
H O T Ă R Î R E 
cu privire la modificarea, completarea şi 
abrogarea unor hotărîri ale Guvernului 

nr. 501 din 08.07.2011 

Monitorul Oficial nr.114-116/568 din 15.07.2011 

* * * 
Pentru executarea prevederilor Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în 

Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.179-181, art.610), 
Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 

conform anexei nr.1. 
2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2. 

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei Valeriu Lazăr

Ministrul afacerilor interne Alexei Roibu

Ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor Pavel Filip

Ministrul educaţiei Mihail Şleahtiţchi

Chişinău, 8 iulie 2011.

Nr.501.

Anexa nr.1 
la Hotărîrea Guvernului 
nr.501 din 8 iulie 2011 

MODIFICĂRILE şi COMPLETĂRILE 
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

1. Hotărîrea Guvernului nr.376 din 6 iunie 1995 “Cu privire la măsurile suplimentare de 
realizare a Sistemului naţional de paşapoarte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, 
nr.47, art.344), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

1) la punctul 1 din hotărîre, sintagmele “şi regulile de şedere a cetăţenilor străini şi 
apatrizilor în Republica Moldova” şi “şi 2” se exclud; 

2) anexa nr.1 la hotărîre se completează cu punctul 291 cu următorul cuprins: 
“291. Cetăţenii străini şi apatrizii care intră în Republica Moldova prin segmentul de 

frontieră moldo-ucraineană necontrolat de autorităţile moldoveneşti sînt obligaţi, în termen de 72 
ore din momentul trecerii frontierei de stat a Ucrainei, să declare despre aceasta la orice secţie 
(birou) de evidenţă şi documentare a populaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor convenabilă solicitantului, prezentînd actul de identitate naţional pe baza căruia i 
se permite intrarea în Republica Moldova, pentru a fi luat în evidenţă. 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va elibera acestor persoane o anexă la 
actul de identitate naţional, care va servi temei pentru şederea lor legală pe teritoriul Republicii 
Moldova.” 



2. Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002 “Pentru aprobarea Concepţiei 
sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu 
privire la Registrul de stat al populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-
45, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1) anexa nr.1: 
a) la punctul 1, cuvintele “cetăţenilor străini şi apatrizilor, care domiciliază permanent sau 

temporar” se substituie prin cuvintele “străinilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie”; 
b) punctul 6: 
după subalineatul “Legea privind azilul în Republica Moldova nr.270-XVI din 18 

decembrie 2008” se completează cu subalineatul “Legea privind regimul străinilor în Republica 
Moldova nr.200 din 16 iulie 2010”; 

după subalineatul “Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.385 din 5 iulie 1996 “Cu 
privire la dezvoltarea Registrului de stat al populaţiei”” se completează cu subalineatul 
“Hotărîrea Guvernului nr.1401 din 13 decembrie 2007 “Privind aprobarea Concepţiei Sistemului 
informaţional integrat automatizat “Migraţie şi azil.”””; 

c) punctul 8: 
la litera A alineatul unu subalineatul doi, cuvintele “înregistrarea cetăţenilor străini sau 

apatrizii, aflaţi temporar pe teritoriul Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele 
“înregistrarea străinilor sosiţi prin segmentul de frontieră moldo-ucrainean, necontrolat de 
autorităţile moldoveneşti”; 

litera B alineatul unu: 
la subalineatul unu, cuvintele “cu domiciliul stabil sau temporar” se substituie prin 

cuvintele “cu domiciliul provizoriu sau permanent”; 
la subalineatul nouă, cuvintele “eliberarea pentru cetăţenii străini şi apatrizi a adeverinţelor 

de imigrant cu termen fixat sau permanente” se substituie prin cuvintele “acordarea/prelungirea 
dreptului de şedere provizorie, acordarea dreptului de şedere permanentă, anularea sau revocarea 
dreptului de şedere, invitaţii”; 

litera C alineatul unu: 
la subalineatul doi, cuvintele “cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi temporar” se substituie 

prin cuvintele “străinilor cu drept de şedere provizorie”; 
subalineatul patru va avea următorul cuprins: 
“• plecarea din Republica Moldova a străinilor cu drept de şedere permanentă, cu scopul de 

