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Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii  

Moldova şi Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi Nevis privind  

abolirea regimului de vize pentru posesorii paşapoartelor  

diplomatice, oficiale, de serviciu şi ordinare 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi Nevis privind abolirea regimului de vize 

pentru posesorii paşapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu şi ordinare. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene              Tudor Ulianovschi 

     

 



ARGUMENTAREA

necesităţii aprobării semnării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi Nevis privind abolirea regimului de vize pentru titularii 

paşapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu şi ordinare.

Descrierea tratatului.
Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi 

Nevis privind abolirea regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice, oficiale, de 

serviciu şi ordinare vine în scopul consolidării relaţiilor de colaborare şi prietenie dintre cele 

două state prin facilitarea călătoriilor reciproce ale cetăţenilor ambelor ţări, nu în ultim rând sub 

aspectul intensificării activităţilor şi atragerii investiţiilor/ investitorilor din regiunea respectivă.

Proiectul Acordului se încadrează în categoria tratatelor interguvernamentale şi conţine 13 

articole care reglementează condiţiile de intrare, şedere şi de tranzitare a teritoriilor celor două 

state de către cetăţenii statelor Pârtilor Contractante titulari ai paşapoartelor diplomatice, 

oficiale, de serviciu şi ordinare, precum şi modul de intrare în vigoare, modificare şi denunţare a 

instrumentului juridic internaţional în cauză.

Conform proiectului, Acordul urmează a fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată. Totodată, 

fiecare Parte Contractantă va putea lua în orice moment decizia de a denunţa acest Acord printr- 

o notificare în formă scrisă, transmisă prin canale diplomatice celeilalte Părţi Contractante. Prin 

urmare, Acordul îşi va pierde valabilitatea la expirarea termenului de 90 zile, după recepţionarea 

de către cealaltă Parte Contractantă a notificării despre denunţare.

De asemenea, Părţile Contractante, de comun acord, vor putea completa sau amenda Acordul. 

Asemenea completări şi amendări vor constitui parte integrantă a Acordului şi vor intra în 

vigoare în conformitate cu prevederile articolului 13 al acestuia.

Analiza de impact
Informaţii generale:

Actualitatea tratatului în cauză este determinată de interesul comun al Republicii Moldova şi al 

Federaţiei Saint Kitts şi Nevis de a dezvolta relaţiile de prietenie şi colaborare între ţări prin 

facilitarea călătoriilor reciproce pentru cetăţenii lor, cu respectarea cerinţelor privind securizarea 

frontierelor.

în conformitate cu prevederile proiectului Acordului, titularii paşapoartelor diplomatice, 

oficiale, de serviciu sau ordinare urmează să deţină posibilitatea de a intra, ieşi, tranzita sau 

şedea pe teritoriul altei Părţi Contractante, tară viză, pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai 

multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 

180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile 

precedente fiecărei zile de şedere.

Scutirea de viză nu acordă dreptul la muncă, cu excepţia activităţii diplomatice corespunzătoare 

pentru persoanele desemnate să activeze într-o misiune diplomatică, oficiu consular sau în 

cadrul unei organizaţii internaţionale pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.

De asemenea, cetăţenii statului fiecărei Părţi Contractante vor avea obligaţia de a respecta 

regulile şi procedurile stabilite în legislaţia internă a fiecărei ţări. Suplimentar, scutirea de vize 

stabilită de proiectul Acordului se pune în aplicare fără a aduce atingere controlului la punctele



de trecere a frontierei şi respectării condiţiilor de admisibilitate pe teritoriu statelor Părţilor 

Contractante. Acordul poate fi amendat în baza înţelegerii reciproce între părţi.

Conform datelor publicate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, în anul 2016 numărul total 

estimativ al cetăţenilor Federaţiei Saint Kitts şi Nevis a fost de 56 mii. Totodată, produsul intern 

brut pentru anul 2014 a constituit 852 mln dolari SUA. La momentul actual, cetăţenii Federaţiei 

Saint Kitts şi Nevis (conform datelor publicate pe site-ul oficial al Guvernului Federaţiei) 

călătoresc în peste 100 de ţări şi teritorii tară vize, unele dintre acestea fiind: Bulgaria, Belgia, 

Cehia, Finlanda, Franţa, Grecia, Germania, Ungaria, Indonezia, Iran, Israel, Italia, Germania, 

Uruguay, Venezuela, Ucraina, România şi altele.

