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ACORD

ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ

ŞI REPUBLICA MOLDOVA

DE MODIFICARE A ACORDULUI

ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ

ŞI REPUBLICA MOLDOVA

PRIVIND FACILITAREA ELIBERĂRII VIZELOR
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UNIUNEA EUROPEANĂ

şi 

REPUBLICA MOLDOVA,

denumite în continuare „părţile”,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind 

facilitarea eliberării vizelor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008,

DORIND să faciliteze în continuare contactele dintre persoane,

RECUNOSCÂND importanţa introducerii regimului de călătorie fără viză pentru cetăţenii 

Republicii Moldova în timp util, în măsura în care sunt asigurate condiţiile pentru o mobilitate bine 

gestionată şi sigură,

ŢINÂND SEAMA de Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene şi 

de Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate 

şi justiţie, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, şi confirmând că dispoziţiile prezentului acord nu se aplică Regatului Unit şi Irlandei, 
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ŢINÂND SEAMA de Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea 

Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi confirmând că dispoziţiile 

prezentului acord nu se aplică Danemarcei,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:
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ARTICOLUL 1

Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor, 

denumit în continuare „acordul”, se modifică în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol:

1. În titlu, cuvântul „Comunitatea” se înlocuieşte cu „Uniunea”.

2. La articolul 2 alineatul (1) cuvântul „Comunităţii” se înlocuieşte cu „Uniunii Europene”, iar la 

articolul 2 alineatul (2) şi la articolul 3 litera (e), cuvântul „comunitar(e)” se înlocuieşte cu 

„Uniunii Europene”.

3. Articolul 4 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) litera (d) se înlocuieşte cu următorul text:

„(d) pentru conducătorii auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi 

pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova:

– o solicitare scrisă din partea asociaţiei naţionale a transportatorilor din Republica 

Moldova care prestează servicii de transport rutier internaţional, care să 

menţioneze scopul, itinerariul, durata şi frecvenţa călătoriilor;”;
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(b) litera (f) se înlocuieşte cu următorul text:

„(f) pentru jurnalişti şi personalul tehnic care îi însoţeşte în calitate profesională:

– un certificat sau un alt document eliberat de o organizaţie profesională sau de 

angajatorul solicitantului, care să demonstreze că persoana în cauză este un 

jurnalist calificat şi care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă desfăşurarea 

unei activităţi de natură jurnalistică sau care stipulează că persoana este membru 

al personalului tehnic care îl însoţeşte pe jurnalist în calitate profesională;”;

(c) litera (k) se înlocuieşte cu următorul text:

„(k) pentru rudele apropiate – soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), 

bunici şi nepoţi – care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal 

pe teritoriul statelor membre sau cetăţeni ai Uniunii Europene care au reşedinţa pe 

teritoriul statului membru ai căror resortisanţi sunt:

– o invitaţie scrisă din partea gazdei;”;
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(d) se introduce următoarea literă:

„(p) pentru participanţii la programe oficiale de cooperare transfrontalieră ale Uniunii 

Europene, cum ar fi cele din cadrul Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat 

(IEVP):

– o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă.”.

4. La articolul 5, alineatele (1)-(3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări 

multiple cu un termen de valabilitate de cinci ani pentru următoarele categorii de persoane:

(a) membri ai guvernelor şi ai parlamentelor naţionale şi regionale, ai Curţii Constituţionale 

şi ai Curţi Supreme, dacă aceştia nu sunt scutiţi de regimul vizelor prin prezentul acord, 

în vederea exercitării atribuţiilor ce le revin;

(b) membri permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, în urma unei invitaţii oficiale adresate 

Republicii Moldova, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau 

programe de schimb, precum şi la evenimente organizate în cadrul unor instituţii 

interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;
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(c) soţi/soţii şi copii (inclusiv copii adoptaţi) care au vârsta sub 21 de ani sau sunt în 

întreţinere şi părinţi (inclusiv tutori) care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care 

rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre sau cetăţeni ai Uniunii Europene care 

îşi au reşedinţa pe teritoriul statului membru ai căror resortisanţi sunt ;

(d) oameni de afaceri şi reprezentanţi ai organizaţiilor de afaceri care călătoresc în mod 

regulat în statele membre;

(e) jurnalişti şi personalul tehnic care îi însoţeşte în calitate profesională.

