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Ședere provizorie
Permis de ședere
Azil

Modalități de aflare legală pe teritoriul
Republicii Moldova



Formele de protecție
 în Republica Moldova

statutul de refugiat  
protecția umanitară 
protecția temporară
azilul politic

AZILUL este o instituție juridică prin al cărei
intermediu statul oferă străinului
protecție. 

În Republica Moldova se acordă patru forme
de protecție:



Sistem de azil
 Date statistice la nivel național 

În prezent în sistemul de azil al Republicii Moldova sunt
înregistrate 4013 persoane :

- Solicitanți de azil – 3658 (Ucraina - 3263)

- Refugiați (Conv. 1951) – 180

- Beneficiari de protecție umanitară – 175



Sistem de azil
Persoane prezente– divizare după țări 

 



Numărul cererilor de azil înregistrate în perioada 
01.01.2022 – 04.07.2022

 Total – 8098 (Ucraina - 7144)



Cereri de azil - Divizare după țări
Număr  total – 8098 persoane



Cereri de azil - Componența demografică
Număr total – 8098 persoane



 muncitori imigrați
studenți; 
investitorilor străini; 
persoanelor cu funcţii de
conducere; 
specialiştilor; 
stagiarilor absolvenţi de
studii superioare.

• imigrare la muncă; 
• studii; 
• reîntregirea familiei; 
• activităţi umanitare, de voluntariat sau
religioase; 
• tratament medical de lungă durată,
balneosanatorial şi de recuperare; 
• protecţia victimelor traficului de fiinţe umane; 
• protecţia victimei violenţei în familie; 
• alte scopuri legale; 
• activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei.  

Cine? Cu ce scop?

Cum poate fi legitimată șederea pe teritoriul Republicii Moldova, fără
solicitarea unei forme de protecție?



În perioada 25.02.2022-04.07.2022 
în  Republica Moldova sunt stabiliți cu domiciliu și reședința 

720 de cetățeni ai Ucrainei.

Permis de ședere 
permanentă - 80

 Permis de ședere 
provizorie - 640

 

Gen feminin
51

Gen masculin
29

Gen feminin
397

Gen masculin
243



Documentarea cu permise de ședere provizorie, 
în dependenţă de scopul pentru care a fost acordat dreptul de şedere:

Familie

Muncă

Alte cazuri

Studii

AURV

Investiții asociat

432

138

48

13

7

2



Lista derogărilor de la legislație, adoptate prin deciziile CSE ușurează 
procedura de legalizare a cetățenilor ucraineni

 

Nu e obligator cazierul judiciar - suficientă declarația pe proprie
răspundere

Nu e obligator a fi indicat în contactul individual de muncă salariul mediu
pe economie (9900 lei în anul 2022)

Nu se achită taxa de stat pentru obținerea permisului de ședere

IDNP - ul   poate fi obținut în mod gratuit accesând site-ul
www.dopomoga.gov.md

Angajarea în câmpul muncii în regim facilitar.



Date statistice privind numărul de cetățeni străini care au intrat
 în Republica Moldova pe sectorul moldo ucrainean 

și la moment se află pe teritoriul RM (77.659 persoane)
 

cetățeni ucraineni
48511

cetățeni din alte state
2074

Se află în Republica Moldova mai mult de 90 de
zile - 50.585 de persoane

cetățeni ucraineni
25215

cetățeni din alte state
1859

Se află în Republica Moldova mai puțin de 90 de
zile - 27.074



Oportunități privind relocarea/transferarea cetățenilor 
străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova în una din

 țările Uniunii Europene

Relocări - 1886 persoane
Actori: (Misiunea OIM Moldova / UNHCR / BMA/

Misiunile diplomatice)

Germania
882

Austria
544

Lituania
224

Franța
111

Norvegia
38

Spania
31

Letonia
30

Italia
5

Germania
3506

România
909

Bulgaria
114

Italia
68

Austria
41

Transferuri - 4859 persoane
Actori: (BMA/ Misiunile diplomatice /

ONG/Voluntari/APL)



Lansarea chestionarului privind evaluarea 
necesităților cetățenilor Ucrainei aflați pe teritoriul Republicii Moldova

”AJUTĂ-NE  SĂ  TE  AJUTĂM”



Rezultatele preliminare ale sondajului



www.omd.md/bmasurvey  