a-şi stabili domiciliul permanent peste hotare”; 
se completează cu un subalineat nou cu următorul cuprins: 
“• anularea sau revocarea dreptului de şedere”; 
d) punctul 9: 
la litera G alineatul unu, cuvintele “cetăţenilor străini şi apatrizilor care se află permanent 

sau temporar” se substituie prin cuvintele “străinilor cu drept de şedere provizorie sau 
permanentă”; 

litera G alineatul doi: 
subalineatele patru şi zece se exclud; 
subalineatele cinci şi şapte vor avea următorul cuprins: 
“• evidenţa invitaţiilor eliberate persoanelor fizice şi persoanelor juridice;”; 
“• evidenţa eliberării, prelungirii vizelor pentru străini;”; 
la subalineatul opt, cuvintele “pentru cetăţenii străini (provizoriu)” se substituie prin 

cuvintele “provizorie (pentru cetăţeni străini)”; 
la subalineatul nouă, cuvintele “pentru apatrizi (provizoriu)” se substituie prin cuvintele 

“provizorie (pentru apatrizi)”; 
subalineatele unsprezece şi doisprezece vor avea următorul cuprins: 
“• evidenţa crimelor comise de străini;”; 



“• evidenţa contravenţiilor comise de străini;”; 
se completează cu un subalineat nou cu următorul cuprins: 
“• evidenţa acordării, prelungirii, anulării, revocării dreptului de şedere în Republica 

Moldova;”; 
litera I alineatul doi: 
subalineatul patru va avea următorul cuprins; 
“• evidenţa titlurilor de călătorie eliberate cetăţenilor Republicii Moldova şi străinilor.”; 
la subalineatul cinci, cuvintele “cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie la invitaţia 

persoanelor juridice” se substituie prin cuvîntul “străini”; 
e) punctul 16: 
la litera d), cuvintele “care locuiesc permanent în teritoriul Republicii Moldova” se 

substituie cu cuvintele “cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova”; 
la litera g), cuvintele “pentru cetăţeni străini” se substituie prin cuvintele “permanentă”, iar 

cuvintele “care locuiesc permanent” – prin cuvintele “cu drept de şedere permanentă”; 
în legenda desenului 8, cuvintele “pentru cetăţeni străini” se substituie prin cuvîntul 

“permanentă”; 
la litera h), cuvintele “al cetăţeanului străin şi apatridului” se substituie prin cuvîntul 

“permanentă”; 
la litera i), cuvintele “pentru apatrizi (provizoriu)” se substituie prin cuvintele “provizorie 

(pentru apatrizi)”, iar cuvintele “aflaţi temporar în teritoriul Republicii Moldova” – prin 
cuvintele “cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova”; 

în legenda desenului 10, cuvintele “pentru apatrizi (provizoria)” se substituie prin cuvintele 
“provizorie (pentru apatrizi)”; 

la litera j), cuvintele “pentru cetăţenii străini (provizoriu)” se substituie prin cuvintele 
“provizorie (pentru cetăţeni străini)”, iar cuvintele “aflaţi temporar în teritoriul Republicii 
Moldova” – prin cuvintele “cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova”; 

în legenda desenului 11, cuvintele “pentru cetăţeni străini (provizoriu)” se substituie prin
cuvintele “provizorie (pentru cetăţeni străini)”; 

la punctul 18, subalineatul doi se exclude; 
la punctul 25 litera a), subalineatele doi şi patru vor avea următorul cuprins: 
“• străinii cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova”; 
“• străinii cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova”; 
f) punctul 29 litera a): 
la alineatul unu subalineatul trei, cuvintele “pentru cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi 

temporar în teritoriul Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele “pentru străini”; 
la alineatul doi subalineatul şapte, cuvintele “administrative” şi “documentare şi” se 

exclud; 
la alineatul trei subalineatul doi, cuvintele “cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi temporar 

în teritoriul ei” se substituie prin cuvîntul “străinilor”; 
g) punctul 32: 
în desenul 14, sintagma “Serviciul de Stat Migraţiune” se substituie prin sintagma 

