
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
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Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

1. Regulamentul privind funcționarea Ghișeului unic de documentare a 

străinilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1187/2010 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 259-263, art. 1318), se modifică după cum 

urmează: 

1) punctul 2:  

la noțiunea „Ghișeu unic de documentare a străinilor”, textul 

„ , Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” se exclude; 

2) la punctul 4:  

litera g) se abrogă;  

la litera h), cuvintele „Agenției naționale pentru ocuparea forței de muncă” 

se exclud; 

la litera i), după cuvîntul „eliberează” se introduce textul „invitația, viza 

prelungită, avizul pentru reîntregirea familiei,”; 

se completează cu litera l) cu următorul cuprins: 

„ l) ia în evidență străinii care intră în Republica Moldova prin segmentul 

transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, temporar necontrolat de către 

organele constituționale”;  

3) la punctul 6, după cuvintele „Ghișeul unic” se introduc cuvintele „de 

către beneficiarul solicitant sau”; 

4) punctul 11 se abrogă; 

5) la punctele 12 și 24, cuvintele „Agenția națională pentru ocuparea forței 

de muncă”, la orice caz gramatical, se exclud; 

6) punctul 161 se abrogă. 

 

2. Regulamentul privind modul de eliberare a invitațiilor pentru străini, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 331/2011 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2011, nr.78-81, art.381), se modifică după cum urmează: 
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1) la punctul 8:  

subpunctul 3) se abrogă; 

subpunctul 6) va avea următorul cuprins:  

,,6) copia confirmării dreptului de admitere la studii (eliberată de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) sau copia actului de acceptare, emis 

de către instituția de învățămînt, după caz”;   

2) la punctul 9, textul „fax,” se exclude; 

3) la punctul 10, textul „și/sau fax” se exclude; 

4) punctul 16 se abrogă; 

5) punctul 18 se completează cu subpunctul 14) cu următorul cuprins: 

„14) și-a epuizat perioada de aflare sau ședere pe teritoriul Republicii 

Moldova acordată prin lege”; 

6) la punctul 31, textul „punctele 15 și 16” se substituie cu textul 

,,punctul 15”. 

 

3. Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența 

locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.125/2013 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,  nr. 36-40, art. 171), se 

modifică după cum urmează: 

1) punctul 63: 

la alineatul întîi, subpunctul 5) se abrogă; 

la alineatul al doilea, subpunctele 3) și 4) se abrogă; 

2) la punctul 64, cuvintele „și a celor care atestă grupa sangvină” se 

exclud. 

 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 128/2012 cu privire la facilitarea acordării 

dreptului de ședere și eliberării  actelor de identitate străinilor angajați 

în cadrul proiectelor de asistență externă (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 42-45, art. 156) se abrogă. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor interne    Andrei Năstase 
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