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Nr. 98 din 18 august 2020 
 
Ref.: Condițiile de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova în perioada stării de urgență în 
sănătate publică 
 
Stimate domnule Chicu, 
Stimată doamnă Dumbrăveanu, 
 
Vă salutăm din numele A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 
Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, solicităm respectuos analiza oportunității relaxării condițiilor de intrare a 
străinilor pe teritoriul Republicii Moldova în perioada stării de urgență în sănătate publică. 
 
Menționăm că prin intermediul hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 21 din 
24 iulie 2020, starea de urgență în sănătate publică pe teritoriul Republicii Moldova a fost prelungită până 
la data de 31 august inclusiv. 
 
Prin aceeași hotărâre, au fost menținute măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, inclusiv 
restricțiile de intrare pe teritoriul național a cetățenilor străini și apatrizilor. 
 
Regimul de intrare pe teritoriul național a cetățenilor străini și apatrizilor în perioada stării de urgență în 
sănătate publică a fost stabilit și menținut prin intermediul mai multor hotărâri ale Comisiei naționale 
extraordinare de sănătate publică (în continuare „Comisie”, „CNESP”), inclusiv, dar fără a se limita la 
următoarele: Hotărârea CNESP nr. 11 din 15 mai 2020, Hotărârea CNESP nr. 17 din 23 iunie 2020, 
Hotărârea CNESP nr. 20 din 10 iulie 2020. 
 
Se înțelege totuși că, în continuare, pe teritoriul național pot intra străinii care sunt membri de familie ai 
cetățenilor Republicii Moldova, persoanele care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau 
un document echivalent permisului de ședere; sau persoanele care se deplasează în interes profesional, 
etc. 
 



 
Ținând cont de existența situației excepționale pe teritoriul național, dar și necesitatea protecției 
interesului public, se consideră că, Comisia în mod absolut întemeiat își revizuie ori de câte ori este necesar 
măsurile restrictive deja impuse. 
 
Urmărind atent tendințele și periodicitatea menținerii restricțiilor de intrare pe teritoriul național a 
cetățenilor străini, înțelegem că acestea nu pot fi menținute în continuu, urmând a fi întreprinse sau 
planificate unele măsuri de relaxare a restricțiilor. 
 
O problemă semnalată de către membrii AmCham se referă la faptul că hotărârile CNESP nu acordă  
dreptul de a intra pe teritoriul național către membrii de familie a cetățenilor străini care sunt titulari 
ai unui permis de ședere daca respectivii membrii de familie nu posedă deja un permis de ședere 
moldovenesc. 
 
Respectiva limitare îi afectează grav inclusiv pe salariații înalt calificați și având un rol deosebit de 
important pentru buna desfășurare a activității investitorilor străini, care nu pot fi vizitați de membrii 
familiei lor imediate pentru o perioadă îndelungată de timp. 
 
Mai mult decât atât, ținând cont de restricțiile de intrare pe teritoriul național, cetățenii străini (inclusiv 
sus-menționații membri ai familiilor profesioniștilor înalt calificați si investitorilor străini deja prezenți in 
Republica Moldova) nu au posibilitatea efectivă să obțină un astfel de permis, cererea urmând a fi depusă 
în persoană la autoritatea competentă pentru străini. În acest context, singura opțiune disponibilă 
profesioniștilor si investitorilor străini sus-menționați de a fi alături de familiile lor în aceste momente 
dificile este părăsirea temporară sau permanentă a teritoriului Republicii Moldova, perturbând grav 
activitatea economică a companiilor afectate. 
 
Având în vedere cele menționate, solicităm respectuos analiza oportunității relaxării etapizate a 
restricțiilor privind intrarea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, luând în considerare atât 
interesul public, cât și cel privat, cu impunerea după caz a măsurilor care sunt considerate necesare și 
suficiente pentru controlul stării de sănătate a străinilor la intrare pe teritoriul național, în vederea 
neadmiterii apariției sau sporirii riscurilor de sănătate publică pe teritoriul național.  
 
În termen scurt, considerăm oportun acordarea dreptului de intrare pe teritoriul național către membrii 
de familie de gradul 1 a străinilor care se află pe teritoriul Republicii Moldova și au drept de ședere. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 

 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 
 
 
 
 


