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Pentru aprobarea proiectului de lege privind  

modificarea şi abrogarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

  Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind modificarea şi abrogarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

privind modificarea şi abrogarea unor acte legislative 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. I. – Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53-55, art. 302) se modifică după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 3), cuvintele „dreptului la muncă” se 

substituie cu textul „dreptului de ședere provizorie în scop de muncă; pentru 

examinarea cererii de acordare sau prelungire a dreptului de aflare”. 

 

2. La articolul 3 alineatul 3): 

se completează cu litera d2) cu următorul conținut: 

„d2) pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului 

de aflare 25 lei”; 

la literele g) și h), cuvintele „dreptul la muncă” se substituie cu cuvintele 

„dreptului de ședere provizorie în scop de muncă”. 

 

Art. II. – Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), 

cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Pe tot parcursul textului, cuvintele „cetăţeni ai Uniunii Europene”, „din 

statele membre ale Uniunii Europene” și „dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene” se substituie cu cuvintele „cetățeni ai Uniunii Europene sau din 

statele membre ale Organizației Mondiale a Comerțului”, „din statele membre 

ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizației Mondiale a 

Comerțului” și „dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau membru al 

Organizației Mondiale a Comerțului”. 

 

2.  La articolul 3: 

cuvintele  „persoane cu funcţii de conducere” se substituie cu cuvintele 

„persoane cu funcţii de conducere transferate”; 

se completează cu următoarele noţiuni: 

„beneficiar solicitant – întreprindere, instituţie sau organizaţie cu statut de 

persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de 

organizare, inclusiv reprezentanța subiecților străini sau persoana fizică, care 

angajează străini sau beneficiază de munca străinilor;  



4 

 

Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\15581\15581-redactat-ro.docx 

drept de aflare – drept conferit prin excepție străinului, în condițiile 

prezentei legi, prin care i se permite aflarea temporară pe teritoriul Republicii 

Moldova pe un termen cumulativ mai mare de 90 de zile calendaristice, dar care 

nu va depăși un an calendaristic, fără deținerea permisului de ședere; 

migraţia de muncă - sosirea benevolă a străinilor pe teritoriul Republicii 

Moldova, în scopul desfăşurării unor activităţi de muncă; 

lucrător migrant – străin autorizat să desfăşoare o activitate de muncă pe 

teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Codului Muncii;  

lucrător detaşat – străin calificat, angajat oficial al unei întreprinderi cu 

sediul pe teritoriul altui stat, detaşat temporar în baza unui contract de prestare a 

serviciilor și/sau de executare a lucrărilor ori în baza unui act de detaşare la un 

beneficiar solicitant din Republica Moldova, unde își va desfășura activitatea 

conform contractului sau actului de detaşare; 

lucrător sezonier în munci agricole – străin angajat pe teritoriul Republicii 

Moldova în baza unui contract individual de muncă încheiat direct între străin și 

beneficiarul solicitant cu durată determinată sau la o muncă determinată pentru a 

efectua o activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor; 

lucrător frontalier – străin al unui stat care are frontieră comună cu 

Republica Moldova, încadrat în muncă în localitățile care se află  în zona de 

frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova şi care se întoarce zilnic sau, cel 

puţin, o dată în săptămînă, pe teritoriul statului în care îşi are domiciliul 

permanent și al cărui cetățean este; 

lucrător înalt calificat – străin care deține competențe speciale și esențiale 

pentru producere și cercetare, privind tehnicile, procesele, procedurile sau 

gestionarea întreprinderii. La evaluarea acestor competențe se iau în considerare 

atît competențele specifice necesare pentru desfășurarea activității întreprinderii, 

cît și deținerea unui nivel înalt de calificare într-un anumit profil ocupațional sau 

într-o anumită activitate care necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv 

apartenența la o profesie acreditată.  

decizie de acordare a dreptului de ședere provizorie sau permanentă– act 

oficial emis de autoritatea competentă pentru străini, în condițiile prezentei legi, 

care confirmă dreptul de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul 

Republicii Moldova; 

persoană cu funcții de conducere – străin care deține o funcție din grupele 

minore 112-143 în conformitate cu Clasificatorul Ocupațiilor din Republica 

Moldova”.  

 

3. Articolul 6 se completează cu alineatul  (41) cu următorul cuprins: 

„(41) Străinilor care fac parte din personalul navigant și echipajul navelor 

maritime și fluviale, și care călătoresc pentru a se îmbarca pe navă, li se permite 

intrarea, șederea și tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, în măsura 

necesară îmbarcării pe navă, fără a îndeplini celelalte condiții de intrare 

prevăzute de prezenta lege, în cazul în care se demonstrează că nava, pe care 

urmează să se îmbarce străinul, se află în escală într-un port din Republica 

Moldova, sau va fi în escală atunci cînd străinul va ajunge în portul respectiv, și 
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că străinul are un angajament de îmbarcare pe navă în calitate de personal 

navigant sau membru al echipajului acesteia. Permisiunea de intrare va fi 

acordată cu condiția că străinul deține de paşaportul naţional și act de identitate 

pentru personalul navigant, valabile.” 

  

4. Articolul 18 alineatul (2):  

la litera d), cuvintele „pentru contracte ori tratative” se substituie cu textul 

„pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, reprezentanţe sau filiale, pentru 

negociere şi vînzare de servicii sau de mărfuri sau încheierea contractelor de 

vînzare a serviciilor sau mărfurilor”; 

la litera g), după textul „tratament medical de scurtă durată,” se introduce 

textul „pentru a presta servicii contractuale, pentru a desfăşura activităţi 

independente”. 

 

5. Articolul 19 alineatul (2) se completează cu literele h) și i) cu următorul 

cuprins: 

„h) pentru persoana transferată temporar în cadrul aceleiaşi persoane 

juridice – străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru 

desfăşurarea unei activităţi în calitate de persoană cu funcţie de conducere sau 

specialist;  

i) pentru activităţi de stagiere – străinilor transferaţi temporar în cadrul 

aceleiași persoane juridice, care urmează să intre în Republica Moldova în scopul 

dezvoltării profesionale sau formării tehnice.” 

