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Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru 

 

 

Ref: Impedimentele întâmpinate de mediul de afaceri în domeniul imigrării în scop de 
muncă/investiții 

 

 
Stimate Domnule Lupan, 

 
Membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA Moldova) Vă salută și Vă exprimă înaltele sale 

considerațiuni. 

Prezenta Adresare este întocmită în contextul discuțiilor din cadrul ședinței Grupului de lucru 

nr. 3 „Atragerea și menținerea investițiilor private", desfășurată la 7 octombrie, pe platforma Consiliul 

Economic pe lângă Prim-ministrul RM. 

Astfel, în urma discuțiilor purtate și temelor abordate, venim cu o serie de propuneri pentru 

depășirea problemelor pe care le întâlnesc cetățenii străini în procesul de obținere / prelungire a 

dreptului de ședere: 

 

1. Asigurarea interoperabilității sistemelor informatice ale BMA, ASP și SFS  

 

La momentul depunerii actelor în vederea obținerii/prelungirii dreptului de ședere, cetățenii 

străini prezintă un șir de acte care se repetă la fiecare etapă (ex. copia pașaport, copia permis de 

ședere, copia certificat de căsătorie, dovada spațiului locativ – contract de locațiune, înregistrat la SFS). 

Astfel, oferind acces inspectorilor BMA, ASP și SFS la informațiile relevante obținerii/prelungirii 

dreptului de ședere, se va asigura evitarea dublării actelor prezentate. 

 

Totodată, menționăm că în practică, BMA solicită suplimentar și prezentarea unui Demers (se 

anexează la prezenta Adresare) din partea Angajatorului pentru a confirma spațiul locativ al străinului, 

cu toate că se prezintă și contractul de locațiune care prevede expres numele străinului, perioada 

contractului de locațiune și alte detalii relevante.  

 

2. Posibilitatea depunerii online a dosarului pentru obținerea/prelungirea dreptului de 

ședere 

 

Această procedură este una imperativă în contextul digitalizării economiei în general, ținând 

cont în special de perioada pandemică. Depunerea online ar reduce semnificativ riscul de răspândire a 

infecției Covid – 19. Totodată, procedura fără prezență fizică ar reduce din resursele și cheltuielile 

alocate pentru acest exercițiu. 

 

3. Fortificarea capacității instituționale a BMA și ASP 

 

https://www.facebook.com/ConsiliulEconomic/?__cft__%5b0%5d=AZX6mb32vf_uJ9uzqfDRc-ZEtOwRWFTYeMkqTZ3IJWBuq2TXTIIl9pRo0Qa_0n359opeovta_ZRlGj6mlgT_OCQl675zyiGtjF4YFFw0echktNL1kQiJqkc7mc-KYgDkNg2UkCLpDj8iMyIb7BGBPbgzlo50ctws33QHOlEh41p7DSdFCKXI0AOAP7MZDf12OoM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ConsiliulEconomic/?__cft__%5b0%5d=AZX6mb32vf_uJ9uzqfDRc-ZEtOwRWFTYeMkqTZ3IJWBuq2TXTIIl9pRo0Qa_0n359opeovta_ZRlGj6mlgT_OCQl675zyiGtjF4YFFw0echktNL1kQiJqkc7mc-KYgDkNg2UkCLpDj8iMyIb7BGBPbgzlo50ctws33QHOlEh41p7DSdFCKXI0AOAP7MZDf12OoM&__tn__=kK-R
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În speranța că se va da curs propunerilor formulate supra, menite să îmbunătățească 

procedura de acordare/ prelungire a dreptului de ședere al străinilor în scop de muncă, astfel 

contribuind direct la îmbunătățirea climatului investițional, Vă mulțumim anticipat pentru efort și 

implicare! 

 

Cu profund respect, 

 

 
Ana Groza 

Director Executiv FIA 

 