Aspectul politic, cultural şi social:
Existenţa regimului de vize între Republica Moldova şi Federaţia Saint Kitts şi Nevis, precum şi 

lipsa unor misiuni diplomatice proprii cu reşedinţa în cele două ţări creează anumite dificultăţi 

în promovarea dialogului şi contactelor directe dintre autorităţile Republicii Moldova şi cele ale 

Federaţiei Saint Kitts şi Nevis. Prin urmare, abolirea regimului de vize pentru titularii 

paşapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu şi ordinare ale celor două state va putea contribui 

la consolidarea relaţiilor bilaterale stimulând dezvoltarea legăturilor economice, culturale, 

ştiinţifice şi de altă natură. De asemenea, libera circulaţie va facilita contactele interpersonale 

între oameni şi va avea un impact benefic asupra situaţiei social -  politice din Republica 

Moldova.

Aspectul economic şi de mediu:
Aplicarea Acordului nu va avea repercusiuni negative asupra economiei Republicii Moldova.

Conform datelor generate de Sistemul Informaţional de Gestionare a Vizelor în perioada 

01.01.2014 -  31.12.2016 (3 ani) au fost eliberate 8 vize pentru cetăţenii Federaţiei Saint Kitts şi 

Nevis dintre care, 2 fiind în scop de afaceri şi 6 în scop de turism. Conform datelor prezentate de 

către Biroul de Migraţie şi Azil din cadrul MAI, în perioada anilor 2014-2016, cetăţeni 

Federaţiei Saint Kitts şi Nevis nu au fost sancţionaţi şi nu a fost constatat faptul încălcării de 

către aceştia a legislaţiei Republicii Moldova, nu a fost constatată perturbarea ordinii publice sau 

alte încălcării pe durata termenului de şedere pe teritoriul ţării noastre. Suplimentar, numărul 

cererilor de azil depuse în perioada menţionată, de către cetăţenii Federaţiei Saint Kitts şi Nevis, 

a fost egal cu zero.

Se mizează pe faptul, că eliminarea cerinţelor de viză va mări fluxul cetăţenilor Republicii 

Moldova şi ai Federaţiei Saint Kitts şi Nevis care vor dori să călătorească pe teritoriul celuilalt 

stat, iar acest lucru va contribui la dezvoltarea cooperării reciproce pe toate planurile şi va 

impulsiona schimburile comerciale bilaterale.

Aspectul normativ:
Acordul corespunde prevederilor Constituţiei Republicii Moldova cât şi ale Legii nr. 595-XIV 

din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova. De asemenea, prezentul 

Acord este în concordanţă cu prevederile Convenţiei de la Viena din 23 mai 1969 cu privire la 

dreptul tratatelor.

Prezentul Acord necesită operarea unor modificări în Legea 257-XVIII din 1 noiembrie 2013 

privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe



care sunt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a 

Republicii Moldova şi anume deplasarea Federaţiei Saint Kitts şi Nevis din Anexa nr. 1 -  ""lista 

statelor resortisanţii cărora au obligaţia deţinerii unei vize” în Anexa nr. 2 -  „lista statelor 

resortisanţii cărora sunt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi 

tranzitarea teritoriului Republicii Moldova”.

Aspectul instituţional şi organizatoric:
Una din formele de cooperare prevăzute în tratat sub aspect organizatoric, necesară aplicării 

Acordului, este schimbul specimenelor paşapoartelor corespunzătoare în termen de 30 zile de la 

data semnării prezentului Acord. La fel şi în cazul punerii în circulaţie a unor paşapoarte noi sau 

modificării celor existente, Părţile Contractante se vor notifica reciproc, în formă scrisă, prin 

canale diplomatice, cu cel puţin 30 de zile până la punerea în circulaţie a paşapoartelor noi sau 

modificate şi vor transmite specimenele acestora.

Măsurile instituţionale ce necesită a fi efectuate pe plan intern sunt:

1. Notificarea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Politiei de Frontieră şi 

Biroul Migraţie şi Azil) şi misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

despre intrarea în vigoare a Acordului;

2. Publicarea informaţiilor despre operarea modificărilor în regimul de vize între Republica 

Moldova şi Federaţia Saint Kitts şi Nevis.

Aplicarea Acordului nu va necesita înfiinţarea unor instituţii sau structuri noi naţionale şi 

internaţionale sau modificarea celor existente, precum şi abilitarea unor persoane sau instituţii 

cu împuterniciri noi. De asemenea, pentru implementarea Acordului nu vor fi necesare resurse 

umane suplimentare.