 

6. La articolul 301: 

pe tot parcursul textului, după cuvintele „copiei de pe pașaportul național” 

se introduce textul „a vizei, după caz”; 

la alineatul (2), textul „90 de zile” se substituie cu textul „de pînă la 6 luni 

calculate cumulativ”. 

 

7. La articolul 302, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  

„(1) Beneficiarul solicitant din Republica Moldova, în cazul necesității 

aflării în ţară a vînzătorului profesionist, a prestatorului de servicii contractuale 

sau a profesionistului independent pe o perioadă mai mare de 90 de zile, prezintă 

autorității competente pentru străini cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de 

expirare a termenului de aflare legală a străinului, o declaraţie pe propria 

răspundere privind scopul şi durata aflării străinului în ţară, cu anexarea actelor 

menţionate la art.301 alin.(2), (3) şi (4)”. 

 

8. Articolul 303 se abrogă. 

 

9. La articolul 31 alineatul (1):  

cifrele „35” se exclud; 

textul „și 422” se substituie cu textul „422 și Capitolul IV¹”. 
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10. La articolul 32 alineatul (3), textul „Legea nr. 180/2008 cu privire la 

migrația de muncă” se substituie cu textul „Capitolul IV¹”. 

 

11. La articolul 34 alineatul (1), textul „Legea nr. 180/2008 cu privire la 

migrația de muncă” se substituie cu textul „Capitolul IV¹”. 

 

12. Articolele 35, 36 și 364 se abrogă. 

 

13.  Articolul 361: 

la alineatul (1), litera a) se completează cu următorul text: 

„În cazul în care, valoarea totală a investițiilor efectuate de străin, nu 

atinge cuantumul menționat al investițiilor, dar împreuna cu ceilalți investitori 

străini, asociați în aceeași persoană juridică, depășesc acest cuantum si, niciunul 

din ceilalți asociați sau acționari străini nu solicită sau nu au solicitat dreptul de 

ședere în Republica Moldova în calitate de investitor, atunci se consideră că 

acesta a îndeplinit cerința privind cuantumul investițiilor”; 

la alineatul (2), textul „Cu privire la investiţii” sau „Mobilitatea salariaţilor 

şi locurile de muncă”, care să confirme efectuarea investiţiei sau deschiderea 

locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant” se substituie cu textul 

„confirmarea investițiilor de către auditorul acreditat, înregistrat în Registrul de 

stat al auditorilor, care să confirme efectuarea investiției sau darea de seamă 

privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de 

asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii 

calculate, care să confirme crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului 

solicitant”; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Străinilor care efectuează investiţii sau au creat locuri de muncă li se 

acordă drept de ședere după cum urmează: 

a) pentru investiții în valoare echivalentă cu 60–200 de salarii medii lunare 

pe economie prognozate sau pentru cel puţin 4 locuri de muncă cu salariu mediu 

lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 2 ani; 

b) pentru investiții în valoare echivalentă cu 200–600 de salarii medii 

lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 8 locuri de muncă cu salariu 

mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 3 

ani; 

c) pentru investiții în valoare echivalentă cu 600–2000 de salarii medii 

lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 15 locuri de muncă cu 

salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un 

termen de 4 ani; 

d) pentru investiții în valoare echivalentă cu 2000–4000 de salarii medii 

lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 25 de locuri de muncă cu 

salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un 

termen de 5 ani; 

 e)  pentru investiții în valoare echivalentă cu peste 4000 de salarii medii 

lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 50 de locuri de muncă cu 
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salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un 

termen de 8 ani.” 

 

14. Se completează cu capitolul capitolul IV¹ cu următorul cuprins: 

 

„Capitolul IV¹ 

ACORDAREA ŞI PRELUNGIREA DREPTULUI 

 DE ŞEDERE PROVIZORIE PENTRU LUCRĂTORII MIGRANȚI 

 

 Articolul 431. Condițiile de imigrare în scop de muncă în Republica 

Moldova                  

(1) În Republica Moldova, imigrarea în scop de muncă a străinilor se 

efectuează în funcţie de necesităţile economiei naţionale în forţă de muncă 

calificată în cazul în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi 

asigurată din resursele umane autohtone, în conformitate cu prevederile prezentei 

legi, ale altor acte normative şi ale tratatelor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte.   

(2)  În scopul asigurării necesităţilor economiei naţionale cu forţă de 

muncă, Guvernul, în baza Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, 

aprobă şi actualizează, anual sau la necesitate, Lista ocupaţiilor prioritare. 

(3) Pe teritoriul Republicii Moldova străinii pot desfăşura activităţi de 

muncă în baza dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie în scop de 

muncă și a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, eliberat de 

autoritatea competentă pentru străini la solicitarea beneficiarului solicitant. 

(4)  Autoritatea competentă pentru străini asigură controlul asupra 

contracarării  muncii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. 

(5) Pînă la sosirea străinului în Republica Moldova, după caz, beneficiarul 

solicitant depune la Ghișeul unic de documentare a străinilor, din cadrul 

autorității competente pentru străini, actele prevăzute de prezenta lege în vederea 

acordării dreptului de ședere provizorie în scop de muncă. 

(6)  În cazul în care străinul se află deja în țară, beneficiarul solicitant 

poate cere autorității competente pentru străini acordarea dreptului de ședere în 

scop de muncă în condițiile prezentei legi: 

a) pentru străinii aflați în Republica Moldova în baza unei vize de scurtă 

ședere sau fără viză, cu condiția depunerii demersului cu cel puțin 30 de zile 

înainte de expirarea termenului permis străinului pentru aflare în Republica 

Moldova; 

b) pentru străinii aflați în Republica Moldova în scop de muncă, cu permis 

de ședere valabil, în cazul în care, cu aceștia a fost reziliat înainte de termen 

contractul individual de muncă precedent; 

c) pentru străinii cu drept de ședere provizorie în alte scopuri în Republica 

Moldova. 