Prin derogare de la primul paragraf, atunci când necesitatea sau intenţia de a călători în mod 

frecvent sau regulat este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al 

vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă, în special atunci când:

– în cazul persoanelor menţionate la litera (a), durata funcţiei deţinute

– în cazul persoanelor menţionate la litera (b), durata statutului de membru permanent al 

unei delegaţii oficiale

– în cazul persoanelor menţionate la litera (c), perioada de valabilitate a permisului de 

şedere legală a cetăţenilor Republicii Moldova care rezidă în mod legal în Uniunea 

Europeană
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– în cazul persoanelor menţionate la litera (d), durata statutului de reprezentant al 

organizaţiei de afaceri sau durata contractului de muncă sau

– în cazul persoanelor menţionate la litera (e), durata contractului de muncă

este mai mică de cinci ani.

(2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări 

multiple cu termen de valabilitate de un an pentru următoarele categorii de persoane, cu 

condiţia ca, în decursul  anului precedent, aceştia să fi obţinut cel puţin o viză,  să o fi utilizat 

în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea în statul vizat:

(a) membri  ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate 

Republicii Moldova, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau 

programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii 

interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

(b) reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile care călătoresc în mod regulat în statele 

membre în scopul formării educaţionale, al participării la seminare, conferinţe, inclusiv

în cadrul programelor de schimb;

(c) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe, 

simpozioane, seminare sau la alte evenimente similare, care călătoresc în mod regulat în 

statele membre;
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(d) conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri 

pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;

(e) membri ai echipajelor de pe trenuri,  vagoane frigorifice şi  locomotive ale trenurilor 

internaţionale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;

(f) persoane care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de 

schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb, care călătoresc în mod 

regulat în statele membre;

(g) studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare care întreprind în mod regulat 

călătorii de studii sau de formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de 

schimb;

(h) participanţi la evenimentele sportive internaţionale şi persoane care îi însoţesc în calitate 

profesională;

(i) participanţi la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite sau de alte 

localităţi;

(j) participanţi la programele oficiale de cooperare transfrontalieră ale Uniunii Europene,

cum ar fi cele din cadrul Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP).

Prin derogare de la primul paragraf, atunci când necesitatea sau intenţia de a călători în mod 

frecvent sau regulat este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al 

vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă.
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(3) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări 

multiple cu un termen de valabilitate de minim doi ani şi maxim cinci ani pentru categoriile 

de persoane menţionate la alineatul (2), cu condiţia ca în decursul ultimilor doi ani, aceştia să 

fi utilizat vize cu intrări multiple de un an, în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi 

şederea pe teritoriul statului vizat, cu excepţia cazurilor în care necesitatea sau intenţia de a 

călători în mod frecvent sau regulat este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, situaţie în care 

termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă.”.

5. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2):

(i) cuvintele introductive se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Fără a aduce atingere alineatului (4), următoarele categorii de persoane sunt 

scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:”;

(ii) la litera (a), se adaugă următoarele cuvinte:

„sau cetăţenii Uniunii Europene care au reşedinţa pe teritoriul statului membru ai căror 

resortisanţi sunt”;
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(iii) la litera (j), se adaugă următoarele cuvinte:

„şi personalul tehnic care îi însoţeşte în calitate profesională”;

(iv) se adaugă următoarele litere:

„(p) participanţii cu vârsta de 25 de ani sau sub 25 de ani la seminare, conferinţe, 

evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii 

nonprofit; 

(q) reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile care efectuează călătorii în scopul 

formării profesionale, al participării la seminare, conferinţe, inclusiv în cadrul 

programelor de schimb;

(r) participanţii la programele oficiale de cooperare transfrontalieră ale Uniunii 

Europene, cum ar fi cele din cadrul Instrumentului european de vecinătate şi 

parteneriat (IEVP).”;

(v) se adaugă următorul paragraf:

„Primul paragraf se aplică, de asemenea, atunci când scopul călătoriei este tranzitul.”;
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(b) se adaugă următorul alineat:

„(4) Dacă un stat membru cooperează cu un prestator extern de servicii în vederea eliberării 

vizelor, prestatorul extern de servicii poate percepe o taxă pentru servicii. Această taxă este 

proporţională cu costurile suportate de prestatorul extern de servicii în îndeplinirea sarcinilor 

sale şi nu depăşeşte 30 EUR. Statele membre menţin posibilitatea, pentru toţi solicitanţii, de a-

şi depune cererile direct la consulatele lor. Prestatorul extern de servicii îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu dispoziţiile Codului de vize şi cu respectarea deplină a 

legislaţiei moldoveneşti.”.

6. Se introduce următorul articol:

„Articolul 6a

Depunerea unei cereri fără ca solicitantul să se prezinte personal

Consulatele statelor membre pot exonera solicitantul de viză de obligaţia de a se prezenta 

personal la depunerea cererii atunci când solicitantul este cunoscut pentru integritatea şi 

încrederea pe care o prezintă, cu excepţia cazului în care solicitantul trebuie să se prezinte 

personal pentru colectarea elementelor biometrice de identificare.”.



EU/MD/ro 13

7. Articolul (8) se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 8

Plecarea în cazul documentelor pierdute sau furate

Cetăţenii Uniunii Europene şi cetăţenii Republicii Moldova care şi-au pierdut sau cărora le-au 

fost furate actele de identitate pe durata şederii pe teritoriul Republicii Moldova sau al statelor 

membre pot părăsi teritoriul Republicii Moldova sau al statelor membre în baza unor acte de 

identitate valabile care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de misiunile 

diplomatice sau de oficiile consulare ale statelor membre sau ale Republicii Moldova, fără 

viză sau altă autorizaţie.”

8. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuieşte cu următorul text:

„Paşapoartele diplomatice şi de serviciu”

(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

„(2) Cetăţenii Republicii Moldova, titulari de paşapoarte de serviciu biometrice valabile pot 

intra, ieşi şi tranzita fără viză teritoriile statelor membre.”;
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(c) se adaugă următorul alineat:

„(3) Persoanele menţionate la alineatele (1) şi (2) pot sta pe teritoriul statelor membre pentru 

o perioadă de până la 90 de zile, în decurs de 180 de zile.”.

9. Articolul 12 alineatul (1) se modifică după cum urmează

(a) în prima propoziţie, cuvântul „Comunităţii” se înlocuieşte cu „Uniunii”; 

(b) în a doua propoziţie, cuvântul „Comunitatea” se înlocuieşte cu „Uniunea Europeană” şi 

cuvintele „Comisia Comunităţilor Europene” se înlocuiesc cu „Comisia Europeană”.

10. Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a) paragraful existent se numerotează ca alineatul (1);

(b) se adaugă următorul alineat:

„(2) Dispoziţiile acordurilor sau ale înţelegerilor bilaterale dintre diferitele state membre şi 

Republica Moldova, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, care prevăd 

exonerarea titularilor de paşapoarte de serviciu nebiometrice de obligaţia de a deţine viză, se 

aplică în continuare fără a aduce atingere dreptului statelor membre în cauză sau al Republicii 

Moldova de a denunţa sau de a suspenda aceste acorduri sau înţelegeri bilaterale.”.
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11. La articolul 14, se introduce următorul prim paragraf:

„Republica Moldova poate reintroduce obligaţia de a deţine viză doar pentru cetăţenii sau 

anumite categorii de cetăţeni din toate statele membre şi nu pentru cetăţenii sau anumite 

categorii de cetăţeni din anumite state membre.”.

ARTICOLUL 2

Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părţi în conformitate cu procedurile 

corespunzătoare ale acestora şi intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei 

la care ultima parte notifică cealaltă parte cu privire la îndeplinirea procedurilor menţionate anterior.

Întocmit la …, la … 2012, în dublu exemplar în limbile oficiale ale părţilor, fiecare dintre textele 

respective fiind în egală măsură autentice.

