
 
Republica Moldova 
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HOT RÎREăNr. ___ 
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din Hot rîreaăGuvernuluiănr.765ădină18ăseptembrieă2014 

 

Publicat:    în Monitorul Oficial Nr.     art. nr. 

 

 

GuvernulăHot r ște: 
Hotărîrea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 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 și completările ulterioare, se modifică 
și se completează după cum urmează: 

1. La Anexa nr.1, pe tot parcursul textului, sintagma „Carte de identitate de 

formatul ID1, ID2, inclusiv biometrică” se substituie cu sintagma „Carte de 

identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conforme standardelor ICAO), 

inclusiv biometrică”. 
2. La Anexa nr.2, la poziția „Interpol” coloanele 2 și 3 vor avea următorul 

cuprins: 
 

Interpol Pașaport biometric1 

Carte de identitate biometrică2
  

 

* 
 

1 - 2 La prezentarea pașaportului național valabil și a invitației oficiale a 
autorităților naționale ale Republicii Moldova sau a Biroului Național Central 
INTERPOL. 

 

 

PRIM-MINISTRU             Pavel FILIP 

 

Contrasemneaz : 
ministrul afacerilor interne            Alexandru JIZDAN 

 

 

 

 



NOT ăINFORMATIV  

laăproiectulăhot rîriiăGuvernuluiăcu privire la modificareaășiăcompletarea 

anexelor nr.1 șiănr.2 din  Hot rîreaăGuvernului nr.765 din 18 septembrie 2014 

 

Prezentul proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea 

completărilor ce se operează în anexa nr.1 și nr.2 din Hotărîrea Guvernului nr.765 

din 18 septembrie 2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie 
acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii 

Moldova, este elaborat ca urmare a actualizării în iulie 2015 a Documentului 

nr.9303 a Organizației Internaționale a Aviației Civile, precum și aprobării 
Hotărîrii Guvernului nr.598 din 16 mai 2016 pentru inițierea negocierilor și 
aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația 
Internațională a Poliției Criminale – INTERPOL (OIPC INTERPOL) cu privire la 

recunoașterea documentului de călătorie INTERPOL. 
Astfel, prin documentul Organizației Internaționale a Aviației Civile, au fost 

actualizate specificațiile actuale ale OACI pentru pașapoarte, vize și cărți de 
identitate mecanolizibile, folosite la traversarea frontierei, astfel încît, Carta de 

identitate de formatul ID1, ID2, inclusiv biometrică, se completează cu formatul 

„TD-1 și TD-2”. 
Totodată, proiectul vine să completeze lista documentelor de călătorie emise 

de organizațiile internaționale, acceptate de Republica Moldova, care permit 

trecerea frontierei de stat, cu două documente noi, eliberate de către OIPC 
INTERPOL, și anume e-Passport Booklet (pașaport biometric) și e-Identification 

Card (carte de identitate biometrică). 
Prin modificarea respectivă, se urmărește accelerarea trecerii frontierei de stat 

de către oficialii desemnați pentru îndeplinirea sarcinilor aferente domeniilor 
INTERPOL prin acordarea posesorilor documentelor de călătorie INTERPOL a 
unui statut special de vize (scutirea de vize sau viză la sosire), fapt ce va contribui 

considerabil la securizarea frontierelor, prin cooperarea, prevenirea și combaterea 
migrației ilegale și criminalității internaționale.    

În scopul asigurării transparenţei în procesul decizional, proiectul este plasat 

pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, la rubrica „Transparenţa” 
directoriul Consultări publice /Organizarea consultărilor publice. 

Totodată, ținem să menţionăm, că implementarea proiectului se va efectua în 
limitele mijloacelor financiare stabilite în bugetul de stat şi nu va necesita 
cheltuieli financiare suplimentare. 

 

 

Ministru                                Alexandru JIZDAN 



SINTEZA DE OBIEC II I PROPUNERI 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea  
anexelor nr.1 i nr.2 din Hotărîrea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014 

 

Nr. d/o Denumirea instituţiei Obiecţii, propuneri Argumentare 

1.  Ministerul Economiei 

(aviz nr.11-4848 din 

08.08.2016) 

Lipsa de obiecții și propuneri  

2. Ministerul Afacerilor 

Interne i Integrării 
Europene 

(aviz nr.DI/3/04-9773 

 din 09.08.2016) 

Susține proiectul cu următoarea remarcă: în conformitate cu 
art.55 din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 , privind actele 

normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației 
publice centrale și locale, hotărîrile Guvernului se semnează de 

prim ministru, iar unele hotărîri se contrasemnează de miniștrii 
care au obligația punerii lor în aplicare. 

MAEIE notează că proiectul de hotărîre a Guvernului elaborat 
de MAI nu conține clauze a căror punere în aplicare urmează a fi 
asigurată de MAEIIE. Respectiv, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Legea nr.317-XV, documentul suspus examinării nu 
necesită a fi contrasemnat de către Viceprim-ministrul, ministrul 

afacerilor externe și integrării europene. 

Se acceptă 

3. Ministerul Tehnologiei 

Informa iei i 
Comunica iilor  
(aviz nr.01/1104 din 

16.08.2016) 

Lipsa de propuneri și obiecții.  

4. Ministerul Finan elor 

(aviz nr.10-12-244 din 

24.08.2016) 

Lipsa de obiecții  

 

 

 

Ministru                              Alexandru JIZDAN 