(7) Beneficiarul solicitant poate cere acordarea dreptului de ședere 

provizorie în scop de muncă prin asumarea angajamentelor pe propria răspundere 

că:  
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a) a îndeplinit procedurile  naționale de anunțare și de înregistrare a 

locurilor de muncă vacante; 

b) calificarea străinului corespunde specificului funcției, profesiei, locului 

pentru care urmează a fi angajat;  

c) va asigura respectarea angajamentelor contractuale salariale și 

efectuarea transferurilor sociale și medicale pentru străinul respectiv; 

d) străinul deține asigurare medicală valabilă pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

(8) Următoarele categorii de străini pot să presteze munca pe teritoriul 

Republicii Moldova în baza vizei, dreptului de aflare, sau a dreptului de ședere 

provizorie, după caz, fără obținerea în prealabil a dreptului de ședere provizorie 

în scop de muncă și a unui permis de şedere provizorie în scop de muncă:  

a) personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, al organizaţiilor 

internaţionale acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor lor;  

b) jurnaliştii străini acreditaţi în Republica Moldova;  

c) oamenii de creaţie şi lucrătorii din cultură, sosiţi pentru o perioadă pînă 

la 90 zile, precum şi personalul colectivelor artistice, inclusiv cel administrativ şi 

de deservire, sosit în turneu;  

d) cadrele științifico-didactice universitare și cercetătorii științifici aflați în 

mobilitate academică, în baza acordurilor interinstituționale, cu dreptul de a ține 

cursuri sau a efectua studii de cercetare pentru o perioadă de scurtă durată (pînă 

la 90 de zile); 

e) profesioniștii independenți;  

f) persoanele aflate în vizite de afaceri;  

g) persoane transferate temporar de către persoana juridică străină;  

h) persoanele trimise în deplasare (delegate) în Republică Moldova în 

interes de serviciu; 

i) străinii sosiţi pentru activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul 

proiectelor europene sau internaţionale, cu excepţia celor sosiţi la muncă în baza 

contractului individual de muncă; 

j) personalul navigant și echipajul navelor maritime și fluviale;  

k) persoanele sosite la studii, inclusiv în cadrul schimbului de elevi, 

precum şi pentru formare profesională neremunerată sau pentru perfecţionare; 

l) străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă pe teritoriul Republicii 

Moldova sau cu domiciliu permanent în Republica Moldova; 

m) apatrizii al căror statut a fost recunoscut de către Republica 

Moldova; 

n) străinii cu drept de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;    

o) deservenţii şi salariaţii cultelor religioase; 

p) persoanele pentru care, conform tratatelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, este stabilit un alt mod de angajare; 

q) străinii care sînt asociaţi, acţionari și membri ai consiliului de 

administrare a beneficiarului solicitant cu investiții străine şi nu deţin funcții 

remunerate în cadrul acestora pentru o perioada care nu va depăși 90 de zile 

calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice. 
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r) străinul care este administrator al beneficiarului solicitant și care se află 

în Republica Moldova pentru o perioada care nu va depăși 90 de zile 

calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice. 

(9) Străinii cu drept de şedere provizorie pentru studii pot desfăşura 

activităţi de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia 

muncii, pentru o perioadă ce nu va depăşi 10 ore pe săptămînă sau echivalentul 

în zile într-un an. 

(10) Străinii toleraţi, pe perioada în care li s-a acordat tolerarea rămînerii 

pe teritoriul Republicii Moldova pot desfăşura activităţi de muncă pe teritoriul 

Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia muncii, fără obținerea 

dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și a unui permis de şedere 

provizorie în scop de muncă. 

(11) Evidenţa lucrătorilor imigranţi este ţinută de autoritatea competentă 

pentru străini care asigură notificarea trimestrială a autorității competente pentru 

ocuparea forţei de muncă prin intermediul Sistemului informațional automatizat 

„Migrație și Azil”. 

 

Articolul 432. Depunerea actelor pentru acordarea și prelungirea dreptului 

de ședere provizorie în scop de muncă și emiterea deciziei 

(1) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă și se 

prelungește de către autoritatea competentă pentru străini în baza demersului 

tipizat al beneficiarului solicitant. 

(2) Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, 

beneficiarul solicitant depune la Ghișeul unic: 

a)  demersul tipizat privind acordarea dreptului de şedere provizorie în 

scop de muncă;  

b) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

c) dovada spațiului de locuit; 

d) certificatul de cazier judiciar tradus și legalizat sau apostilat de 

autorităţile statului a cărui cetăţenie străinul o deţine, cu excepția străinilor 

titulari a unui permis de ședere valabil;  

e) proiectul contractului individual de muncă;  

f) actele care justifică scopul pentru care se solicită dreptul de ședere.  

(3) În cazul în care străinul are o şedere legală de cel puţin 2 ani într-o altă 

ţară decît țara a cărei cetăţenie o deţine, acesta urmează să prezinte cazierul 

judiciar eliberat de autorităţile statului de reşedinţă, tradus și legalizat/apostilat, 

precum şi documentul ce confirmă dreptul de şedere.  

(4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, 

beneficiarul solicitant cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea 

termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă a 

străinului, depune la Ghişeul unic demersul tipizat privind prelungirea dreptului 

de şedere provizorie în scop de muncă, însoţit de copia contractului individual de 

muncă şi de actele prevăzute în alineatul (2) al prezentului articol, cu excepția 

cazierului judiciar. 
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(5)  Demersul privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere 

provizorie în scop de muncă cu actele necesare se depune la Ghișeul Unic, în 

cadrul autorității competente pentru străini personal sau prin intermediul 

serviciilor web. 

(6) Forma și conținutul demersului tipizat privind acordarea sau 

prelungirea dreptului de şedere provizorie se aprobă prin ordinul autorităţii 

competente pentru străini și se publică pe pagina web oficială a autorității. 

(7) Beneficiarul solicitant poartă răspundere în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare pentru corectitudinea și autenticitatea datelor 

prezentate în demersul tipizat. 

(8) Decizia privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere 

provizorie în scop de muncă se emite în termen de cel mult 15 zile calendaristice 

de la data depunerii actelor la Ghişeul unic. 

(9) Perfectarea permisul de şedere provizorie în scop de muncă se 

efectuează de către Agenția Servicii Publice în termen de pînă la 7 zile 

calendaristice din data depunerii cererii. 