“Ministerul Afacerilor Interne”; 
alineatul doi: 
la litera a) subalineatul patru va avea următorul cuprins: 
“- înregistrarea şi documentarea străinilor cu drept de şedere în Republica Moldova”; 
litera d) se completează cu un subalineat nou cu următorul cuprins: 
“- cu privire la titlurile de călătorie eliberate cetăţenilor Republicii Moldova şi străinilor;”; 
la litera i), cuvintele “cu privire la eliberarea adeverinţelor de imigrant cu termen fixat sau 

permanente” se substituie prin cuvintele “cu privire la dreptul de şedere acordat, prelungit, anulat 
sau revocat străinilor”; 

h) la punctul 38, sintagma “Serviciului de Stat Migraţiune” se substituie prin sintagma 
“Ministerului Afacerilor Interne”; 



i) la punctul 40 compartimentul “Persoana fizică”, cuvintele “cetăţeni străini şi apatrizi, 
care locuiesc permanent sau se află temporar pe teritoriul Republicii Moldova” se substituie prin 
cuvintele “străinii cu drept de şedere provizorie sau permanentă în Republica Moldova”; 

2) anexa nr.2: 
a) la punctul 2, cuvintele “cetăţenilor străini şi apatrizilor, care domiciliază permanent sau 

temporar” se substituie cu cuvintele “străinilor cu drept de şedere”; 
b) punctul 9 alineatul unu: 
la subalineatul unu, cuvintele “cetăţenilor străini” se exclud, iar cuvintele “şi apatrizilor cu 

domiciliu stabil sau temporar în Republica Moldova” se substituie prin cuvintele “cetăţenilor 
străini şi apatrizilor cu drept de şedere în Republica Moldova”; 

la subalineatul cinci, cuvintele “a cetăţenilor străini” se substituie prin cuvintele “pentru 
străini”; 

la subalineatul nouă, cuvintele “eliberarea pentru cetăţenii străini şi apatrizi a adeverinţelor 
de imigrant cu termen fixat sau permanente” se substituie prin cuvintele “acordarea, prelungirea, 
anularea sau revocarea dreptului de şedere”; 

c) punctul 10 alineatul unu: 
la subalineatul doi, cuvintele “cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi temporar” se substituie 

prin cuvintele “străinilor cu drept de şedere provizorie”; 
la subalineatul patru, cuvintele “cetăţenii străini şi apatrizii, care au locuit permanent” se 

substituie prin cuvintele “străinii cu drept de şedere permanentă”. 

3. Hotărîrea Guvernului nr.746 din 21 iunie 2003 “Despre aprobarea Regulamentului cu 
privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica 
Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art.824), cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în titlul şi textul hotărîrii, precum şi în titlul şi textul anexei nr.1, cuvintele “cetăţeni 
străini şi apatrizi”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvîntul “străini”, la forma 
gramaticală corespunzătoare; 

2) anexa nr.1: 
a) punctul 1 va avea următorul cuprins: 
“1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de organizare a procesului de instruire a 

străinilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, condiţiile de admitere la studii, 
termenele de depunere a dosarelor, responsabilităţile instituţiilor de învăţămînt.”; 

b) la punctul 5, textul “vor obţine adeverinţa de imigrant, eliberată de Biroul de Migraţie şi 
Azil al Ministerului Afacerilor Interne şi permisul de şedere provizoriu, eliberat de Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare” se 
substituie prin textul “obţin dreptul de şedere provizorie pentru studii şi permisul de şedere 
provizorie în condiţiile prevăzute de Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în 
Republica Moldova”; 

c) la punctul 13 litera e), cuvîntul “(voluntariat)” se exclude; 
d) punctul 15: 
litera e) va avea următorul cuprins: 
“e) confirmarea existenţei mijloacelor de întreţinere şi a mijloacelor necesare efectuării 

studiilor;”; 
la litera f), cuvintele “eliberat de statul de reşedinţă” se substituie prin cuvintele “din ţara 

de origine sau, după caz, din ţara de reşedinţă”; 
e) la punctul 19 litera e), cuvintele “Biroului de Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor 

