
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

 

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, 

 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2013 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 50/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 10-

14, art. 73), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului:

cuvintele „Direcția generală afaceri consulare”, la orice caz gramatical, se 

substituie cu cuvintele „Direcția afaceri consulare”, la cazul gramatical 

corespunzător;  

după cuvintele „invitația eliberată de autoritatea competentă pentru 

străini” și după textul „invitația eliberată de autoritatea competentă pentru străini, 

în corespundere cu legislația în vigoare”, la orice caz gramatical, se introduce 

textul „ , după caz”; 

2) la punctul 22, după textul „Actele aferente dosarului de viză eliberate de

către autoritățile/instituțiile unui stat străin” se introduce textul „ , cu excepția 

cazierului judiciar,”; 

3) la punctul 33 subpunctul 2), cuvintele „eliberat de o autoritate

recunoscută” se substituie cu cuvintele „recunoscut sau acceptat”; 

4) punctul 111 va avea următorul cuprins:

„111. Misiunile diplomatice și oficiile consulare duc evidența 

autocolantelor de viză anulate într-un registru separat, în care se indică numărul 

autocolantului, numele solicitantului de viză, data și motivul anulării.”; 
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5) punctul 124:

la subpunctul 3), ultimul alineat va avea următorul cuprins: 

„activități independente, prestarea serviciilor contractuale, tratament 

medical de scurtă durată, activități culturale, științifice, umanitare, religioase 

și/sau alte activități ce nu contravin legislației Republicii Moldova – C/AD”; 

subpunctul 4) se completează cu literele h), i) și j) cu următorul cuprins: 

„h) activități în domeniul tehnologiei informației, identificată prin 

simbolul D/IT;  

i) transferul temporar al personalului în cadrul aceleiași persoane juridice,

identificată prin simbolul D/TP;  

j) activități de stagiu, identificată prin simbolul D/FT”;

6) punctul 138:

la subpunctul 2) litera a), cuvintele „turistică clasificată în condițiile legii” 

se exclud; 

la subpunctul 3) litera e), cuvintele „clasificată în condițiile legii” se 

exclud; 

la subpunctul 4): 

literele a) și e)  se abrogă; 

la litera d), textul „sau, după caz, angajamentul de întreținere ori de cazare 

conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament” se exclude; 

la subpunctul 5) litera a), textul „ , precum și activitatea ce urmează a fi 

desfășurată pe durata șederii” se exclude; 

la subpunctul 7), textul „activități culturale, științifice, umanitare, 

tratament medical de scurtă durată sau alte activități care nu contravin legilor 

naționale” se substituie cu textul „activități independente, prestarea serviciilor 

contractuale, tratament medical de scurtă durată, activități culturale, științifice, 

umanitare, religioase și/sau alte activități ce nu contravin legislației Republicii 

Moldova”; 

7) la punctul 139, textul „ , subpunctul 4) litera a)” se exclude;

8) punctul 140:

la subpunctul 1), litera d) va avea următorul cuprins: 

„d) cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau 

română și legalizat sau apostilat, după caz;”; 

subpunctul 2): 

la litera a), textul „ decizia privind acordarea dreptului la muncă, după caz, 

și” se exclude; 

 litera e) va avea următorul cuprins: 

 „e) cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau 

română și legalizat sau apostilat, după caz;”; 
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la subpunctul 3), litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau română 

și legalizat sau apostilat, după caz, cu excepția minorilor până la 16 ani;”; 

la subpunctul 4), litera d) va avea următorul cuprins: 

 „d) cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau 

română și legalizat sau apostilat, după caz, cu excepția minorilor până la 

16 ani;”; 

la subpunctul 5), litera g) va avea următorul cuprins: 

„g) cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau 

română și legalizat sau apostilat, după caz;”; 

la subpunctul 7): 

litera b) va avea următorul cuprins: 

 „b) cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau 

română și legalizat sau apostilat, după caz, cu excepția minorilor până la 

16 ani;”; 

litera f) se abrogă;  

punctul 140 se completează cu subpunctele 8)–10) cu următorul cuprins: 

„8) viza de lungă ședere pentru activități în domeniul tehnologiei 

informației: 

a) invitația eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în

corespundere cu legislația în vigoare, după caz; 

b) cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau română

și legalizat sau apostilat, după caz; 

c) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe

întreaga perioadă de valabilitate a vizei; 

d) declarația din partea persoanei juridice, rezidente a unui parc pentru

tehnologia informației, privind angajarea străinului, în scopul desfășurării 

activității de manager sau specialist în domeniul tehnologiei informației, 

prevăzute la art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia 

informației; 

e) copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept al instituției

sau organizației care invită persoana, după caz; 

f) decizia privind acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de

muncă pe poziție de manager sau specialist în domeniul tehnologiei informației; 