 

Articolul 433. Refuzul acordării sau prelungirii dreptului de ședere 

provizorie în scop de muncă 

(1) Decizia privind refuzul acordării sau prelungirii dreptului de şedere 

provizorie în scop de muncă se emite în cazul în care: 

a) străinul nu întruneşte condiţiile de intrare în Republica Moldova, 

prevăzute la art. 6 alin.(1) lit. a), e), f) şi g); 

b) străinul nu întrunește condițiile prevăzute la  art. 8 alin. (1) lit. b)-l); 

c) în urma examinării documentelor prezentate s-a constatat că acestea au 

fost perfectate cu abateri de la normele stabilite sau conţin date neautentice; 

d) beneficiarul solicitant a intrat oficial în procedură de insolvabilitate sau 

de lichidare; 

e) beneficiarul solicitant nu are activitate economică pe parcursul anului de 

gestiune; 

f) beneficiarul solicitant nu  a efectuat transferul contribuţiilor de asigurări 

sociale de stat și medicale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în 

cazul prelungirii dreptului de ședere provizorie; 

g) beneficiarul solicitant nu  a achitat taxele de stat pentru acordarea sau 

prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă. 

 (2) Autoritatea competentă pentru străini comunică beneficiarului 

solicitant în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, decizia de 

respingere a cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie 

în Republica Moldova, precum şi motivele care au stat la baza deciziei.  

(3) Decizia de respingere a cererii de acordare sau de prelungire a 

dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova poate fi contestată în 

instanţă de contencios administrativ. 

 

Articolul 434.  Acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie 

lucrătorului migrant 
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(1) Dreptul de şedere provizorie se acordă lucrătorului migrant în baza 

următoarelor acte: 

a) demersul tipizat;  

b) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

c) dovada spațiului de locuit; 

d) certificatul de cazier judiciar tradus și legalizat sau apostilat;  

e) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune; 

f) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

 (2)  Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o 

perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru un nou 

termen. 

(3) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 

străinului, specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte: 

a) demersul tipizat; 

b) copia de pe contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

e) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

 

Articolul 435.  Acordarea și prelungirea dreptului de şedere provizorie în 

scop de muncă străinilor a căror calificare este inclusă în Lista ocupațiilor 

prioritare 

(1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă lucrătorului 

migrant a cărui calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare în baza 

următoarele acte: 

a) demersul tipizat; 

b) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea 

profesională a străinului invitat la muncă; 

e) certificatul de cazier judiciar al străinului tradus și legalizat sau 

apostilat; 

f) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

g) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  
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(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o 

perioadă de doi ani, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru un nou termen. 

(3) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 

străinului, specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte: 

a) demersul tipizat; 

b) copia de pe contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 

e) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

 

Articolul 436.  Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în 

scop de muncă pentru persoanele cu funcţii de conducere 

(1) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă străinilor care 

dețin funcții de conducere și gestionează personalul angajat din subordine în 

cadrul unui beneficiar solicitant în care în ultimii 3 ani de gestiune, s-au efectuat 

investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile 

în activitatea de întreprinzător sau au fost create locuri de muncă, în baza 

următoarelor acte: 

a) demersul tipizat; 

b) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea remunerării 

lunare al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune și a atribuțiilor acestuia. 

Administratorul conform actului de constituire poate prezenta contractul de 

management sau contractul de mandat; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) certificatul de cazier judiciar al străinului tradus și legalizat sau 

apostilat;  

e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

f) confirmarea investițiilor de către auditorul acreditat care să confirme 

efectuarea investiției sau darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de 

asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care să confirme crearea locurilor 

de muncă în cadrul beneficiarului solicitant; 

g) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

(2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru persoanele  cu 

funcţii de conducere se acordă pentru o perioadă stabilită în condițiile prevăzute 

la art. 361 alin. (3).  

(3) În cazul în care beneficiarul solicitant nu întrunește condițiile 

prevăzute la art. 361 alin. (3), persoana cu funții de conducere poate obține drept 

ședere provizorie în scop de muncă în conformitate cu prevederile art. 434.  
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(4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 

al străinului, specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele 

acte: 

a) demersul tipizat; 

b) copia de pe contractul individual de muncă contractul de 

management/contractul de mandat cu indicarea remunerării lunare al străinului, 

stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat 

pentru anul de gestiune și a atribuțiilor acestuia; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

e) documentele prevăzute la alin. (2) lit. f) din prezentul articol, care 

confirmă efectuarea investiţiei sau crearea locurilor de muncă în cadrul 

beneficiarului solicitant respectiv; 

f) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

 

Articolul 437. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie  în 

scop de muncă pentru străinii  angajaţi în proiecte investiţionale de 

importanţă  naţională 

(1) Pentru întreprinderile incluse de către Consiliul pentru promovarea 

proiectelor investiționale de importanță națională în lista proiectelor 

investiţionale de importanţă naţională se permite angajarea străinilor în cazul în 

care acordul cu privire la implementarea proiectelor investiţionale conţine 

prevederi conform cărora numărul angajaţilor străini se va diminua în favoarea 

angajaţilor autohtoni, astfel încît, după 5 ani de la demararea implementării 

proiectelor, numărul angajaților străini să nu depăşească 50% din numărul total 

de angajaţi. 

(2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajați 

în proiecte investiţionale de importanţă naţională, se acordă în baza următoarelor 

acte: 

a) demersul tipizat; 

b) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) certificatul de cazier judiciar al străinului tradus și legalizat sau 

apostilat; 

e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

f) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

(3) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinii  angajaţi 

în proiecte investiţionale de importanţă  naţională se acordă pentru o perioadă de 

pînă la doi ani, cu posibilitatea prelungirii pentru un nou termen, dar nu mai mult 

decît perioada de derulare a proiectului investițional. 
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(4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 

al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant prezintă dinamica 

angajării lucrătorilor autohtoni și depune următoarele acte: 

a) demersul tipizat;  

b) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

c) copia de pe contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune; 

d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

e) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

 

Articolul 438. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie  în 

scop de muncă pentru străinii angajaţi în cadrul proiectelor de asistență externă 

 (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul angajat 

în cadrul proiectelor de asistență externă, se acordă în baza următoarelor acte: 

a) demersul tipizat; 

b) demersul autorităţii administraţiei publice/instituţiei/organizaţiei 

beneficiar sau implementatorului de proiect; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 

e) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinii  angajaţi 

în cadrul proiectelor de asistenţă externă se acordă pentru perioada implementării 

proiectului, dar nu mai mare decît perioada solicitată în demersul autorităţii 

administraţiei publice/instituţiei/organizaţiei beneficiar sau implementatorului de 

proiect. 