Interne” se substituie prin cuvintele “autorităţii competente pentru străini”, iar cuvintele “şi 
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se exclud; 

f) la punctul 21, cuvintele “provenienţă a cetăţeanului” se substituie prin cuvîntul 
“origine”; 

g) punctul 23: 



la alineatul unu, cuvintele “care vor invita” se substituie prin cuvintele “care invită”, iar 
cuvintele “vor avea” – prin cuvîntul “au”; 

la alineatul cinci, după cuvintele “informarea Ministerului Educaţiei” se completează cu 
cuvintele “şi autorităţii competente pentru străini”; 

h) punctul 24 va avea următorul cuprins: 
“24. În cazul exmatriculării străinilor, instituţia de învăţămînt este obligată să transmită 

autorităţii competente pentru străini, în termen de 5 zile lucrătoare, extrasul din ordinul de 
exmatriculare şi permisul de şedere provizorie.”; 

i) la punctul 25, cuvintele “Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor, în termen de 10 zile” se substituie prin cuvintele “autoritatea 
competentă pentru străini, în termen de 5 zile lucrătoare”; 

j) la punctul 26, cuvintele “activitate de antreprenoriat” se substituie prin cuvintele 
“activitate de muncă sau de antreprenoriat”. 

4. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.508 din 11 mai 2006 “Pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor Ia acestea, precum şi a 
Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale 
subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 
nr.75-78, art.553), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) compartimentul “Biroul migraţie şi azil” va avea următorul cuprins: 

“Biroul migraţie şi azil
1. Examinarea cererii privind acordarea dreptului de şedere provizorie în termen de 5 zile calendaristice 159 lei

2. Examinarea cererii privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în termen de 5 zile calendaristice 168 lei

3. Examinarea cererii privind reîntregirea familiei 88 lei
4. Examinarea cererii privind eliberarea confirmării de repatriere sau a duplicatului în termenul stabilit 54 lei

5. Examinarea cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova în termen de 10 
zile lucrătoare

36 lei

6. Examinarea cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova în termen de 5 
zile lucrătoare

47 lei

7. Examinarea cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova în termen de 3 
zile lucrătoare

63 lei

8. Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a schimbării documentului de trecere a frontierei de 
stat

45 lei

9. Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a schimbărilor domiciliului străinului 45 lei

10. Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a transferului la o altă instituţie de învăţămînt 26 lei
11. Solicitarea unui act, informaţii 18 lei

Tariful** 
(dolari 
SUA)

12. Prelungirea vizei de scurtă şedere (pentru fiecare lună) 10

13. Prelungirea vizei în termen de o zi 20
14. Prelungirea vizei în termen de trei zile 10

15. Prelungirea vizei în termen de cinci zile 5”;

2) nota 2** va avea următorul cuprins: 
“2.** Tariful se achită în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a 

Moldovei la data efectuării plăţii.” 

Anexa nr.2 
la Hotărîrea Guvernului 
nr.501 din 8 iulie 2011 



LISTA 
hotărîrilor de Guvern care se abrogă 

1. Hotărîrea Guvernului nr.282 din 31 mai 1991 “Cu privire la aprobarea Regulilor de 
eliberare, suspendare şi anulare a adeverinţelor de imigrant în Republica Moldova”. 

2. Punctul 3 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.436 din 25 iunie 1992 “Privind 
unele măsuri de reglementare a acordării spaţiului locativ cooperatist în Republica Moldova”. 

3. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.376 din 6 iunie 1995 “Cu privire la măsurile 
suplimentare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1995, nr.47, art.344). 

4. Hotărîrea Guvernului nr.743 din 2 noiembrie 1995 “Cu privire la completarea regulilor 
de eliberare, suspendare şi anulare a autorizaţiilor de domiciliere şi autorizaţiilor de încadrare în 
muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.7). 

5. Hotărîrea Guvernului nr.975 din 22 octombrie 1999 “Cu privire la modificarea Hotărîrii 
Guvernului Republicii Moldova nr.282 din 31 mai 1991” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr.120-122, art.1042). 

6. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1039 din 8 noiembrie 1999 “Cu privire la 
modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.376 din 6 iunie 1995” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1107). 

7. Punctul 15 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1269 din 20 decembrie 
2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.163-165, art.1371). 

8. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.773 din 3 august 2001 “Cu privire la modificarea 
şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.376 din 6 iunie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2001, nr.94-96, art.820). 

9. Hotărîrea Guvernului nr.571 din 23 mai 2006 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.376 din 6 iunie 1995” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.615). 

10. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1139 din 18 octombrie 2007 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.168-170, art.1181). 

11. Punctul 1 subpunctul 3) din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri 
ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 11 iulie 2008 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2008, nr.131-133, art.871). 

12. Punctul 1 şi anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.62 din 4 februarie 2010 “Privind 
modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.23-24, art.101). 

__________
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