
Raport de progres  
privind implementarea Planului de integritate 

al Biroului Migrație și Azil al MAI (iunie 2020 – iulie 2021) 
pentru perioada iunie-iulie 2020                                                                                                         

Nr. 
d/o 

Recomandarea CNA. Măsuri/acţiuni 
spre realizare 

Termenul 
de realizare 

Responsabil de 
executare 

Indicatori de 
rezultat 

Măsurile întreprinse 

1 2.26. Instituirea unei baze de date 
electronice/programe cu privire la petiţii 
şi atribuirea unor indici separaţi cererilor 
prealabile. 
Activități propuse: 
instalarea pentru Secretariatul Biroului a 
unui program electronic specializat.

Decembrie 
2020 

Secretariatul 
BMA 
 

Program instalat Realizat. Programul e-petiții, 
instalat în spațiul virtual 
MCloud și operaționalizat. Pe 
parcursul anului curent au fost 
înregistrate în sistemul e-petiții 
280 petiții.   

2 3.37. Completarea pct. 103 HG nr. 
125/2013 cu prevederi privind 
înregistrarea străinilor la domiciliu sau 
la reşedinţa temporară în locuinţa 
proprietate privată asupra căreia aceştia 
nu au dreptul de proprietate şi nu dispun 
de documente ce atestă dreptul de 
folosinţă, şi includerea obligaţiei de 
prezentare/depune a Declaraţia de 
primire în spaţiul locativ de către 
proprietarul sau coproprietarii locuinţei - 
persoană fizică, doar pentru cazurile în 
care persoana fizică este în grad de 
rudenie cu străinul solicitant (legătura 
de rudenie urmând a fi demonstrată) sau 
a Demersului de primire în spaţiul 
locativ de către proprietarul sau 
coproprietarii locuinţei - persoană 
juridică. 
 
Activitățile propuse: 
evaluarea oportunităților modificării pct. 
103 din HG 125/2013 de comun cu 
ASP;

Aprilie 2021 Direcția Imigrări  
Proiect de 
modificare a HG 
125/2013  elaborat și 
înaintat către MAI 

Realizat. A fost înaintat 
propuneri de modificare/ 
completare a pct.103 al HG 
125/2013 către MAI prin 
scrisoarea nr. 5/5-3268 din 
10.07.2020. 



elaborarea Raportului de evaluare şi 
înaintat către MAI; 
elaborarea proiectului de modificare a 
HG 125/2013. 

3 3.38. Completarea şi substituirea normei 
care se referă la „dovada spaţiului de 
locuit”, prevăzută la art. 32 alin. 2) al 
Legii 200/2010, cu următorul conţinut: 
„dovada spaţiului de locuit, care va 
include, după caz: 

- contractul de locaţiune 
înregistrat în conformitate cu 
legislaţia fiscală; 

- declaraţia de primire în spaţiul 
locativ de către proprietarul sau 
co-proprietarii locuinţei - 
persoană fizică, prevăzută de HG 
nr. 125/2013; 

- demersul de primire în spaţiul 
locativ de către proprietarul sau 
co-proprietarii locuinţei– 
persoană juridică, prevăzut de 
HG nr. 125/2013; 

- alte acte ce atestă dreptul de 
proprietate sau de folosinţă 
asupra spaţiului locativ”.

Decembrie 
2020 
 

Direcția imigrări 
și 
 
Direcția legislație, 
coordonare și 
gestionare date 
 

Proiect de 
modificare a Legii 
200/2010 şi a 
Codului 
Contravențional 
elaborat și înaintat 
MAI. 

     Realizat. Proiectul hotărârii 
Guvernului privind aprobarea 
proiectului de lege pentru 
modificarea unor acte normative 
(Legea 200/2010 privind 
regimul străinilor în Republica 
Moldova și art. 333, 334 ale 
Codului Contravențional al 
Republicii Moldova) (număr 
unic 270/MAI/2020), printre 
altele, prevede ca pe tot 
parcursul textului: sintagma 
„dovada spaţiului de locuit” să 
fie substituită cu sintagma „actul 
ce atestă dreptul de proprietate 
sau cu titlu de folosinţă asupra 
locuinţei”, la cazul gramatical 
corespunzător. 
     Proiectul dat a fost publicat 
pe site-ul http://particip.gov.md. 
şi a fost supus consultării 
publice. 
     Ulterior, proiectul a fost 
definitivat și remis către 
Cancelaria de Stat avînd 
numărul de ieșire de la MAI 
44/30-2822 din 30.07.2020. 

4 3.39. Revizuirea prevederilor lit. c) al 
art. 46 din Legea nr. 200/2010 şi 
concretizarea actelor care pot confirma 
deţinerea legală a spaţiului de locuit. De 
exemplu: „orice act juridic translativ de 
proprietate, demersul de primire în 
spaţiul locativ de către proprietarul sau 
coproprietarii locuinţei – persoană 
juridică sau alt act ce confirmă deţinerea 
legală a spaţiului de locuit”.