(3) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 

al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele 

acte: 

a) demersul tipizat 

b) demersul autorităţii administraţiei publice/instituţiei/organizaţiei 

beneficiar sau implementator de proiect; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

e) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

 

   Articolul 439. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în 

scop de muncă pentru lucrătorii înalt calificaţi 

(1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă străinilor care 

sînt lucrători înalt calificaţi cu următoarele condiţii: 

a) beneficiarul solicitant intenţionează să angajeze un străin pe un loc de 

muncă corespunzător, în baza unui contract individual de muncă, pe o durată 
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determinată cu o durată normală a timpului de muncă, şi să îi achite un salariu în 

mărime de cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 

de gestiune; 

b) străinul îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în 

activitate sau competenţe specifice în domeniul pentru care este angajat. 

(2) Dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul 

specificat la alin. (1), se acordă în baza următoarelor acte: 

a) demersul tipizat; 

b) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime de cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie 

prognozate pentru anul de gestiune; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) certificatul de cazier judiciar al străinului tradus și legalizat sau 

apostilat; 

e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

f) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

(3) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii înalt 

calificaţi se acordă pentru o perioadă de pînă la trei ani, cu posibilitatea de a fi 

prelungită pentru un nou termen, dar care nu va depăși perioada contractului 

individual de muncă, într-o perioadă de cinci ani. 

(4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 

al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele 

acte: 

a) demersul tipizat;  

b) copia de pe contractul individual de muncă; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;  

  e) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

 

Articolul 4310. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în 

scop de muncă pentru lucrătorii detașați 

(1) Pentru străinii detaşaţi pentru o perioada cumulativă mai mare de 90 de 

zile calendaristice în decursul unui an calendaristic se va solicita acordarea 

dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, în baza următoarelor acte: 

a) demersul tipizat; 

b) copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea care detașează 

străinul contrasemnat de beneficiarul solicitant şi copia contractului de prestare a 

serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) certificatul de cazier judiciar al străinului tradus și legalizat/apostilat; 

e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

f) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  



16 

 

Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\15581\15581-redactat-ro.docx 

(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii 

detaşaţi se acordă pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungit 

pentru o perioadă cumulativă de pînă la 3 ani, dar care să nu depăşească termenul 

contractului de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor. 

(3) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 

străinului prevăzut la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte: 

a) demersul tipizat 

b) copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea care detașează 

străinul contrasemnat de beneficiarul solicitant şi copia contractului de prestare a 

serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 

  e) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

 

Articolul 4311.  Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în 

scop de muncă străinilor care desfăşoară activități didactice, activităţi în 

domeniul culturii, sănătății, sportului. 

(1) Dreptul de şedere provizorie  în scop de muncă se acordă străinilor 

care desfăşoară activități didactice, activităţi în domeniul culturii, sănătății sau 

alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţiile de profil 

din Republica Moldova cu îndeplinirea următoarelor condiţii:   

a) beneficiarii solicitanți din domeniul culturii, sănătății, educaţiei, 

sportului şi științific sînt atestați în condiţiile legii; 

b) există acorduri bilaterale inter-instituționale sau internaționale de 

primire în raport cu străinul invitat. 

(2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul 

specificat la alin. (1), se acordă în baza următoarelor acte: 

a) demersul tipizat; 

b) proiectul contractului individual de muncă; 

c) avizul emis de autoritatea competentă în domeniul culturii, sănătății, 

educației, sportului și științific; 

d)copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

e) certificatul de cazier judiciar al străinului tradus și legalizat/apostilat; 

f) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 

g)1 fotografie (3cm x 4 cm).  

(3) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă a străinului specificat la 

alineatul (1) se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea de a fi 

prelungită pentru un nou termen. 

(4) În vederea prelungirii a dreptului de şedere provizorie în scop de 

muncă străinului prevăzut la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele 

acte: 

a) demersul tipizat;  

b) copia de pe contractul individual de muncă; 
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c) avizul emis de autoritatea competentă în domeniul culturii, sănătății, 

educației, sportului și științific; 

d) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

e) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 

f) 1 fotografie (3cm x 4 cm).  

 

 Articolul 4312. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în 

scop de muncă persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul unui beneficiar 

solicitant cu activități îndomeniul tehnologiei informaţiei şi specialiştilor  în 

domeniul tehnologiei informaţiei   

(1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă pentru străinii 

cu funcţii de conducere în cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul 

tehnologiei informaţiei, în baza următoarelor acte: 

a) demersul tipizat; 

b) avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei 

informaţiei; 

c) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea remunerării 

lunare al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune și a atribuțiilor acestuia. 

Administratorul conform actului de constituire poate prezenta contractul de 

management sau contractul de mandat; 

d) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

f) certificatul de cazier judiciar al străinului tradus și legalizat sau 

apostilat; 

g) 1 fotografie (3cm x 4 cm). 

(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinul indicat la 

alin. (1) se acordă pentru o perioadă cumulativă de pînă la 4 ani, cu drept de 

prelungire, după caz, cu o nouă perioadă de 4 ani. 

(3) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 

străinului prevăzut la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte: 

a) demersul tipizat; 

b) copia de pe contractul individual de muncă/ contractul de 

management/contractul de mandat cu indicarea salariului lunar al străinului, 

stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat 

pentru anul de gestiune și a atribuțiilor acestuia; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) dovada  spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

e) 1 fotografie (3cm x 4 cm). 

(4) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străini specialiști 

în domeniul tehnologiei informaţiei se acordă în baza următoarelor acte: 

a) demersul tipizat; 
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b) avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei 

informaţiei; 

c) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune; 

d) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 

f) certificatul de cazier judiciar al străinului tradus și legalizat sau 

apostilat; 

g) 1 fotografie (3cm x 4 cm). 

(5) Dreptul de şedere provizorie pentru străinul menționat la alin. (4) se 

acordă pentru o perioadă cumulativă de pînă la 2 ani, cu drept de prelungire, 

după caz, cu o nouă perioadă pînă la 2 ani, dar care nu va depăși perioada 

indicată în contract. 

