
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea  

Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 50/2013 

 

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

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

 

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

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 şedere din Regulamentul 

cu privire la eliberarea vizelor și introduce noi tipuri de viză de lungă ședere, prevăzute 

de Legea 200/2010, 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 

aactivități 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 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. Prin operarea modificărilor corespunzătoare, se 

va contribui la simplificarea procesului de obținere a vizelor de lungă ședere pentru 

străini, sporind atractivitatea țării noastre, inclusiv pentru forța de muncă din 

străinătate. 

În acest context, prin modificarea şi completarea cadrului legislativ existent cu noi 

prevederi, se urmăreşte promovarea imaginii ţării, precum şi se doreşte asigurarea 

premiselor favorabile pentru creşterea economică, avându-se în vedere potenţialul 

investiţional şi cel al mediului de afaceri din ţara 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 legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 

Europene. 

4.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În vederea ajustării prevederilor Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor la 

prevederile Legii 200/2010, 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 

200/2010, și anume viză de lungă ședere pentru: activități în domeniul tehnologiei 

informației, identificată prin simbolul D/IT; transferul temporar al personalului în 

cadrul aceleiaşi persoane juridice, identificată prin simbolul D/TP;  activităţi de 

stagiu, identificată prin simbolul D/FT, (capitolul IV, pct. 124), precum și lista 

documentelor necesare în scopul dat (capitolul V, secţiunea a 4-a, pct. 140). 

Tot în contextul ajustării HG nr. 50/2013 la Legea nr. 200/2010 privind regimul 

străinilor, se operează completări în cazurile de acordare a vizei în situaţii de excepţie 

(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 încît 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 şi documentele de înmatriculare ale 

mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 2). dovada asigurării condiţiilor 

de cazare sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare, conform anexei nr.3 

la Regulament.   

Totodată, în proiectul în cauză au fost uniformizate prevederile pct. 140 ale HG 

50/2013 referitoare la cazierul judiciar, acesta urmând a fi prezentat cu traducere în 

limba engleză sau română și legalizat sau apostilat, 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 apostilat, precum şi documentul 

care îi confirmă dreptul de ședere. (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 şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene www.mfa.gov.md, (compartimentul 

„Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte de decizii/acte normative”). 

Proiectul a fost remis spre avizare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și Serviciului de Informații 

și Securitate și a fost revizuit, ținându-se cont de comentariile, obiecțiile și propunerile 

prezentate de instituțiile vizate. Urmare revizuirii, proiectul a fost avizat repetat de către 

autoritățile naționale competente. În rezultatul avizării repetate, Ministerul Finanțelor, 

Ministerul Economiei și Serviciul de Informații și Securitate au comunicat lipsa de 

obiecții și propuneri pe marginea proiectului, iar recomandările, obiecțiile și 

propunerile Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției au fost analizate 

detaliat și reflectate în tabelul de sinteză corespunzător. 

 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

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 Hotărîrea Guvernului nr. 50/2013 

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 

https://www.mfa.gov.md/


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. 

04/193 din 11.01.2020, 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. 
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Secretar General  

 
 