9) transferul temporar al personalului în cadrul aceleiași persoane juridice:

a) invitația eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în

corespundere cu legislația în vigoare, după caz; 

b) cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau română

și legalizat sau apostilat, după caz; 

c) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe

întreaga perioadă de valabilitate a vizei; 
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d) confirmarea din partea persoanei juridice privind transferul temporar al

personalului în cadrul aceleiași persoane juridice, pentru desfășurarea unei 

activități în calitate de persoană cu funcție de conducere sau de specialist; 

e) copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept al instituției

sau organizației care invită persoana, după caz; 

10) activități de stagiu:

a) invitația eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în

corespundere cu legislația în vigoare, după caz; 

b) cazierul judiciar din țara de origine, tradus în limba engleză sau română

și legalizat sau apostilat, după caz; 

c) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe

întreaga perioadă de valabilitate a vizei; 

d) confirmarea din partea persoanei juridice privind transferul temporar al

străinului în cadrul aceleiași persoane juridice, în scopul dezvoltării profesionale 

sau al formării tehnice; 

e) copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept al instituției

sau organizației care invită persoana, după caz.”; 

9) se completează cu punctul 140¹ cu următorul cuprins:

„140¹. În cazul în care străinul are o ședere legală de cel puțin 2 ani într-o 

altă țară decât cea a cărei cetățenie o deține, acesta prezintă certificatul de cazier 

judiciar eliberat de autoritățile statului de reședință, tradus și legalizat sau 

apostilat, precum și documentul care îi confirmă dreptul de ședere.”; 

10) punctul 141 va avea următorul cuprins:

„141. Autoritățile competente pentru eliberarea vizelor elaborează 

statistici privind vizele acordate.”; 

11) la punctul 144 subpunctul 2), textul „Hotărârea Guvernului nr. 508 din

11 mai 2006” se substituie cu textul „Hotărârea Guvernului nr. 896/2014”; 

12) la punctul 151, cuvintele „activități culturale, științifice, umanitare sau

religioase, administratorul întreprinderii/organizației sau angajatul împuternicit 

de către administrator ” se substituie cu cuvintele „activități independente, 

prestarea serviciilor contractuale, tratament medical de scurtă durată, activități 

culturale, științifice, umanitare, religioase și/sau alte activități ce nu contravin 

legislației Republicii Moldova, solicitantul”; 

13) la punctul 152, după textul „zile” se introduce cuvântul „lucrătoare”;

14) punctul 156 se completează cu subpunctele 4) și 5) cu următorul

cuprins: 
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„4) în cazul funcționarilor din cadrul organizațiilor internaționale, delegați 

să îndeplinească misiuni oficiale în Republica Moldova într-un interval de timp 

scurt, care nu va depăși perioada de 15 zile calendaristice; 

5) în cazul participanților la acțiunile internaționale, organizate în

Republica Moldova cu acordul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, dacă intervalul de timp dintre data informării participanților și data 

acțiunii nu permite obținerea vizei”; 

15) la punctul 189, cuvintele „de scurtă ședere” se exclud;

16) punctul 192 va avea următorul cuprins:

„192. Solicitanții de vize electronice achită taxa consulară și plățile pentru 

acoperirea cheltuielilor aferente până la începerea examinării cererii de vize de 

către Direcția afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, prin modalitățile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene.”; 

17) la punctul 209 subpunctul 2), cuvintele „Ministerul Tehnologiei

Informației și Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii 

Publice”; 

18) anexa nr. 1b la Regulament va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1 b 

la Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE 

DIRECȚIA AFACERI CONSULARE 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND EUROPEAN INTEGRATION 

CONSULAR AFFAIRS DIRECTORATE 

VIZĂ ELECTRONICĂ - ELECTRONIC VISA
Nume/Last name: XXXXXXXXXXX 
Prenume/First name: XXXXXXXXXXX 
Cetățenia/Nationality: XXXXXXXXXXX 
Numărul documentului de călătorie/Travel 

document number: 
XXXXXXXXXXX 

Tipul vizei/Visa type: X – XX 
Valabilitatea vizei/Visa validity:  de la / from XX / XX / XXXX până la / 

to XX / XX / XXXX 

Numărul de intrări/Entries: X 
Durata sejurului/Period of stay: XX 
Data eliberării/Date of issue: XX / XX / XXXX 
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Mențiuni/Remarks: 

Această viză electronică poate fi verificată la:/This Electronic Visa can be checked at: 

www.e-visa.gov.md/check-my-evisa 

Viza electronică este valabilă dacă este prezentată cu documentul de călătorie 

menționat/This electronic visa is valid if presented with the above mentioned travel  

document 

 

Important: Deținerea unei vize nu garantează dreptul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Viza oferă dreptul titularului de a intra pe 

teritoriul Republicii Moldova doar în situația în care, în momentul prezentării acestuia la punctul de trecere a frontierei de stat, autoritățile de frontieră 
moldovenești constată că străinul deține documentele justificative privind scopul călătoriei și că nu există niciunul dintre motivele de nepermitere a 

intrării în Republica Moldova prevăzute de legislația în vigoare. 

