
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legea nr. 200  din  

16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 
 
În conformitate cu prevederile Articolului 202 al Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană, părţile reafirmă angajamentele asumate în 
temeiul Acordului OMC prin stabilirea  măsurilor necesare pentru liberalizarea 
progresivă, reciprocă în materie de stabilire a persoanelor şi de comerţ cu servicii 
(alineatul (1), fără a se aplica măsuri speciale care vizează persoanele fizice care 
doresc să intre pe piaţa forţei de muncă, pricind cetăţenia, rezidenţa sau 
angajarea permanentă (alineatul (2). 
 
Totodată, părţile şi-au luat angajamente de a elabora şi aplica măsuri privind 
intrarea şi şederea temporară pe teritoriul ambelor părţi a anumitor categorii de 
persoane în scopul îmbunătăţirii mediului de afaceri şi a  dezvoltării serviciilor  şi 
prestatorilor de servicii.  
 
În acest sens, şi în vederea realizării activităţilor incluse în punctele  214-215 al 
Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014, experţi ai Ministerul Afacerilor 
Interne, în comun cu reprezentanţii altor autorităţi publice centrale, în cadrul 
Grupului de lucru, au  efectuat o evaluare a cadrului legal naţional privind 
condițiile de  intrare și de ședere în scopul transpunerii angajamentelor stabilite 
în Secţiunea 4 Prezenţa temporară a persoanelor fizice aflate în vizită de afaceri 
(Capitolul 6 Dreptul de stabilire, comerţul cu servicii  şi comerţul electronic). 
 
Astfel, în scopul realizării acţiunilor pct. 214-218 a Planului Naţional de Acţiuni 
menţionat supra, Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul 
străinilor în Republica Moldova,  
Analiza şi evaluarea legislaţiei în vigoare  a constatat lipsa unor prevederi care să 
reglementeze intrarea, şederea şi activitatea unor categorii de străini specificaţi în 



Capitolul 6 al Acordului de Asociere, pentru care s-a convenit facilitarea accesului 
de stabilire pentru desfăşurarea activităţii acestora. 
 
Proiectul în cauză propune introducerea unor prevederi legale care să acopere 
aceste aspecte prin completarea noţiunilor ce se conţin în art. 3, precum şi 
modificarea şi completarea unor  articole ale Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind 
regimul străinilor în Republica Moldova.  
 
În acest sens, se propune completarea alin. (2) din Articolul 19 cu norme ce 
reglementează eliberarea  vizei de lungă şedere pentru cinci categorii de străini 
specificate la literele h), i), j), k) şi l). 
   

Totodată, se propune completarea Legii menţionate cu două articole noi, Legea se 
completează cu două articole noi,  Articolul 351 şi Articolul 371   
Care prevăd condiţii privind acordarea şi prelungirea dreptului de şedere 
provizorie persoanelor transferate temporar cu funcţia de manager, specialiştilor, 
precum şi stagiarilor absolvenţi   De asemenea, menţionăm că a fost introdus un Capitol nou, “Capitolul III¹,  care 

reglementează dreptul de aflare a vînzătorilor profesionişti, prestatorilor 
contractuali de servicii şi profesioniştilor independenţi 

 
Ministerul Afacerilor Interne consideră imperativ adoptarea proiectului de 

Lege din următoarele aspecte şi considerente: 
        Aspectul normativ:Adoptarea proiectului de lege va opera modificări doar în 
textul actelor supuse modificării. 
        Aspectul organizatoric:Adoptarea acestui proiect de lege nu implică crearea 
de noi structuri specializate pentru realizarea prevederilor din proiectul dat. 
        Aspectul financiar şi economic:Implementarea acestui proiect de lege nu va 
necesita cheltuieli financiare suplimentare. 

Luînd în consideraţie cele menţionate, Ministerul Afacerilor Interne propune 
spre aprobare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative.  



