
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._____ 
 

din ____________________________  

Chişinău 
 

 

Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.765/2014  

cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate 

pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova 

----------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art.7 din Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor terțe 

care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați 

de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.1-3, art.2), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.765/2014 cu privire la aprobarea 

listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a 

frontierei de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr.282-289, art.817), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează:  

1) la poziția „Republica Federativă a Braziliei”: 

subpoziția „Carnet de marinar” va avea următorul cuprins:  
 „Carnet de marinar *” 

se completează cu următoarea subpoziție: 
 „Pașaport oficial  *” 

2) la poziția „Republica Madagascar”, subpoziția „Document de călătorie 

pentru apatrizi” va avea următorul cuprins:  
 „Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia 

privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*” 

3) la poziția „Republica Malawi”, subpoziția „Document de călătorie 

pentru apatrizi” va avea următorul cuprins:  
 „Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia 

privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*” 



4) poziția „Republica Federală Germania” se completează cu următoarea 

subpoziție: 
 „Pașaport pentru copii *” 

5) la poziția „Republica Armenia”:  

subpoziția „Document de călătorie pentru apatrizi” va avea următorul 

cuprins:  
 „Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia 

privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*” 

se completează cu următoarea subpoziție: 
 „Pașaport de serviciu  *” 

6) la poziția „Republica Azerbaidjan”, subpoziția „Pașaport de serviciu” 

va avea următorul cuprins:  
 „Pașaport de serviciu *” 

7) la poziția „Georgia”, subpoziția „Document de călătorie (Convenţia 

privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951)” va avea următorul cuprins:  
 „Document de călătorie pentru refugiați (Convenţia 

privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951) 

*” 

8) poziția „Islanda” se completează cu următoarea subpoziție: 
 „Pașaport de serviciu *” 

9) la poziția „Principatul Liechtenstein”, subpozițiile „Document de 

călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 

1954)” și „Carte de identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform 

standardelor ICAO), inclusiv biometrică” vor avea următorul cuprins:  
 „Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia 

privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

* 

Carte de identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, 

conform standardelor ICAO), inclusiv biometrică 

*” 

10) la poziția „Principatul Monaco”, subpoziția  
 „Act de identitate *” 

va avea următorul cuprins:  
 „Carte de identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, 

conform standardelor ICAO), inclusiv biometrică 

*” 

11) poziția „Regatul Norvegiei” se completează cu următoarele subpoziții: 
 „Pașaport diplomatic * 
 Pașaport de serviciu * 
 Pașaport special * 
 Pașaport de urgență *” 



12) la poziția „Federația Rusă”, 

subpoziția  
 „Document de călătorie pentru refugiați *” 

va avea următorul cuprins:  
 „Document de călătorie pentru refugiați (Convenţia 

privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951) 

*” 

subpoziția „Permis de ședere pentru apatrizi” va avea următorul cuprins:  
 „Permis de ședere pentru apatrizi  *” 

se completează cu următoarea subpoziție: 
 „Pașaport ordinar  *” 

13) la poziția „Republica di San Marino”, subpozițiile „Pașaport de 

serviciu” și „Act de identitate” vor avea următorul cuprins:  
 „Pașaport de serviciu * 

Carte de identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, 

conform standardelor ICAO), inclusiv biometrică 

*” 

14) poziția „Republica Turcia” se completează cu următoarea subpoziție: 
 „Carte de identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, 

conform standardelor ICAO), inclusiv biometrică 

*” 

15) se completează cu poziția „Sfîntul Scaun (Vatican)” cu următorul 

cuprins: 

„Sfîntul 

Scaun 

(Vatican) 

Pașaport ordinar * 

Pașaport diplomatic * 

Pașaport de serviciu *” 

16) se completează cu textul „Carte de identitate de formatul ID1, ID2 (TD-

1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv biometrică – cartea de identitate 

națională, care conține zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, 

elaborată în conformitate cu standardele Organizației Internaționale a Aviației 

Civile”. 
 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru       ION CHICU 
 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne     Pavel Voicu 

 

Ministrul afacerilor externe 

și integrării europene      Aureliu Ciocoi 