Important notice: Issuance of a visa does not guarantee the entry to the Republic of Moldova. Visa offers admission to the Republic of 

Moldova, in only, at the border crossing point, Customs and Border authorities determine that foreigner justifies specific travel purpose with necessary 

papers and there are no conditions, under Moldovan law, to forbid admission to the Republic Moldova.” 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene Nicolae POPESCU 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 

Numărul de referință/Reference number: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fotografia solicitantului 

http://www.e-visa.gov.md/check-my-evisa


NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea  

Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2013 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite 

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la 
eliberarea vizelor a fost elaborat, în vederea ajustării acestuia prevederilor Legii nr. 
200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, urmare modificărilor 
operate prin Legea nr. 278/2018 privind modificarea unor acte legislative.  

Proiectul completează clasificarea tipurilor de viză de scurtă ședere din Regulamentul 
cu privire la eliberarea vizelor și introduce noi tipuri de viză de lungă ședere, prevăzute 
de Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, și anume: viză 
de lungă ședere pentru activități în domeniul tehnologiei informației, viză de lungă 
ședere pentru transferul temporar al personalului în cadrul aceleiași persoane juridice 

și viză de lungă ședere pentru activități de stagiu.  

Proiectul are ca scop simplificarea listei documentelor necesare pentru obținerea vizei 
de scurtă ședere în scop de afaceri, fapt care va crea premise favorabile pentru 
intensificarea călătoriilor oamenilor de afaceri străini în țara noastră.  

O altă modificare se referă la acordarea posibilității de obținere a tuturor tipurilor de 
viză prin intermediul portalului E-visa. Ținând cont de faptul că, Republica Moldova 
nu este reprezentată diplomatic în multe state și chiar pe unele continente, necesitatea 
deplasării la una/unul din misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale țării noastre 
pentru obținerea vizei de lungă ședere îngreunează considerabil procesul de obținere a 
vizelor de lungă ședere, dar și de tranzit, de către străinii care intenționează să studieze, 
să muncească, să dezvolte afaceri, să-și reîntregească familia sau să desfășoare alte 
activități în Republica Moldova prevăzute de lege sau să tranziteze statul nostru. 
Necesitatea înlăturării acestor bariere a fost resimțită, în special, în perioada restricțiilor 
de circulație, introduse de statele lumii urmare pandemiei de COVID-19, libertatea 
circulației fiind afectată semnificativ.  Operarea modificărilor corespunzătoare,  va 
contribui la simplificarea procesului de obținere a vizelor de lungă ședere pentru străini, 
sporind atractivitatea țării noastre, inclusiv, pentru persoanele  din străinătate, care 
doresc să se încadreze în câmpul de muncă din Republica Moldova. 

În acest context, prin modificarea și completarea cadrului legislativ existent cu noi 
prevederi, se urmărește promovarea imaginii tarii, precum și se dorește asigurarea 
premiselor favorabile pentru creșterea economică, avându-se în vedere potențialul 
investițional și cel al mediului de afaceri din țara noastră, care ar putea fi valorificat 
prin atragerea investitorilor străini și a forței de muncă calificate din străinătate, 
anticipându-se efectele benefice pe termen lung ale facilitării regimului privind 
călătoriile în Republica Moldova pentru aceste categorii de străini.   

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 



Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 
Europene. 

4.  Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

În vederea ajustării prevederilor Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, la 
prevederile Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, în 
proiectul dat a fost expusă în redacție nouă prevederea referitoare la viza de scurtă 
ședere, identificată prin simbolul C/AD, iar clasificarea vizelor de lungă ședere a fost 
completată cu noi tipuri de viză, care se regăsesc în legea sus-citată și anume viză de 
lungă ședere pentru: activități în domeniul tehnologiei informației, identificată prin 

simbolul D/IT; transferul temporar al personalului în cadrul aceleiași persoane 

juridice, identificată prin simbolul D/TP;  activități de stagiu, identificată prin 

simbolul D/FT, (capitolul IV, pct. 124), precum și lista documentelor necesare în scopul 
dat (capitolul V, secțiunea a 4-a, pct. 140). 