 
 

Ministru       Alexandru JIZDAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proiect 

 
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
LEGE 



privind modificarea şi completarea Legii nr. 200  din  16.07.2010 privind regimul 
străinilor în Republica Moldova 

 
 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.   

Articol unic. – Legea nr. 200  din  16.07.2010 privind regimul străinilor în 
Republica Moldova  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 24.09.2010  nr. 
179-181, art.610), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

1. La Articolul 3, se completează cu următoarele noţiuni: 
 

„Persoană aflată în vizită de afaceri este străinul care deţine o poziţie de 
conducere în cadrul unei persoane juridice străine,  responsabilă pentru înfiinţarea 
unei societăţi comerciale, reprezentanţe  sau filiale a acesteia pe teritoriul 
Republicii Moldova şi care nu oferă şi nu prestează servicii, nu se implică în alte 
activităţi  decît cele necesare în scopul înfiinţării   societăţii comerciale şi nu 
primeşte remunerare dintr-o sursă situată în Republica Moldova. 
  
Lucrător transferat temporar este străinul  angajat la o persoană juridică străină 
transferată temporar la o societate comercială /filială, reprezentanţă sau companie 
principală a întreprinderii/persoanei juridice străine pe teritoriul Republicii 
Moldova. Persoanele transferate temporar în cadrul aceleaşi întreprinderi sunt 
manageri  şi specialiști de înaltă calificare; 

Stagiar absolvent –străinul, angajat al unei persoane juridice, titular al 
diplomei universitare, transferat temporar la o filială, reprezentanţă sau companie a 
societăţii comerciale străine pe teritoriul Republicii Moldova în scopul dezvoltării 
profesionale sau formării tehnice; 

Vînzător profesionist – străinul, reprezentant al unui prestator de 
servicii/furnizor de mărfuri, împuternicit să negocieze vînzarea de servicii sau de 
mărfuri sau încheierea contractelor de vînzare a serviciilor /furnizare a mărfurilor 
în Republica Moldova.; 

Prestator de servicii contractuale – străinul, împuternicit de o persoană 
juridică dintr-un stat membru UE să presteze temporar anumite tipuri de servicii 
pentru care a obţinut un contract de prestare de servicii pe teritoriul Republicii 
Moldova; 

Profesionist independent – străinul care desfăşoară temporar activităţi 
independente în baza unui contract de bună-credinţă cu un beneficiar  din 
Republica Moldova” 

confirmarea dreptului şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova – 
document eliberat de autoritatea competentă pentru străini în temeiul declaraţiei 
pe proprie răspundere a Societăţii comerciale/întreprinderii/instituţiei din Moldova  
privind necesitatea aflării pe un termen cumulativ mai mare de 90 de zile a unor  
categorii de străini. 



 2. La articolul 18 alineatul (2) litera d), textul ,,economice sau comerciale”, se 
completează cu textul ,,pentru înființarea unei societăți comerciale, reprezentanțe 
sau filiale, pentru negociere și vînzare de servicii sau de mărfuri sau încheierea 
contractelor de vînzare a serviciilor/mărfurilor.  
Se completează cu literele h) și i) cu următorul conţinut: 
“h) pentru a presta servicii contractual- străinilor care urmează să presteze 
temporar anumite tipuri de servicii pentru persoana juridică dintr-un stat-membru 
UE care a obţinut contract de prestări servicii pe teritoriul Republicii Moldova; 

i) Pentru a desfăşura activităţi independente –străinilor  care urmează să 
desfăşoare temporar activităţi independente în baza unui contract de 
bună-credinţă cu un consummator din Republica Moldova”. 

