Modificări ale Dispozițiilor Guvernului Federației Ruse nr. 635-р и 763-р,
privind categoriile de cetățeni străini care pot intra pe FR.

Stimați cetățeni ai Republicii Moldova,
Ambasada vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu Dispoziția Guvernului
Federației Ruse № 1291-р din 18.05.2021 au fost extinse categoriile de cetățeni străini
ce au dreptul de a intra pe teritoriul FR.
✓ Astfel, cetățenii străini, care au rude apropiate (soți, părinți, copii, frați și surori,
bunei, nepoți, persoanele tutelate, deținători ai cetățeniei rusești), pot intra în
Rusia, în baza actului care ar demonstra gradul de rudenie sau stabilirea tutelei.
Regula este valabilă și în cazul decesului unei rude apropiate cu cetățenie rusă.
✓ De asemenea, cetățenii străini care își fac studiile la instituțiile superioare și
profesional-tehnice de învățământ, au dreptul de a intra pe teritoriul Rusiei, cu
condiția că lista acestora a fost transmisă de către instituțiile de învățământ portalului
specializat (портал государственных услуг Российской Федерации), pentru
obținerea permisiunii de intrare.
Cu mai multe informații cetățenii se pot familiariza pe următorul link:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105190027?fbclid=IwAR3z
AQyUlRs9y1qj8uc9u5XXkbYKmza1YOGwzVsCBB_LkGoYVZQx1HtNGfk

Referitor la procedura de obținere a permisului de intrare a cetățenilor străini
pe teritoriul Federației Ruse
Ministerul afacerilor externe al FR a clarificat procedura de obținere a permisului de
intrare temporară pentru cetățenii străini pe teritoriul Federației Ruse, potrivit căreia
permisul de intrare se eliberează de către staff-ul operativ (lupta anti-Covid), condus
de către viceprim-ministra Guvernului Federației Ruse T.A.Golicova, la solicitarea
directă a autorităților executive de profil rusești primitoare, dar nu a Ambasadei
Republicii Moldova în Federația Rusă.

De exemplu, în cazul cetățenilor Republicii Moldova care planifică intrarea pe
teritoriul Rusiei în baza unei invitații parvenite din partea unei companii sau instituțiipartener rusești, partea rusă pregătește întregul set de acte (invitația scrisă, copiile
pașapoartelor cetățenilor RM, perioada participării la eveniment, etc), după care îl
depune la organul executiv de nivel federal/regional din Rusia, cu solicitarea
adresării unei cereri către staff-ul operativ (lupta anti-Covid), în scopul emiterii
permisiunii de intrare în Rusia.
În ceea ce ține de cetățenii Republicii Moldova, care urmează să primească tratament
medical în Rusia, Ambasada informează următoarele.
Cetățenii Republicii Moldova vor fi înregistrați de către instituția medicală
primitoare rusă, pe portalul specializat (портал государственных услуг
Российской Федерации), în prealabil, după care, persoana invitată va primi un cod
unic la adresa sa electronică, acest cod fiind de fapt-permisul de intrare în Rusia.