Decembrie 
2020  
 

Direcția imigrări, 
 
Direcția legislație, 
coordonare și 
gestionare date 
 

Proiect de 
modificare a Legii 
200/2010 şi a 
Codului 
Contravențional 
elaborat și înaintat 
MAI.  
 



 4.57. Unificarea formelor registrelor şi 
procedurilor de înregistrare a deciziilor 
de returnare, stabilirea normelor unice de 
ţinere a registrelor şi reglementarea 
acestora prin act departamental. 
Revizuirea şi completarea rubricilor 
existente, includerea obligatorie a 
rubricilor: „perioada şederii ilegale ”, 
„termenul de părăsire”. 
Activitățile propuse: 

- elaborarea și aprobarea  
Ordinului BMA  

Iulie 2020 Direcția 
Combaterea 
Șederii Ilegale a 
Străinilor 

 

Ordin BMA elaborat 
și aprobat. 

 
 

Realizat. Ordinul BMA nr. 25 
din 24.07.2020 cu privire la 
unificarea formelor registrelor și 
procedurilor de înregistrare a 
unor acte administrative emise 
de BMA al MAI. 
 

5 4.58. La declararea străinului persoană 
indezirabilă se recomandă de ţinut cont 
atât de normele naţionale cât şi cele 
internaţionale, inclusiv de normele care 
protejează persoanele aflate în 
procedura de azil. Complementar, este 
necesar ca Deciziile de declarare a 
străinului persoană indezirabilă să 
descrie faptele ce stau la baza declarării 
străinului persoană indezirabilă, în aşa 
fel, încât cel declarat să poată să îşi 
prezinte cazul în mod adecvat în cadrul 
procedurii de control judiciar ulterior. 

Decembrie 
2020 
 

Direcția 
Combaterea 
Șederii Ilegale a 
Străinilor 
 

Proiect elaborat și 
prezentat către MAI, 
privind modificări în 
Regulamentul cu 
privire la 
procedurile de 
returnare, expulzare 
și readmisie a 
străinilor de pe 
teritoriul Republicii 
Moldova, aprobat 
prin Hotărârea 
Guvernului nr. 
492/2011. 
Ordin BMA  
elaborat și aprobat, 
cu privire la 
aprobarea Procedurii 
de operare standard 
operaționalăinternăp
rivinddeclarareastrăi
nuluipersoanăindezir
abilă de către Biroul 
migrație și azil al 
Ministerului 
afacerilor Interne

Realizat. Prin Hotărârea 
Guvernului nr. 108 din 
26.02.2020 cu privire la 
modificarea unor hotărâri ale 
Guvernului a fost operate 
modificări în Regulamentul cu 
privire la procedurile de 
returnare, expulzare și readmisie 
a străinilor de pe teritoriul 
Republicii Moldova, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
492/2011. 

 
A fost elaborat și aprobat 
Ordinul BMA nr. 20 din 
12.06.2020 ”Cu privire la 
aprobarea Procedurii de operare 
standard operațională internă 
privind declararea străinului 
persoană indezirabilă de către 
Biroul migrație și azil al 
Ministerului afacerilor Interne”. 



 
 

 
 

6 4.60. Revizuirea procedurii de aducere 
la cunoştinţa a deciziei privind 
declararea străinului persoană 
indezirabilă prevăzută la art. 56 alin. (1) 
al Legii nr. 200/2010 şi reglementarea 
expres a conţinutului acestei decizii 

Decembrie 
2020 
 

Direcția 
Combaterea 
Șederii Ilegale a 
Străinilor 
 

Ordin BMA  
elaborat și aprobat, 
cu privire la 
aprobarea Procedurii 
de operare standard 
operațională internă 
privind declararea 
străinului persoană 
indezirabilă de către 
Biroul migrație și 
azil al Ministerului 
afacerilor Interne.

7 5.64. Abrogarea Ordinului MAI nr. 
90/2011 cu privire la aprobarea 
recomandările metodologice în 
domeniul combaterii şederii ilegale a 
străinilor pe teritoriul RM, ca fiind 
caduc. 
Activitățile propuse: 
propuneri de abrogare a Ordinului MAI 
nr. 90/2011 cu privire la aprobarea 
recomandările metodologice în 
domeniul combaterii șederii ilegale a 
străinilor pe teritoriul  RM elaborate și 
înaintate MAI. 

Decembrie 
2020 

Direcția 
Combaterea 
Șederii Ilegale a 
Străinilor 

Proiect elaborat și 
înaintat către 
MAI. 
 
Ordinul MAI nr. 
90/2011 abrogat. 

     În curs de realizare.  În 
contextul  procesului de 
revizuire a ordinelor care 
reglementează activitatea 
serviciilor din cadrul MAI, în 
scopul modificării sau abrogării 
acestora, inițiat în anul 2020, 
Biroul migrație și azil în 
scrisoarea nr. 5/2-2643 din 
10.06.2020 a propus abrogarea 
Ordinului MAI nr. 90 din 
06.04.2011 cu privire la 
aprobarea recomandărilor 
metodologice în domeniul 
combaterii șederii ilegale a 
străinilor pe teritoriul RM. 


