
 

Nr.9 din 25 iunie 2018 
 
În atenția Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru 

  
Ref: Comentariile FSEA la amendamentele legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul            
străinilor în Republica Moldova 

 
Stimați Domni/Doamne, 
Prin prezenta, vă aducem la cunoștință comentariile noastre referitor la proiectul de lege cu              
amendamentele la admiterea investitorilor străini și a angajaților străini. FSEA susține           
modificările redactate reducând numărul de locuri de muncă la 2 și valoarea investiției la 30               
de salarii medii și considerăm că acestea sunt încurajatoare pentru ÎMM-ri și vor atrage              
investitorii străini mici în Moldova. 
 
1. Cu toate acestea, dacă să ne referim la articolul 361, alineatul (2) “„confirmarea              
investițiilor de către auditorul acreditat” credem că această cerință nu este suficient de             
clară în ceea ce privește ce informații se așteaptă de la misiunea de audit și în ce măsură                  
această misiune evaluează activitățile economice ale societății în care sa făcut investiția .             
Dacă se consideră investiție în conformitate cu definiția Legii nr. 81-XV din 18.03.2004             
privind investițiile în activitățile de întreprinzător, nu este rezonabil să se solicite o misiune de               
audit, mai ales că aceasta presupune cheltuieli suplimentare nejustificate pentru o companie            
mică. Investiția poate fi dovedită prin orice alte mijloace (transferuri bancare, plăți, achiziții             
de acțiuni, mijloace fixe, capitalul social etc.) sau să fie clar definit obiectul misiunii de audit. 
 
2. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru asociaţii sau            
acţionarii persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în Republica Moldova.  
Vă aducem la cunoștință că multe companii sunt structurate în investitori pasivi și activi.              
Investitorii pasivi investesc banii în companie, dar nu își asumă un rol în conducerea              
activității afacerii. Investitorii activi sunt cei care gestionează în mod activ afacerea și             
reprezintă investiția pentru întreaga afacere. În cazul unei companii străine care vine în             
Moldova, acționarul majoritar este adesea un investitor pasiv care nu este interesat să             
trăiască în Moldova, dar este interesat să investească aici. Această investiție ar fi realizată              
de acționarul activ care ar dori să se mute în Moldova și să conducă compania la fața locului.                  
Dacă acest investitor activ nu are procentul de proprietate pentru a obține o viză, atunci               
întreaga investiție, nu doar procentul acelei persoane, nu va veni în Moldova. Este esențial              
să se înțeleagă că, în majoritatea țărilor, controlul și gestiunea afacerii nu sunt efectuate de               
către acționarul principal. 
 
Prin urmare, propunem ca o companie să primească vize pentru investitori pe baza             
investiției străine totale sau a numărului total de locuri de muncă create. Acest drept sau               
drepturi de ședere pot fi alocate oricărei persoane care deține cel puțin 1% dreptul de               
proprietate directă sau indirectă asupra companiei, atât timp cât fondatorii companiei           
creează un proces verbal că sunt de acord cu acest lucru. Acest lucru permite companiilor               
să împuternicească investitorii care să-i reprezinte în mod activ. Această soluție susține            
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investitorii cu diverse companii, creând în același timp praguri care determină o firmă serios              
de angajamentul față de Republica Moldova. 
 
În acest context propunem următoarele amendamente pentru Articolul 36 1 Acordarea şi            
prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru asociaţii sau acţionarii persoanelor          
juridice cu investiţii străine înregistrate în Republica Moldova 
 
(1) Dreptul de şedere provizorie se acordă străinului care a efectuat investiţii în conformitate               

cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător şi este               
asociat sau acţionar al unor persoane juridice din Republica Moldova, dacă a îndeplinit una              
dintre condiţiile generale: 

a) deţine, direct sau indirect, una sau mai multe părţi sociale şi/sau acţiuni în cadrul               
persoanelor juridice din Republica Moldova, în valoare totală echivalentă cu cel puţin o             
cotă-parte în cadrul persoanei juridice echivalentă cu cel puţin 60 de salarii medii lunare pe               
economie prognozate; 

b) persoana juridică, al cărei asociat sau acţionar este, a creat cel puţin 4 locuri de                
muncă cu regim de lucru cu durată normală şi cu un salariu echivalent cu salariul mediu                
lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune. 

(3) Străinilor care, pe parcursul unui an, au efectuat investiţii sau au creat locuri de               
muncă corespunzătoare celor indicate la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 180/2008 cu privire la                
migraţia de muncă li se va acorda sau prelungi dreptul de şedere provizorie pentru              
termenele indicate în articolul vizat. 

(4) În cazul persoanelor juridice cu 2 sau mai mulţi asociaţi sau acţionari, condiţiile              
prevăzute la alin. (1) vor fi analizate pentru fiecare solicitant în mod separat, iar valoarea               
investiţiei care a fost realizată sau numărul locurilor de muncă care au fost create se vor                
majora în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitanţilor. 
(4) În cazul persoanelor juridice cu 2 sau mai mulți asociați, investiția străină totală va fi                
evaluată pentru a determina eligibilitatea pentru obținerea dreptului de ședere provizorie. În            
cazul mai multor solicitanți care reprezentă aceeași companie, valoarea investiției sau           
numărul de locuri de muncă create va crește în mod corespunzător, în funcție de numărul de                
solicitanți, iar societatea va aloca, prin proces verbal, acest drept acționarului sau            
acționarilor pe care ei aleg. Proprietatea individuală a acționarilor nu este luată în             
considerare atâta timp cât acestea îndeplinesc cerințele prevăzute în alineatul (1) litera (a). 
 
FSEA își exprimă dorința și disponibilitatea de a participa la întâlniri cu dumneavoastră în              
care să discutăm propunerile exprimate pentru a găsi soluții optime în reglementare. 
Cu respect, 

Liliana Busuioc        
  

Director Executiv FSEA 
 
 

A P ” Alianța Întreprinderilor Străine Mici în Moldova” 
str. Bănulescu Bodoni 25, MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova 
nr. 7543, cod fiscal 1016620001867 
Tel: +373 69 964 662 
connect@fsea.md, www.fsea.md 
 

http://www.fsea.md/
http://www.fsea.md/