(6) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 

pentru străinul menționat la alin. (4), beneficiarul solicitant depune următoarele 

acte: 

a) demersul tipizat; 

b) copia de pe contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune; 

c) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

d) dovada spațiului de locuit; 

e) 1 fotografie (3cm x 4 cm). 

 

Articolul 4313. Acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă 

a străinilor angajați ai rezidenților Zonelor economice libere 

(1)Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajați ai 

rezidenților Zonelor economice libere, se acordă în baza următoarelor acte: 

a) demersul tipizat; 

b) demersul administratorului principal al Zonei economice libere; 

c) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune; 

d) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

e) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 

f) certificatul de cazier judiciar al străinului tradus și legalizat sau 

apostilat. 

g) 1 fotografie (3cm x 4 cm). 

(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinul 

specificat la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de un an sau pentru o perioadă 
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stabilită în contractul individual de muncă cu posibilitatea de a fi prelungit pentru 

o perioadă cumulativă de pînă la 5 ani. 

 (3) În vederea prelungirii a dreptului de şedere provizorie în scop de 

muncă străinului prevăzut la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele 

acte: 

a) demersul tipizat; 

b) demersul administratorului principal al Zonei economice libere; 

c) copia de pe contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar 

al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe 

economie prognozat pentru anul de gestiune 

d) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

e) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova. 

 

Articolul 4314. Dreptul de aflare temporară pe teritoriul  Republicii 

Moldova și evidenţa lucrătorilor sezonieriîn munci agricole şi a lucrătorilor 

frontalieri 

(1) Lucrătorii sezonieri în munci agricole și lucrătorii frontalieri pot 

desfăşura activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova fără a obţine în 

prealabil de către beneficiarul solicitant a dreptului de şedere provizorie în scop 

de muncă. 

(2) Lucrătorii sezonieri în munci agricole și lucrătorii frontalieri pot 

desfăşura activitate de muncă pentru o perioadă de pînă la 9 luni calculate 

cumulativ pe parcursul oricărei perioade de 12 luni, în baza confirmării dreptului 

de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova. 

(3) Beneficiarul solicitant, într-un termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la 

data începerii activității de muncă, va prezenta autorităţii competente pentru 

străini o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării în ţară a 

lucrătorului respectiv, la care va anexa copiile de pe paşaportul naţional al 

străinului, de pe contractul individual de muncă, şi de pe viza de scurtă şedere, 

după caz, și 2 fotografii (3cm x 4 cm).  

(4) În temeiul declaraţiei depuse conform alin. (3), autoritatea competentă 

pentru străini va emite în termen de 10 zile lucrătoare confirmarea dreptului de 

aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a lucrătorului respectiv.  

(5) Forma şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin 

ordinul autorităţii competente pentru străini și se publică pe pagina web oficială a 

autorității. 

(6) Autoritatea competentă pentru străini poate prelungi pentru un nou 

termen dreptul de aflare în Republica Moldova categoriilor date de străini, în 

condițiile alin.(3). 

(7) Decizia privind refuzul acordării confirmării dreptului de aflare 

temporară se emite în condițiile prevăzute de art.433. 

(8) Decizia privind refuzul acordării confirmării dreptului de aflare 

temporară se comunică în scris solicitantului beneficiar în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data emiterii; 
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(9) Decizia privind refuzul acordării dreptului de aflare poate fi contestată 

în instanţă de contencios administrativ. 

 

Articolul 4315. Dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii 

Moldova al specialiştilor în domeniul tehnologiei informaţiei  

(1) Specialistul în domeniul tehnologiei informaţiei își poate desfăşura 

activitatea de muncă pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de pînă la 90 

de zile calculate cumulativ pe parcursul oricărei perioade de 6 luni, în baza 

notificării autorității competente pentru străini de către beneficiarul solicitant. 

(2) Beneficiarul solicitant, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data 

intrării în ţară a străinului, va prezenta autorităţii competente pentru străini o 

declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării în ţară a 

străinului respectiv, la care va anexa avizul emis de autoritatea competentă în 

domeniul tehnologiei informaţiei, a copiilor de pe paşaportul naţional al 

străinului, de pe contractul de prestări servicii şi de pe viza de scurtă şedere, după 

caz, și 2 fotografii (3cm x 4 cm). 

 

Articolul 4316. Înregistrarea temporară și evidența lucrătorilor detașați pe 

o perioada de pană la 90 de zile 

(1) Lucrătorii detașați pentru o perioadă cumulativă de cel mult 90 de 

zile calendaristice în decursul unui an calendaristic pot desfăşura activitate de 

muncă pe teritoriul Republicii Moldova fără a obţine în prealabil de către 

beneficiarul solicitant a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă. 

(2) Beneficiarul solicitant va prezenta autorității competente pentru 

străini o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata detaşării 

străinului, cu cel mult 5 zile calendaristice de la data începerii activității 

străinului detașat în cadrul beneficiarului solicitant. Orice modificare a 

elementelor prevăzute în declaraţie se comunică autorității competente pentru 

străini în cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii acestora. 

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de: 

a) copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea nerezidentă și 

contrasemnată de beneficiarul solicitant; 

b) copia de pe pagina cu date de identificare a paşaportului național al 

străinului; 

c) 1 fotografie (3cm x 4 cm). 

 

15. Articolul 45: 

la alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:  

„e) deține certificat care atestă nivelul mediu de cunoaștere a limbii de stat 

sau copia actului de studii a instituției de învățămînt cu predare în limba română, 

cu excepție pensionarilor pentru limită de vîrstă”; 

la alineatul (6), după cuvintele „specialiștii în domeniul tehnologiei 

informaţiei” se introduce textul „lucrătorii detașați, străinii  angajaţi în proiecte 

investiţionale de importanţă  naţională, lucrătorii rezidenți ai Zonelor economice 
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libere, străinii angajaţi în cadrul proiectelor de asistenţă externă, străini antrenați 

în activități umanitare și de voluntariat.” 

