APLICAREA NOII LEGI PRIVIND REGIMUL STRĂINILOR ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
Adoptată - 16 iulie 2010.
În vigoare – 24 decembrie 2010
Principii generale de bază adoptate prin amendarea şi ajustarea cadrului legal pe domeniul
circulaţiei şi imigrării cetăţenilor străini:
DISPOZIŢIILE GENERALE
- introduse noţiuni de bază ca: străin, autoritate competentă pentru străini, invitaţie, viză,
transportator, drept de şedere, permis de şedere/buletin de identitate pentru apatrizi,
şedere ilegală, interdicţie de intrare, returnare, decizie de returnare, îndepărtare,
custodie publică, repatriere, confirmare de repatriere.
-

autoritate competentă pentru străini este considerată structură specializată - Biroul
migraţie şi azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

INTRAREA ŞI IEŞIREA STRĂINILOR
- incluse condiţii de intrare şi ieşire a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova;
- obligaţiile transportatorilor;
- interdicţia de intrare în RM precum şi stabilirea duratei acesteia.
VIZE
a. Diferenţiere categorii:
- tip „A” – tranzit aeroportuar – permite străinului să treacă prin zona internaţională de
tranzit a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia
unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional.
- tip „B” – tranzit – se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze
teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ pentru perioada
valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi
termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile
pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.
- tip „C” – scurtă şedere – se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai
multe intrări, a căror durată de şedere nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la
data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple
intrări şi ieşiri.
- tip „D” – lungă şedere – se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru
una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la
data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere.
Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.
b. Reglementarea regimului de acordare a vizelor precum şi condiţiile de valabilitate ale
acestora.
c. Specificarea tipurilor de documente pentru trecerea frontierei de stat, condiţiile de
solicitare a vizei, condiţiile refuzului de acordare a vizei, anularea vizei, abolirea regimului
de vize.
d. Anularea necesităţii obţinerii unei vize de intrare în Republica Moldova pentru
deţinătorii unui permis de şedere eliberat de către autorităţile naţionale ale ţării noastre.

e. Exceptarea de necesitatea prezentării invitaţiei la obţinerea vizei moldoveneşti pentru
următoarele categorii:
- străinii, titulari ai permiselor de şedere sau a vizelor valabile (cu excepţia vizei de
tranzit), eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau statele părţi ale
Acordului Schengen;
- apatrizii care fac dovada naşterii pe teritoriul Republicii Moldova sau al R.S.S.M.
PROCEDURILE DE ACORDARE ŞI PRELUNGIRE A DREPTULUI DE ŞEDERE
- stabilite expres noţiunile de şedere provizorie şi permanentă; procedura de prelungire a
dreptului de şedere în RM.
- prevăzute mai multe proceduri de acordare a dreptului de şedere, în funcţie de scopul
solicitării acestuia:
a. Acordarea dreptului de şedere provizorie
- lucrătorului imigrant;
- pentru studii;
- pentru reîntregirea familiei;
- membrilor de familie în mod independent;
- desfăşurarea activităţii de întreprinzător şi angajarea în muncă a titularului unui drept de
şedere pentru reîntregirea familiei;
- pentru activităţi umanitare sau religioase;
- pentru tratament;
- alte cazuri.
b. Acordarea dreptului de şedere permanentă
respectare condiţii:
a) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin
3 ani - în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;
b) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin
5 ani - în cazul străinului din alte categorii;
c) face dovada faptului că deţine mijloace suficiente de întreţinere; excepţie fac străinii căsătoriţi
cu cetăţeni ai Republicii Moldova;
d) dispune de spaţiu de locuit;
e) vorbeşte limba de stat la un nivel satisfăcător;
f) îndeplineşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin.
(1) lit. a), c), e) şi f);
g) nu a intervenit, în perioada şederii în Republica Moldova, nici unul dintre motivele de
nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c),
d), e), g), h) şi i);
h) nu a avut în ultimii 3 ani antecedente penale.
REGIMUL ÎNDEPĂRTĂRII STRĂINILOR DE PE TERITORIUL RM
Împotriva străinilor care:
- au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova;
- a căror şedere pe acest teritoriu a devenit ilegală;
- a căror viză sau al căror drept de şedere a fost anulat sau revocat;
- cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere provizorie;
- al căror drept de şedere permanentă a încetat;
- foşti solicitanţi de azil.

