
 
 

Ghidul serviciilor oferite de Poliția de Frontieră  

în punctul de trecere ”Pervomaisc – Cuciurgan” 

 

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova acordă următoarele servicii: 

 Înregistrarea traversării cetățenilor străini în sistemul informațional; 

 Consultarea persoanelor privind regulile de traversare a frontierei de stat; 

 Eliberarea vizelor Republicii Moldova la frontieră pentru străini în situații 

excepționale; 

 Primirea cererilor de azil la frontiera de stat.  

 

Înregistrarea traversării cetățenilor străini în sistemul informațional 

 Cine va beneficia de serviciul dat? 

- Orice cetățean străin care traversează legal frontiera de stat a Republicii Moldova. 

Persoanele care sunt domiciliați în localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) nu au 

nevoie de înregistrare, deoarece aceștia, conform legii, sunt scutiți de răspundere 

contravențională pentru nedeclararea la autorităţile competente, în termenul stabilit de 

legislaţie, a faptului intrării pe teritoriul Republicii Moldova.  

 Care sunt avantajele înregistrării cetățenilor străini în sistemul informațional? 

- Cetățeanul străin obține posibilitatea de legalizare a faptului intrării sau ieșirii în / 

din Republica Moldova, la autoritatea oficială a Republicii Moldova în cel mai simplu 

mod, nemijlocit în punctul de trecere; 

- Cetățeanul străin, care a întrat în Republica Moldova prin segmentul transnistrean al 

frontierei de stat, se scutește automat de obligativitatea să declare personal despre  faptul 

intrării, în termen de până la 72 de la trecerea frontierei de stat a Republica Moldova, 

pentru a fi luat la evidență, la una dintre următoarele structuri: 

1) orice subdiviziune a  Biroului migraţie şi azil; 

2) orice punct de trecere a frontierei de stat, în care își desfășoare activitatea polițiștii 

de frontieră; 

3) subdiviziunile Î.S. „CRIS „Registru”. 

  - Imediat în călătoria următoare, cetățeanul străin nu va risca să fie sancționat 

pentru intrarea și șederea ilegală pe teritoriul țării; 

- În privința cetățeanului străin și a mijlocului de transport cu care acesta a traversat 

frontiera se formează istoricul traversărilor, respectiv ulterior la necesitate acesta poate 

solicita și obține informația oficială de la Poliția de Frontieră privind traversările 

personale. 



 Cum cetățeanul străin poate obține serviciul de înregistrare în sistemul 

informațional? 

- Cetățeanul străin, aflându-se în procedura de control în punctul de trecere peste 

frontiera de stat, poate declara autorităților de control a Republicii Moldava sau Ucrainei 

intenția sa pentru a obține serviciul de înregistrare. Ca urmare, cetățeanul străin va fi 

îndreptat către reprezentantul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. 

 

Consultarea persoanelor privind regulile de traversare a frontierei de stat 

 Cine va beneficia de serviciul dat? 

- Orice persoană, ce traversează frontiera de stat poate să obțină consultare calitativă 

privind regulile de traversare a frontierei de stat de către persoane inclusiv cele minore, 

precum și mijloacelor de transport; cerințe stabilite față de documentele necesare pentru 

traversarea frontierei de stat; condițiile de intrare/ședere și ieșire a cetățenilor străini, și 

mijloacelor de transport în/din teritoriul Republicii Moldova. 

 Care sunt avantajele serviciului de consultare a persoanelor? 

- Serviciul va fi acordat nemijlocit în punctul de trecere prin comunicare reală cu un 

specialist în domeniu și beneficiul se marchează în suportul juridic a persoanelor în 

vederea clarificării posibilităților legale pentru a intra/ieși/tranzita în/din/prin teritoriul 

Republicii Moldova. 

 Cum persoana poate obține serviciul de consultare? 

- Aflându-se în procedura de control în punctul de trecere, persoana poate solicita și 

obține în mod direct serviciul de consultare, apelând la reprezentantul Poliției de Frontieră 

a Republicii Moldova.  

 

Eliberarea vizelor Republicii Moldova la frontieră pentru străini  

în situații excepționale 

 Cine va beneficia de serviciul dat? 

Cetățenii statelor cu care Republica Moldova are regim de vize, pot primi vize pe 

termen scurt pentru intrare și ședere pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele 

condiții: 

- în caz de urgenţă, determinată de dezastre, calamităţi naturale sau accidente; 

- în caz de deces sau de îmbolnăvire gravă a unei rude aflate pe teritoriul Republicii 

Moldova, confirmată printr-un document eliberat de autorităţile competente; 

- în cazul echipajelor şi pasagerilor ai navelor sau aeronavelor aflate în situaţii de 

urgenţă, care sunt nevoite să acosteze ori să aterizeze ca urmare a unor defecţiuni, 

intemperii sau a pericolului de atac terorist; 

- în cazul funcţionarilor din cadrul organizaţiilor internaţionale, delegaţi să 

îndeplinească misiuni oficiale în Republica Moldova într-un interval de timp scurt, care nu 

va depăşi perioada de 15 zile calendaristice; 

- în cazul participanţilor la acţiunile internaţionale, organizate în Republica Moldova 

cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dacă intervalul de timp 

dintre data informării participanţilor şi data acţiunii nu permite obţinerea vizelor. 

 



 

 Care sunt avantajele obținerii vizei în situații excepționale? 

- Cetățeanul străin poate obține viza pentru intrarea în Republica Moldova, în situații 

excepționale stabilite, la autoritatea oficială a Republicii Moldova în scurt timp și cel mai 

simplu mod, nemijlocit în punctul de trecere. 

 Cum cetățeanul străin în situații excepționale poate obține viza Republicii 

Moldova? 

Cetățeanul străin, aflându-se într-o situație excepțională stabilită, poate solicita 

eliberarea vizei pentru întrarea în Republica Moldova, apelând în mod direct la 

reprezentantul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.  

Ca urmare a examinării situației excepționale și a actelor confirmative a acesteia, 

reprezentantul Poliției de Frontieră va elibera, în caz de excepție, viza Republicii 

Moldova. 

 

Primirea cererilor de azil la frontiera de stat 

 Cine va beneficia de serviciul dat? 

- Solicitanții de azil pot fi cetățenii străini sau apatrizi aflați în situația când viața sau 

sănătatea acestora sunt puse în pericol real și străinul nu poate sau nu doreşte să obţină 

protecţia ţării de origine.  

 Care sunt avantajele serviciului dat? 

- Cetățeanul străin poate depune cererea de azil la autoritatea oficială a Republicii 

Moldova în scurt timp și cel mai simplu mod, nemijlocit în punctul de trecere.  

 Cum cetățeanul străin poate depune cererea de azil? 

- Cererea de azil se depune personal de către străin către reprezentantul Poliției de 

Frontieră a Republicii Moldova nemijlocit în punctul de trecere a frontierei de stat.  