Pentru Uniunea Europeană Pentru Republica Moldova
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DECLARAŢIE COMUNĂ PRIVIND COOPERAREA

 ÎN MATERIE DE DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

Părţile convin că, atunci când monitorizează punerea în aplicare acordului, Comitetul mixt, instituit 

în temeiul articolului 12 din acord, ar trebui să evalueze impactul nivelului de securitate al 

documentelor de călătorie respective asupra funcţionării acordului. În acest scop, părţile convin să 

se informeze reciproc în mod regulat cu privire la măsurile luate pentru a se evita proliferarea 

documentelor de călătorie, dezvoltând aspectele tehnice ale securităţii documentelor de călătorie, 

precum şi aspectele cu privire la procesul de personalizare a eliberării documentelor de călătorie.

DECLARAŢIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOCUMENTELE 

CARE TREBUIE DEPUSE LA SOLICITAREA VIZEI DE SCURTĂ ŞEDERE

Uniunea Europeană va stabili o listă armonizată a documentelor justificative, în conformitate cu 

articolul 48 alineatul (1) litera (a) din Codul de vize, în scopul de a se asigura că solicitanţilor de 

viză din Republica Moldova li se cere să depună, în principiu, aceleaşi documente justificative. 

Atunci când această listă va fi stabilită, Uniunea Europeană va informa Republica Moldova în 

cadrul comitetului. Uniunea Europeană va informa, de asemenea, cetăţenii Republicii Moldova, în 

conformitate cu articolul 47 alineatul (1) litera (a) din Codul de vize.
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DECLARAŢIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND COOPERAREA 

CU PRESTATORII EXTERNI DE SERVICII

Uniunea Europeană se angajează să externalizeze primirea cererilor de viză doar în ultimă instanţă, 

atunci când există circumstanţe speciale sau motive legate de situaţia locală, cum ar fi cazul în care 

numărul mare de solicitanţi nu permite organizarea colectării cererilor şi a datelor în timp util şi în 

condiţii decente sau în cazul în care asigurarea unei bune acoperiri teritoriale a ţării terţe respective 

nu este posibilă în niciun alt mod şi în cazul în care alte forme de cooperare se dovedesc inadecvate 

pentru statul membru în cauză.
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DECLARAŢIA UNIUNII EUROPENE 

PRIVIND FACILITĂŢILE ACORDATE MEMBRILOR DE FAMILIE

Uniunea Europeană ia act de sugestia Republicii Moldova de a da o definiţie mai largă noţiunii de 

membri de familie care ar trebui să beneficieze de facilitarea eliberării vizelor, precum şi de 

importanţa pe care Republica Moldova o acordă simplificării circulaţiei pentru această categorie de 

persoane.

În scopul facilitării mobilităţii unui număr mai mare de persoane care au legături de familie (în 

special fraţi şi surori, precum şi copiii acestora) cu cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în 

mod legal pe teritoriile statelor membre sau cu cetăţeni ai Uniunii Europene care au reşedinţa pe 

teritoriul statului membru ai căror resortisanţi sunt, Uniunea Europeană invită oficiile consulare ale 

statelor membre să utilizeze pe deplin posibilităţile existente în cadrul Codului de vize cu privire la 

facilitarea eliberării vizelor pentru această categorie de persoane, posibilităţi care includ, în special, 

simplificarea documentelor justificative cerute solicitanţilor de viză, scutirea de taxele de gestionare  

şi, dacă este cazul, eliberarea de vize cu intrări multiple.
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DECLARAŢIE COMUNĂ PRIVIND ELVEŢIA ŞI PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN

Părţile iau act de relaţiile strânse dintre Uniune şi Elveţia şi Principatul Liechtenstein, în special în 

temeiul acordului din 26 octombrie 2004 privind asocierea acestor ţări la punerea în aplicare, 

asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului Schengen.

În aceste condiţii, este oportun ca autorităţile din Elveţia şi Principatul Liechtenstein şi cele din 

Republica Moldova să încheie, fără întârziere, acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării 

vizelor de scurtă şedere în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute de acordul modificat.


