor, declarafiilor sau contestafiilor

(1) Cererile, declaraliile sau contestaliile introduse pentru aplicarea prezentului Acord
sau conform legislafiei unui Stat contractant, la o autoritate, institulie sau organism al unui
Stat contractant sunt considerate ca cereri, declarafii sau contestalii introduse la o autoritate,
institulie sau organism al celuilalt Stat contractant.

(2) Orice cerere pentru oblinerea unei prestalii introdusd conform legislaliei unui Stat
contractant va fi consideratd ca o cerere pentru o prestafie corespunzdtoare conform
legislaliei celuilalt Stat contractant, care este luatl in considerare inbaza prezentului Acord.
Aceastd dispozifie nu se va aplica, totuqi, dacd solicitantul cere, in mod expres, amdnarea
stabilirii unei prestalii de bdtrdnele conform legislaliei unui Stat contractant.

(3) Cererile, declarafiile sau contestaliile care, in aplicarea legislafiei unui Stat
contractant, trebuie introduse intr-un termen stabilit la o autoritate, institulie sau organism al
acestui Stat contractant, pot fi introduse in acelagi termen la organismul corespunzdtor aI
celuilalt Stat contractant.

(4) in cazurile in care se aplicd alineatele (1) - (3), organismul cdruia i-au fost inaintate
cererile, declarafiile sau contestaliile le va transmite, in mod direct sau prin intermediul
organismelor de legaturd ale Statelor contractante, in cel mai scurt timp, organismului
competent al celuilalt Stat contractant.

Articolul 20
Efectuarea plifilor

(1) Instituliile care trebuie sd acorde prestalii inbaza prezentului Acord pot sd pldteascd
prestaliile celor indreptafili care au domiciliul sau regedinla pe teritoriul celuilalt Stat
contractant, in moneda lor nafionald.

(2) Rambursarile prevf,zute in prezentul Acord se reahzeazd, in moneda Statului
contractant in care are sediul institufia care acordf, prestafiile sau despagubirile in
conformitate cu articolul 18 alineatul (1), punctul 7.

Articolul 2L
Procedura de executare

(1) Hotdrdrile investite cu titlu executoriu ale instanfelor judecdtoreqti, precum gi
documentele executorii ale autoritalilor sau instituliilor unui Stat contractant in ceea ce
priveqte contribuliile de securitate sociald gi alte creanfe sunt recunoscute in celalalt Stat
contractant.



(2) Recunoa$terea nu poate fr refuzatl, decdt dacd este contrard ordinii publice a
Statului contractant pe teritoriul cdruia se solicit[ a fi recunoscute hotlrdrile sau
documentele.

(3) Hotdrdrile gi documentele executorii, recunoscute conform alineatului (l), vor fi
executate pe teritoriul celuilalt Stat contractant. Procedura de executare este conformd
legislaliei Statului contractant pe al cdrui teritoriu se face executarea hotdrdrilor qi
documentelor. Hotardrile sau documentele trebuie sd fie investite cu formuld executorie.

(4) Creanlele privind contribuliile datorate instituliilor unui Stat contractant vor avea,
pe teritoriul celuilalt Stat contractant, in cadrul oricirei proceduri de faliment sau executare
silitd, acelagi rang ca gi creanfele corespunzdtoare de pe teritoriul acestui Stat contractant.

Articolul 22
Recuperarea pllfilor in avans gi a prestafiilor nedatorate

(1) Dacd institulia unui Stat contractant pldtegte o sum[ in avans, aceasta se poate
refine din plata ulterioard referitoare la aceeaqi perioadf, pentru o prestalie similara qi pentru
care existd un drept conform legislaliei celuilalt Stat contractant. Dacd institulia unui Stat
contractant a pldtit pentru o perioadd, o prestafie mai mare decdt aceea pe care ar fi trebuit sa
o acorde institulia celuilalt Stat contractant, atunci aceastd sum6 in plus va fi consideratd ca
o platd in avans pentru sumele care vor fi pldtite ulterior, in sensul primei fraze.

(2) Dacd o institulie de asistenf[ socialI a unui Stat contractant a acordat o prestalie de
ajutor social pe o anumitd perioad[, pentru care ulterior va exista un drept la prestalie in bani
conform legislafiei celuilalt Stat contractant, institufia competentd a acestui Stat contractant
reline la solicitarea gi pe seama instituliei de asistenld sociali, din plalile ulterioare
referitoare la aceeagi perioadd, pdnd la nivelul prestafiilor plItite de institulia de asistenfi
sociald a celuilalt Stat contractant, ca gi cum ar fi o prestatie de asisten{5 sociald a celui de-al
doilea Stat contractant.