 

16. La articolul 72, alineatul (3) se completează cu următoarea frază: 

„Categoriile de străini prevăzuți în capitolul IV¹ al prezentei legi, urmează să se 

prezinte, în  termen de 5 zile calendaristice de la data eliberării dreptului de 

ședere în scop de muncă sau, după caz, de la data intrării în țară, la autoritatea 

competentă pentru străini pentru perfectarea permisului de şedere.” 

 

Art. III. – Legea nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162-164, art. 598) se modifică după 

cum urmează: 

 

1. La articolul 1, noțiunile „migraţia de muncă ”, „lucrător imigrant”, 

„lucrător detaşat”, „lucrător sezonier”, „lucrător frontalier”, „beneficiar 

solicitant” și „lucrător înalt calificat” se exclud. 

 

2. La articolul 2, textul „desfășurarea activităților de muncă provizorii ale 

lucrătorilor imigranți, condițiile de acordare, prelungire şi revocare a dreptului la 

muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, precum şi” se 

exclude. 

 

3. Articolul 3:  

la alineatul (1), textul „asupra străinilor sosiți pe teritoriul Republicii 

Moldova în scopul desfășurării unor activități provizorii de muncă, asupra 

persoanelor fizice şi persoanelor juridice, indiferent de forma juridică de 

organizare şi tipul de proprietate, asupra autorităților administrației publice”, se 

abrogă; 

 alineatul (2) se abrogă. 

 

4. Capitolul II „Imigrarea în Republica Moldova în scop de muncă a 

străinilor” se abrogă. 

 

5. La articolul 24 alineatul (1) subpunctul 2), litera 1) se abrogă. 

 

Art. IV. – La articolul 4, alin (1) din Legea nr. 273-XIII  din 9 noiembrie 

1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte ((Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), se completează cu alineatul 

(110) cu următorul cuprins: 

„(110) Termenul de examinare a cererilor pentru eliberarea permiselor de 

ședere în scop de muncă este 7 de zile calendaristice cu tarif obișnuit, iar în cazul 

în care există motive întemeiate pentru o examinare suplimentară, autoritatea 

competentă îl prelungește cu cel mult 7 zile calendaristice.” 
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Art. V. – Guvernul în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi 

va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

 

 

Președintele Parlamentului 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de Lege privind modificarea 

şi abrogarea unor acte legislative
(Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migrata de muncă, Legea nr. 200 din 16 iulie 

2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea taxei de stat nr. 1216-X1I din 3 
decembrie 1992, Legea nr. 273-XIII din 09.11.1994privind actele de identitate din sistemul

naţional de paşapoarte)

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului

Autorul proiectului este Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. La 
elaborarea proiectului au participat membrii grupului de lucru instituit la iniţiativa 
MAI în baza dispoziţiei 40/84 din 14.03.2018.___________________

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 
finalităţile urmărite

r \

In conformitate cu obiectivul 10 al Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 
privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011- 
2020), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016, Ministerul 
Afacerilor Interne urmează să amendeze legislaţia în vederea facilitării admiterii şi 
şederii pe teritoriul Republicii Moldovei a investitorilor străini, precum şi a 
persoanelor care gestionează investiţiile străine.

La fel, atragerea şi menţinerea investiţiilor străine, precum şi promovarea 
mediului de afaceri, sunt obiective de bază ale Strategiei naţionale de 
dezvoltare „Moldova 2020”, ale Programului de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova 2016-2018, cît şi ale Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi 
promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020.

Ultimele modificări ale cadrului legal în domeniul migraţiei de muncă au avut 
loc în vara anului 2017 (Legea pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative, nr.l 65 din 20.07.2017, în vigoare din - luna octombrie 2017). Totodată, 
analiza şi evaluarea legislaţiei în vigoare la capitolul dat, a constatat deficienţe 
practice în aplicare, precum şi lipsa unor prevederi clare pentru anumite categorii de 
străini (spre exemplu, administratorii străini ai companiilor nou create sau care nu au 
investit încă 60 salarii medii pe economie sau administratorii companiilor 
necomerciale etc.).

în scopul asigurării acţiunilor menţionate supra, precum şi în vederea optimizării 
în continuare a procedurilor de intrare şi şedere a investitorilor străini şi lucrătorilor 
imigranţi în Moldova, Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul de lege 
privind modificarea şi abrogarea unor acte legislative.

Proiectul în cauză propune introducerea unor prevederi legale, care să elimine 
dificultăţile la obţinerea permiselor de şedere prin optimizarea procedurii de obţinere 
a acestora, precum şi sistematizarea prevederilor legale într-o singură lege, ca, într-un 
scop final, Republica Moldova să devină un stat mult mai atrăgător din punct de 
vedere al investiţiilor străine.______________________________________________

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu presupune transpunerea legislaţiei UE în domeniu.________



4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Principalele amendamente propuse prin prezentul proiect de lege pot fi grupate 
în următoarele seturi de modificări:

1. Legea nr. 200 din 16,07.2010 privind regimul străinilor în Republica 
Moldova

a) Includerea unor noi noţiuni, precum şi revizuirea celor existente. Astfel, spre 
exemplu, a fost extinsă noţiunea de „Beneficiar solicitant” şi s-au oferit posibilităţi 
egale pentru demararea procedurii de obţinere a dreptului de şedere în scop de muncă 
pentru reprezentanţele persoanelor juridice străine, precum şi pentru persoanele fizice 
care desfăşoară activitate de întreprinzător. Actualmente aceste categorii de 
beneficiari nu sunt prevăzuţi ca subiecţi ce pot depune demersuri întru obţinerea 
permiselor de şedere în scop de muncă pentru angajaţii străini.

b) Extinderea dreptului facilitar de aflare şi şedere provizorie pe teritoriul 
Republicii Moldova şi asupra persoanelor fizice aflate în vizită de afaceri din statele 
membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (164 state membre, Republica 
Moldova membră din 26 iulie 2001).

c) Extinderea termenului de aflare pentru vînzătorul profesionist de la 90 de zile 
Ia 6 luni calculate cumulativ pe parcursul unui an de zile.

d) Eliminarea obligativităţii beneficiarului solicitant de a înştiinţa imediat 
autoritatea competentă pentru străini despre intrarea în ţară a vînzătorului 
profesionist, a prestatorului de servicii contractuale sau a profesionistului 
independent. Obligaţia în cauză se va aplica doar cînd persoanele enumerate se vor 
afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile.

