
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII  MOLDOVA                    

 

HOTĂRÎRE nr._____  

 

din____________2021  

pentru modificarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 50/2013 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărîrea 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 „Direcţia generală afaceri consulare”, la orice caz 

gramatical, se substituie cu cuvintele „Direcţia afaceri consulare”, la cazul gramatical 

corespunzător;  

2) pe tot parcursul textelor, ”invitația eliberată de autoritatea competentă pentru străini” 

și ” invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu legislaţia în 

vigoare” se va completa cu ”după caz”; 

3) la punctul 22, textul „Actele aferente dosarului de viză eliberate de către 

autorităţile/instituţiile unui stat străin” se completează cu cuvintele „ , cu excepţia cazierului 

judiciar,”; 

4) la punctul 33, subpunctul 2), cuvintele „eliberat de o autoritate recunoscută” se 

substituie cu cuvintele „recunoscut sau acceptat”; 

5) punctul 111 va avea următorul cuprins: ” Misiunile diplomatice și oficiile consulare 
duc evidenţa autocolantelor de viză anulate într-un registru separat, în care se indică 
numărul autocolantului, numele solicitantului de viză, data şi motivul anulării.” 

6)  la punctul 124: 

subpunctul 3), ultimul alineat va avea următorul cuprins: 

„activităţi independente, prestarea serviciilor contractuale, tratament medical de scurtă 

durată, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase şi/sau alte activităţi ce nu contravin 

legislaţiei Republicii Moldova – C/AD” 

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

„h) activități în domeniul tehnologiei informației, identificată prin simbolul D/IT;   

i) transferul temporar al personalului în cadrul aceleiaşi persoane juridice, identificată 

prin simbolul D/TP;   

j) activităţi de stagiu, identificată prin simbolul D/FT.” 

      

7) la punctul 138: 

la subpunctul 2), litera a), cuvintele „turistică clasificată în condiţiile legii” se exclud; 

la subpunctul 3), litera e), cuvintele „clasificată în condiţiile legii” se exclud; 

la subpunctul 4), literele a) şi e)  se abrogă; 



la subpunctul 4), litera d) cuvintele ”sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de 

cazare conform anexei nr.3 la prezentul Regulament” se exclud; 

La subpunctul 5), litera a) cuvintele ” precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată 

pe durata şederii;” se exclud; 

la subpunctul 7) cuvintele „activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical 

de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor naţionale:” se substituie cu 

cuvintele: „activităţi independente, prestarea serviciilor contractuale, tratament medical de 

scurtă durată, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase şi/sau alte activităţi ce nu 

contravin legislaţiei Republicii Moldova:”; 

   

8) la punctul 139 textul “, subpunctul 4) litera a)” se exclude; 

 

9) la punctul 140: 

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

„d) cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba engleză sau română și legalizat 

sau apostilat, după caz;”; 

la subpunctul 2): 

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

și”; 

 litera e) va avea următorul cuprins: 

 „e) cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba engleză sau română și 

legalizat sau apostilat, după caz;”; 

la subpunctul 3), litera f) va avea următorul cuprins:  

„f) cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba engleză sau română și legalizat 

sau apostilat, după caz, cu excepția minorilor pînă la 16 ani;”; 

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

 „d) cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba engleză sau română și 

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

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

„g) cazierul judiciar din ţara 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 ţara de origine, tradus în limba engleză sau română și 

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

litera f) se abrogă;  

punctul 140 se completează cu subpunctele 8), 9) şi 10), cu următorul cuprins: 

„8) viza de lungă şedere pentru activități în domeniul tehnologiei informației: 

a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu 

legislaţia în vigoare, după caz; 

b) cazierul judiciar din ţara 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) declaraţia din partea persoanei juridice, rezidente a unui parc pentru tehnologia 

informaţiei, privind angajarea străinului, în scopul desfăşurării activităţii de manager sau 

specialist în domeniul tehnologiei informaţiei, prevăzute la art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu 

privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei; 

e) copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept al instituţiei sau 

organizaţiei 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) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu 

legislaţia în vigoare, după caz; 

b) cazierul judiciar din ţara 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 

personalului în cadrul aceleiaşi persoane juridice, pentru desfăşurarea unei activităţi în 

calitate de persoană cu funcţie de conducere sau de specialist; 

e) copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept al instituţiei sau 

organizaţiei care invită persoana, după caz. 

10) activităţi de stagiu: 

a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu 

legislaţia în vigoare, după caz ; 

b) cazierul judiciar din ţara 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 unităţilor de drept al instituţiei sau 

organizaţiei care invită persoana, după caz.”; 

10) 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 şi documentul care 

îi confirmă dreptul de ședere”; 

11) punctul 141 va avea următorul cuprins:  Autorităţile competente pentru eliberarea 

vizelor elaborează statistici privind vizelor acordate. 

12) la punctul 144 subpunctul 2) textul “Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 

2006” se substituie cu textul “Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27 octombrie 2014”; 

13) la punctul 151 cuvintele „activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare sau religioase, 

administratorul întreprinderii /organizaţiei sau angajatul împuternicit de către administrator ” 

se substituie cu cuvintele „activităţi independente, prestarea serviciilor contractuale, 



tratament medical de scurtă durată, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase şi/sau 

alte activităţi ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, solicitantul”; 

14) la punctul 152, sintagma “3 zile și 5 zile” se completează cu cuvîntul “lucrătoare”; 

15) punctul 156 se completează cu subpunctele 4) şi 5), cu următorul cuprins: 

„4) în cazul funcţionarilor din cadrul organizaţiilor internaţionale, delegaţi să 

îndeplinească misiuni oficiale în Republica Moldova într-un interval de timp scurt, care nu 

va depăşi perioada de 15 zile calendaristice; 

5) în cazul participanţilor la acţiunile internaţionale, organizate în Republica Moldova 

cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dacă intervalul de timp 

dintre data informării participanţilor şi data acţiunii nu permite obţinerea vizei.”; 

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

17) punctul 192 va avea urmărotul cuprins:  ”Solicitanţii de vize electronice achită 

taxa consulară până la începerea examinării cererii de vize de către Direcţia afaceri consulare 

a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prin modalităţile stabilite de 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”. 

18) la punctul 209, subpunctul 2), cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”; 

    19) Anexa nr.1b la Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 50/2013, se va expune în redacția prezentată în anexă.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

  

 

PRIM-MINISTRU                                                                           Natalia GAVRILIȚA  

     

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                                         Nicu POPESCU 

și integrării europene         

Ministrul afacerilor interne                                                                      Ana REVENCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anexă  
 la Hotărârea Guvernului nr.     

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 

 
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 a 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 călătoriei și că nu există nici unul 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. 

 

Numărul de referință / Reference number: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 
Fotografia solicitantului 

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