Articolul 23
Dreptul institu{iilor debitoare fafi de terfe plrfi responsabile

(1) Dacd o persoand benefrciazd de prestalii in baza legislafiei unui Stat contractant
pentru un prejudiciu care rezult[ din evenimente survenite pe teritoriul celuilalt Stat
contractant, eventualele drepturi ale institufiei debitoare de a fi despdgubita de o te4d parte
vor fi reglementate dupS cum urmeazi:

a) in cazul in care institulia debitoare se subrog[, in conformitate cu legislalia pe care
o aplic6, in drepturile pe care beneficiarul le are fald de terle pd4i, aceastl
subrogare va fi recunoscuti de fiecare Stat contractant;

b) in cazul in care institulia debitoare are un drept direct fald de terle pA4i, fiecare
Stat contractant va recunoagte acest drept.

(2) Dacd ambele institulii ale Statelor contractante au dreptul s[ fie despdgubite pentru
prestalii, in mod similar, ca ufinare a aceluiagi prejudiciu, te(a parte poate sd despagubeascd
ambele institulii in ceea ce priveqte drepturile prevdzute in alineatul (1), printr-o platd cdtre



oricare dintre acestea, stingAndu-gi astfel orice obligalie de plat6. Instituliile iqi vor
rambursa, in mod proporfional, contravaloarea prestaliilor acordate.

Articolul 24
Solufionarea diferendelor

(l) Diferendele referitoare la aplicarea prezentului Acord vor fi solufionate de cdtre
autoritdlile competente ale Statelor contractante.

(2) Diferendele care nu pot fi solulionate in conformitate cu alineatului (1), intr-o
perioadd de 6 luni, vor fi solulionate pe cale diplomaticd.

PARTEA a V- a
DISPOZITII TRANZITORII $I FINALE

Articolul 25
Dispozifii tranzitorii

(1) Prezentul Acord nu dd naqtere nici unui drept pentru perioada anterioari intrdrii sale
in vigoare.

(2) Pentru stabilirea dreptului la prestafii conform prezentului Acord vor fi luate in
considerare gi perioadele de asigurare realtzate conform iegislaliei unui Stat contractant
inainte de intrarea in vigoare a prezentului Acord.

(3) Pentru aplicarea alineatului (2), se vor lua in considerare perioadele de asigurare
realtzate inainte de 27 noiembrie 1961 pe teritoriul Republicii Moldova, care sunt
recunoscute conform legislaliei austriece pentru stabilirea prestaliei referitoare la asigurarea
pentru pensii pe baza activitAtii desfdgurate in strdindtate, exclusiv ca perioade de asigurare
austrlece.

(4) Sub rezerva alineatului (1), prezentul Acord se aplic[ gi pentru cazurile asigurate
produse anterior intrerii sale in vigoare, in mdsura in care drepturile nu au fost stinse printr-o
platd forfetard. in aceste cazuri, prestaliile in bani pentru care erau indeplinite condiliile de
acordare la data intr[rii in vigoare a prezentului Acord gi care sunt solicitate in termen de 2
ani de la aceastd dati, vor fi acordate de Ia data intrlrii in vigoare a prezentului Acord; altfel,
prestafia va fi platita incepdnd cu data stabilitd conform legislaliei fiecirui Stat contractant.

(5) Sub rezerva alineatului (4), prestaliile stabilite inainte de intrarea in vigoare a
prezentului Acord nu vor fi recalculate.

(6) in cazul in care la aplicarea articolului 7, alineatul (1) termenul de detaqare a unei
persoane in celdlalt Stat contractant incepe inainte de intrarea in vigoare a Acordului,
susmenlionatul termen ?ncepe odatd cu intrarea in vigoare a Acordului.

Articolul 26
Dispozi{ii finale

(1) Prezentul Acord va fi supus ratificdrii. Instrumentele de ratificare vor fi schimbate
cOt mai curand posibil.



(2) Prezentul Acord va intra in vigoare in prima zi a celei de-a treia lurti urtttitoare
lunii in care a avut loc schirnbul instrumentelor de ratificare.

(3) Prezentul Acord este incheiat pe o perioadi nedeterminatd. Fiecare Stat coulractant
il poate denunfa cu cel pu{in 3 luni inainte de sfdrEitul unui an calendaristic. itt :clis. pe calc
diplomaric[. ln ace.st caz. Acordul se aplici pane in ultima zi a anului calendal'istic rt-'spectir'.

(4) in cazul dcnunlirii prezentului Acord, drepturile dobindite in baz.u .recstuia sc
mentin.

DREPT PENTRU CARE SUBSEMNATII, imputerniciti in acest scop, au sennlrrt l)r'ezeutul
Acord.

SEMNAT la Chiginlu la 5 septembrie 201L, in dou[ exemplare originale. fiecu'c in limbile
moldoveneasc5 qi germanfl, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Republica Moldova OEtq Republica Austnrr

Valentina Buliga
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