Aspectul financiar:
Conform datelor generate de Sistemul Informaţional de Gestionare a Vizelor în perioada 

01.01.2014 -  31.12.2016 au fost eliberate 8 vize în favoarea cetăţenilor Federaţiei Saint Kitts şi 

Nevis. Racordând taxa respectivă la prevederile legislaţiei actuale bugetul de stat ar pierde anual 

aproximativ suma de 213 euro. în contextul acţiunilor şi eforturilor depuse de către Guvern, 

scopul cărora este crearea condiţiilor favorabile de atragere a investiţiilor şi asigurării 

promovării eficiente a exporturilor de mărfuri şi servicii autohtone considerăm, că proiectul 

propus va constitui un element suplimentar privind crearea unui mediu investiţional atractiv 

pentru investiţii în economia ţării noastre. Având în vedere numărul extrem de mic de vize 

eliberate, facilitarea călătoriilor reciproce, în acest sens, ar contribui la majorarea numărului de 

turişti în ţara noastră.

Considerăm, că beneficiile care le-ar putea aduce aplicarea prezentului Acord ar fi cu mult mai 

mari decât pierderile pe care le-ar înregistra bugetul de stat ca urmare a eliminării vizelor pentru 

cetăţenii Federaţiei Saint Kitts şi Nevis.

Aspectul temporal:
Acordul va intra în vigoare în a 30-a zi din data recepţionării ultimei notificări scrise a Părţilor 

Contractante, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru 

intrarea în vigoare a acestuia.



Fiecare Parte Contractantă poate denunţa prezentul Acord printr-o notificare scrisă adresată 
celeilalte Părţi Contractante, pe cale diplomatică. Astfel, Acordul îşi va pierde valabilitatea la 
expirarea termenului de 90 zile, după recepţionarea de către cealaltă Parte Contractantă a 
notificării despre denunţare. Denunţarea va intra în vigoare în 90 zile din data notificării.

Totodată, flecare Parte Contractantă îşi rezervă dreptul de a suspenda integral sau parţial 

prevederile Acordului din considerente de securitate naţională, ordinei şi sănătăţii publice. 

Astfel de decizie, precum şi revocarea ei, urmează a fi notificată în scris, prin canale diplomatice 

care va fi aplicabilă în 90 zile din data notificării.

în textul proiectului Acordului în cauză nu sunt prevăzute careva obligaţii care să rămână în 

vigoare după stingerea acestuia.

C. Rezultatele negocierilor:
Proiectul Acordului menţionat a parvenit de la autorităţile Federaţiei Saint Kitts şi Nevis.

Instituţia responsabilă pentru negocierea şi semnarea Acordului este Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene.

Negocierile s-au desfăşurat prin corespondenţă, pe canale diplomatice, în limba engleză.

Ca urmare a negocierilor, textul iniţial a suferit unele modificări neesenţiale care nu afectează 

obiectul tratatului. Astfel, s-a considerat relevant excluderea art. 6 din Acord, luând în 

considerare faptul că potrivit prevederilor alin. (6) al art. 6 al Legii nr. 269 din 09.1 1.1994 cu 

privire la ieşirea şi intrarea în RM, modul de intrare pe teritoriul altul stat este reglementat de 

legislaţia acestuia. Respectiv, autorităţile unui stat nu pot lua decizia privind stoparea oricărei 

persoane de a intra pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante.

D. Aspectul procedural al semnării;
Potrivit prevederilor Acordului, acesta va fi semnat în limbile română, şi engleză. în cazul 

apariţiei unor divergenţe privind interpretarea sau aplicarea Acordului, textul în limba engleză 

va fi unul de referinţă.

După adoptarea deciziei de rigoare privind semnarea Acordului, Părţile vor identifica 

evenimentul în cadrul căruia ar putea fi semnat documentul în cauză, precum şi nivelul 

reprezentanţilor lor care vor semna Acordul.

După semnarea Acordului dat, MAEIE va întreprinde măsurile ce se impun în vederea ratificării 

acestuia de către Parlamentul Republicii Moldova, iar după adoptarea Legii privind ratificarea 

Acordului, MAEIE va informa autorităţile Federaţiei Saint Kitts şi Nevis asupra acestui subiect.

JlgLiiaaîL^APAŢlNA 

Secretar General de Stat
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