  
3. Alineatul (2) din Articolul 19 „Viza de lungă şedere” se completează cu   literele 
h), i), j), k) şi l) cu următorul conţinut: 
„ h) pentru persoana transferată temporar în cadrul aceleiaşi societăţi – străinilor 

care urmează să intre în Republica Moldova pentru desfăşurarea unei activităţi în 
calitate de manager sau specialist la o societate comercială care poate fi o filială, 
reprezentanţă sau companie principală a întreprinderii/persoanei juridice pe 
teritoriul Moldovei. Persoanele transferate temporar în cadrul aceleaşi întreprinderi 
sunt manageri şi Specialiști de înaltă calificare; 

“i) pentru activităţi de stagiere – străinilor  care urmează să intre în RM în 
scopul dezvoltării profesionale sau formării tehnice în cadrul unei filiale, 
reprezentanţe sau companii a societăţii comerciale dintr-un stat-membru UE; 

“j) pentru vînzătorii profesionişti – străinilor care urmează să negocieze 
vînzarea de servicii sau de mărfuri sau încheierea contractelor de vînzare a 
serviciilor /mărfurilor pentru prestatorul de servicii sau furnizorul de mărfuri dintr-
un stat-membru UE”; 

“k) pentru prestatori de servicii contractuale– străinilor care urmează să 
presteze temporar anumite tipuri de servicii pentru persoana juridică dintr-un stat 
membru UE care a obţinut un contract de prestare de servicii pe teritoriul 
Republicii Moldova”; 

l) pentru profesionişti independenţi – străinilor care urmează să desfăşoare 
temporar activităţi independente în baza unui contract de bună-credinţă cu un 
consummator din Republica Moldova”.  4.. Alineatul (2) a Articolului 31” Condiţii generale privind acordarea 
dreptului de şedere provizorie ” se completează cu literele h), şi i), cu următorul 
conţinut: 

h) lucrător transferat temporar; 
i) Stagiar absolvent”.  



 
 

5.Legea se completează cu un capitol nou, Capitolul III¹, cu următorul conţinut: 
“Capitolul III¹  

AFLAREA TEMPORARĂ A UNOR CATEGORII DE STRĂINI 
Articolul 31¹ . Dreptul de aflare a vînzătorilor profesionişti, prestatorilor de 

servicii contractuale şi profesioniştilor independenţi 
(1) Vînzătorii profesionişti, prestatorii contractuali de servicii şi profesioniştii 

independenţi dintr-un stat-membru UE fără a fi documentaţi cu permis de 
şedere temporară pe teritoriul Republicii Moldova.  

(2) Vînzătorii profesionişt pot desfăşura activitatea de negociere/ vînzare de 
servicii sau de mărfuri, de încheiere a contractelor de vînzare a 
serviciilor/mărfurilor în baza copiilor documentului de trecere a frontierei,  
actelor de studii/calificare şi, după caz, alte acte prevăzute de legislaţia 
naţională pentru prestarea serviciilor în anumite domenii. Vînzătorii 
profesionişt nu au dreptul a se angaja în vînzarea directă /prestarea 
serviciilor pentru consumatorii din Republica Moldova şi să primească 
remunerare.  Vînzătorii profesionişti au dreptul să desfăşoare activităţile de 
competenţă un termen de 90 de zile pe parcursul oricărei perioade de 12 
luni, 

 
(3) Prestatori de servicii contractuale  pot desfăşura activitatea pe un termen 

ce nu depăşeşte o perioadă de 6 luni calculate cumulativ pe parcursul unei 
perioade de 12 luni, în baza copiilor documentului de trecere a frontierei,  
actelor de studii/calificare şi de confirmare a experienţei profesionale de 
cel puţin 3 ani în domeniu, după caz, alte acte prevăzute de legislaţia 
naţională pentru prestarea serviciilor în anumite domenii.  

(4) Profesionişti independenţi pot desfăşura activitatea pentru o perioadă de 
pînă la 6 luni calculate cumulativ pe parcursul unei perioade de 12 luni, în 
baza copiilor documentului de trecere a frontierei, contractului de prestări 
servicii, actelor de studii/calificare şi de confirmarea  experienţei 
profesionale de cel puţin 6 ani în domeniul de activitate şi, după caz, alte 
acte prevăzute de legislaţia naţională pentru prestarea serviciilor în 
anumite domenii.  