Tot în contextul ajustării Hotărârii Guvernului nr. 50/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, la Legea nr. 200/2010 privind regimul 
străinilor, se operează completări în cazurile de acordare a vizei în situații de excepție 
(capitolul VII, pct. 156).  

În vederea creării premiselor favorabile pentru intensificarea călătoriilor oamenilor de 
afaceri străini în țara noastră, a fost simplificată lista documentelor necesare pentru viza 
de scurtă ședere pentru afaceri, astfel, încât solicitanții acestui tip de viză nu vor mai 
prezenta: 1) rezervarea biletului de călătorie tur – retur valabil sau permisul de 
conducere, certificatul de asigurare, cartea verde și documentele de înmatriculare ale 
mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 2) dovada asigurării condițiilor 
de cazare sau, după caz, angajamentul de întreținere ori de cazare, conform anexei nr.3 
la Regulament.   

Totodată, în proiectul în cauză au fost uniformizate prevederile pct. 140 ale Hotărârii 
de Guvern nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea 
vizelor, referitoare la cazierul judiciar, acesta urmând a fi prezentat cu traducere în 
limba engleză sau română și legalizat sau apostolat, după caz.  

În cazul în care străinul are o ședere legală de cel puțin 2 ani într-o altă țară decât cea 
a cărei cetățenie o deține, acesta prezintă certificatul de cazier judiciar eliberat de 
autoritățile statului de reședință, tradus și legalizat sau apostolat, precum și documentul 
care  confirmă dreptul de ședere al străinului (a fost completat cu pct. 140¹). 

O altă modificare, care are drept scop simplificarea procesului de obținere a vizelor, 
constă în oferirea posibilității obținerii vizelor tip A, B și D, prin intermediul portalului 
E-visa (capitolul X, pct.189).  

Conținutul vizei electronice, de asemenea, a fost modificat în sensul simplificării 
acestuia, fiind excluse rubricile care nu sunt relevante, dat fiind faptul că valabilitatea 
vizei electronice este condiționată de prezența documentului de călătorie, specificat în 
viză (anexa 1b la Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor). 

5.  Fundamentarea economico-financiară 

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect de hotărâre nu va necesita 
cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. 



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

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre nu va fi necesară 
modificarea altor acte normative.  
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în 
procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 
Afacerilor Externe și Integrării Europene www.mfa.gov.md, (compartimentul 
„Transparența decizională”, directoriul „Proiecte de decizii/acte normative”). 

Proiectul a fost remis spre avizare primară în anul 2019,  urmată de avizările  repetate 
în anii 2020, 2021 și 2022. Această condiție a fost dictată de învestirea noilor Cabinete 
de Miniștri. Astfel, au fost solicitate opiniile: Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și Serviciului de 
Informații și Securitate.  Ținându-se cont de comentariile, obiecțiile și propunerile 
prezentate de instituțiile vizate, proiectul a fost reexaminat, iar recomandările, 
obiecțiile și propunerile instituțiilor au fost analizate detaliat și reflectate în tabelul de 
sinteză corespunzător. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost remis în adresa Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea 
expertizei anticorupție. Potrivit expertizei anticorupție, în redacția propusă, proiectul 
nu conține factori și riscuri de corupție. 

De asemenea, în raportul de expertiză se menționează următoarele: 
- autorul proiectului a respectat prevederile legale privind transparența în procesul 

decizional; 
- proiectul promovează interesul public manifestat prin ajustarea Regulamentului 

cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2013 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, la prevederile 
Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova; 

- Nota informativă întrunește condițiile menționate în art. 30 al Legii nr. 100/2017 
cu privire la actele normative; 

- textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar și concis, cu respectarea 
regulilor gramaticale și de ortografie, întrunind cerințele prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 100/2017; 

- în textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte 
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare; 

- în proiect nu au fost atestate norme care induc confuzie în stabilirea procedurii 
de exercitare a atribuțiilor entităților publice;  

- prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului 
consacrate de Constituția Republicii Moldova, Declarația Universală a 
Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, 
exceptându-se astfel de la efectuarea expertizei de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice și a fost revizuit, ținându-se cont de 
comentariile, obiecțiile și propunerile înaintate de Ministerul Justiției prin scr. nr. 
04/9451 din 25.11.2021, reflectate în tabelul de sinteză din anexă.  



11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidenta altor expertize necesare de a fi efectuate in condițiile 
Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative. 

 
 

 
Sergiu ODAINIC 

Secretar General interimar 
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