e) Acordarea posibilităţii pentru investitori şi lucrătorii migranţi de a solicita 
acordarea dreptului de şedere provizorie în baza vizei de scurtă şedere de tip „C” fără 
a ieşi din ţară şi a solicita de la misiunii diplomatice ale RM de peste hotare a vizei 
de lungă şedere de tip „D’\

f) Oferirea posibilităţii pentru lucrătorii migranţi care activează în Republica 
Moldova şi schimbă angajatorul în baza unui contract de muncă nou să prelungească 
dreptul de şedere provizorie fără obligarea acestuia ca mai întîi să iasă din ţară şi să 
intre repetat cu prezentarea unui pachet nou de acte.

g) Acordarea posibilităţii depunerii de către beneficiarul solicitant a demersului 
privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă 
prin intermediul serviciilor web.

h) Reducerea termenului de examinare a cererii de acordare sau prelungirea 
dreptului de şedere provizorie în scop de muncă de la 25 la 15 zile calendaristice.

i) Completarea prevederilor Legii nr. 200 privind regimul străinilor cu un nou 
capitol (capitolul IV1 ), care va reglementa modul de acordare a dreptului de şedere 
pentru fiecare categorie de lucrători imigranţi (13 categorii).

j) Enumerarea expresă, pentru fiecare categorie de lucrător migrant, a 
documentelor ce urmează a fi depuse la autoritatea competentă pentru străini. Şi 
reducerea numărului de acte necesare a fi depuse de beneficiarul-solicitant de la 10 la 
6 .

k) Extinderea perioadei de acordare a dreptului de şedere pentru anumite 
categorii de străini şi anume pentru, străinii a căror calificare este inclusă în Lista



ocupaţiilor prioritare, străinii angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă 
naţională, lucrătorii înalt calificaţi de la un an la doi ani sau trei ani.

l) Sporirea gradului de responsabilitate a angajatorului pentru străinul invitat şi 
semnarea de către angajator a declaraţiei pe propria răspundere că străinul corespunde 
cerinţelor profesiei de care are nevoie angajatorul, obligativitatea de a efectua 
transferurile sociale şi medicale, precum şi informarea ANOFM despre locurile 
vacante.

m) Simplificarea procedurii de încadrare în scop de muncă pe teritoriul 
Republicii Moldova a lucrătorilor sezonieri în munci agricole şi a celor frontalieri 
(aceştia vor putea desfăşură activităţi de muncă doar în baza dreptului de aflare pe 
teritoriul RM).

n) Excluderea Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă a Ministerului 
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale din procedura de examinare, avizare, 
coordonare şi verificare a dosarelor depuse de străini, în scopul acordării dreptului la 
muncă şi a dreptului de şedere pentru lucrătorii imigranţi.

o) Asigurarea schimbului de date şi informaţii între Agenţia Naţională de 
Ocupare a Forţei de Muncă a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne doar prin notificarea 
ANOFM privind forţa de muncă admisă în ţară, prin intermediul sistemelor 
informaţionale etc.

2. Legea nr. 273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din 
sistemul naţional de paşapoarte

a) Micşorarea termenului de perfectare de către Agenţia Servicii Publice a 
permisului de şedere pentru lucrătorii migranţi (a fost expus expres termenul de 7 zile 
calendaristice).

3. Legea nr. 180-XV1 din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă
a) Drept rezultat al comasării prevederilor Legii nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 

cu privire la migraţia de muncă cu Legea nr.200 s-a propus abrogarea Capitolului II. 
„Imigrarea în Republica Moldova în scop de muncă a străinilor” din Legea nr.180.

4. Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992
a) Urmare a modificărilor propuse la Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu 

privire la migraţia de muncă şi la Legea nr.200 din 16.07.2010 privind regimul 
străinilor în Republica Moldova, s-a propus ajustarea prevederilor Legii taxei de stat 
la amendamentele_______________________________________________________

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea acestui proiect de lege nu va necesita cheltuieli financiare 
suplimentare.___________________________________________________________

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită elaborarea altor acte 
normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul a fost avizat de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul 
Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor



Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Agenţia Servicii 
Publice, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Centrul de Armonizare a 
Legislaţiei al Ministerului Justiţiei.

Propunerile şi obiecţiile recepţionate au fost luate în considerare la definitivarea 
proiectului şi se regăsesc în sinteza anexată la proiect.

La fel, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 
privind transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de 
elaborare a proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative, a fost plasat pe pagina oficială a 
Ministerului Afacerilor Interne, în directori ul „Transparenţa/Consultări 
publice/Organizarea consultării publice”.

Reieşind din complexitatea problematicii abordate în proiect acesta a fost avizat 
de către Consiliului Economic al Prim-ministrului, precum şi de mediul de afaceri.

8. Constatările expertizei anticorupţie
în raportul de expertiză anticorupţie nr. EL018/5182 din 04.07.2018 se 

menţionează următoarele:
- scopul real al proiectului coincide cu scopul anunţat de către autor;
- proiectul respectă cerinţele de transparenţă în promovarea proiectului;
- prevederile proiectului promovează interesele persoanelor juridice străine şi a 
cetăţenilor străini care desfăşoară activitate de antreprenoriat, munci agricole sau sunt 
lucrători frontalieri etc., de a beneficia de reglementări facile privind obţinerea 
dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
- textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi 
expresiei juridice;
- prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului 
consacrate de Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
- în cadrul expertizei proiectului au fost identificate riscuri de corupţie manifestate 
prin concurenţa normelor de drept, precum şi promovarea intereselor cetăţenilor 
străini şi apatrizi în detrimentul interesului public de prevenire a riscurilor 
migraţionale şi de asigurare a securităţii statului şi cetăţenilor.

Respectiv proiectul de lege a fost revizuit şi ajustat în conformitate cu 
recomandările înaintate de Centrul Naţional Anticorupţie._______________________

9. Constatarea expertizei juridice

Proiectul a fost supus expertizei juridice, efectuată de către Ministerul Justiţiei. 
Respectiv proiectul de lege a fost definitivat în corespundere cu propunerile şi 
obiecţiile comunicate în aviz. ____________________________ s________________ -________________—— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ------------------------

Ministru Alexandru JIZDAN
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