 
(5) Forma şi conţinutul declaraţiei vor fi aprobate prin ordinul autorităţii 

competente pentru străini care se va publica pe pagina web oficială a 
acesteia”.  

Articolul 30² Evidenţa aflării vînzătorilor profesionişti, prestatorilor de  
servicii contractuale şi profesioniştilor independenţi 
(1) Societatea comercială/întreprinderea/instituţia beneficiară din Moldova, 

în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data intrării în ţară a 
vînzătorului profesionist şi/sau prestatorului de servicii contractuale, va 
prezenta autorităţii competente pentru străini declaraţia pe propria 



răspundere privind scopul şi durata aflării străinului cu anexarea actelor 
menţionate în alineatul (2) şi alineatul (3) din articolul . 31¹. 

(2) În temeiul declaraţiei depuse, autoritatea competentă pentru străini va 
elibera confirmarea dreptului şi termenului de aflare a categoriilor 
respective de străini.   

6. După articolele 35 și 37 se completează corespunzător cu două articole 
noi, 351 și 371 , cu următorul cuprins:  

 „Articolul 351 . Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie 
persoanei transferate temporar  

(1) Dreptul de şedere provizorie se acordă străinului transferat temporar cu 
funcţia de manager, care întruneşte condiţiile contractului de transfer: 
gestionează societatea comercială străină din Republica Moldova, 
supraveghează consiliul de administraţie al întreprinderii, asigură 
conducerea societăţii comerciale, a unui departament sau a unei 
subdiviziuni a acesteia, supraveghează şi controlează activitatea 
celorlalţi membri ai personalului de conducere şi se ocupă personal de  
angajarea şi concedierea personalului.  

(2) Dreptul de şedere provizorie străinului transferat temporar cu funcţia de 
manager se acordă la cererea străinului în baza unui demers din partea 
persoanei juridice străine, a documentului ce atestă transferul acestuia, a 
confirmării existenţei mijloacelor de întreţinere şi a actelor prevăzute la 
art.32 alin.(2).  

(3) Dreptul de şedere provizorie străinului transferat temporar în calitate de 
specialist se acordă la cererea străinului, în baza unui demers din partea 
persoanei juridice străine, a documentului ce atestă transferul acestuia, a 
copiilor actelo de studii/calificare care confirmă deţinerea cunoştinţelor 
esenţiale pentru producţia echipamentele de cercetare, tehnicile, 
procesele, procedurile sau gestionarea societăţii 
comerciale/întreprinderii, a confirmării existenţei mijloacelor de 
întreţinere şi a actelor prevăzute la art.32 alin.(2).  

(4) Dreptul de şedere provizorie se acordă şi se prelungeşte pentru o 
perioadă cumulativă de pînă la 3 ani.  

(5) Termenul de examinare a cererii şi de emitere a deciziei privind 
acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie nu va depăşi 15 zile 
calendaristice. 

   
  
Articolul 37¹. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru 

stagiari absolvenţi  



(1) Dreptul de şedere provizorie pentru stagiari absolvenţi de studii superioare 
dintr-un stat –membru UE  se acordă şi se prelungeşte, după caz, la cererea 
străinului în baza unui demers din partea persoanei juridice străine, a documentului 
ce atestă detaşarea lui,a actului ce atestă studiile universitare, a confirmării 
existenţei mijloacelor de întreţinere şi a actelor prevăzute la art.32 alin.(2).  

(2) Stagiarilor care au intrat în Republica Moldova în scopul dezvoltării 
profesionale li se acordă drept de şedere pe un termen de pînă la un an, fără drept 
de prelungire.  

 
Preşedintele Parlamentului                                             Andrian CANDU 


