
Raportul de activitate
al Biroului Migrație și Azil

al Ministerului Afacerilor Interne pentru 6 luni ale 
anului 2020



Obiectivele principale pentru anul 2020:

Realizarea:

✓Cadrului legislativ pe domeniul de activitate;

✓Programului de activitate al Guvernului RM;

✓Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020);

✓Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019;

✓Planului de activitate al MAI pentru anul 2020; 

✓Planurilor naționale, strategiilor etc.,  care conțin reglementări în domeniu. 
Per total, Biroul este inclus în realizarea măsurilor prevăzute în circa 51
hotărâri ale Guvernului și alte documente de politici.



Domeniile de activitate de bază 

✓Admisia, acordarea dreptului de ședere și documentarea străinilor în Republica 
Moldova; 

✓Gestionarea sistemului de azil și apatridie;

✓Gestionarea Centrului de solicitanți de azil și a Centrului de plasament temporar al 
străinilor;

✓Coordonarea activităților de integrare a străinilor (economică, socială, culturală);

✓Combaterea șederii ilegale a străinilor, aplicarea măsurilor coercitive în raport cu 
persoanele care încalcă legislația migrațională;

✓Implementarea acordurilor de readmisie semnate cu statele UE și terțe țări;

✓asigurarea evidenței străinilor care intră/pleacă  în/din Republica Moldova prin 
regiunea transnistreană.



Managementul resurselor umane

Biroul dispune de 197 de unități de personal:

102 ofițeri; 16 subofițeri, 79 salariați civili, dintre care - 65
funcționari publici, 5 - PDTAFAP și 9 – muncitori

La situația de 30.06.2020 incompletul a constituie 18 funcţii
vacante: ofiţeri - 8, subofiţeri - 2, FP-6; muncitori-2.

Fluctuația de cadre în perioada de raportare a constituit 11% .

Din totalul efectivului – 33,5% reprezintă femeile.



Executarea Bugetului de Stat

Planul pentru 2020:

aprobat - 29 856,1 mii MDL.

executat - 13 253,0 MDL (44,4 % față de Plan)

Planificate cheltuieli:

• de personal - 22 191,1 mii lei sau 74,3 % (executat 50,4%);

• servicii de întreţinere - 4815,0 mii lei sau 17, 6 % (executat 28,9 %).

• alte cheltuieli (prestațiile sociale, procurările, deplasările, returnarea
străinilor etc.) - 8% din totalul cheltuielilor planificate.

Misiuni de verificare a activității economice-financiare a BMA în
perioada de raportare:

• Misiunea de audit a Curții de Conturi a Republicii Moldova (2
misiuni);

• Misiunea de audit a Ministerului Finanțelor pentru perioada 2014-
2019;

• Misiunea de audit a MAI.



Specificul activității Biroului în 
semestrul I al anului 2020

• asigurarea activității BMA în perioada pandemică și a măsurilor de securitate
pentru angajații Biroului și categoriile de persoane deservite de Birou;

• asigurarea drepturilor cetățenilor străini cu aflare/ședere legală în RM (deciziile
CSE, ordinele BMA);

• impactul deciziilor CSE și modului de organizare a activității altor autorități
asupra indicatorilor de activitate a BMA;

• asigurarea cooperării și realizarea măsurilor specifice de activitate în perioada
pandemică cu alte subdiviziuni MAI (IGPF, IGP, etc.), SIS, MAEIE, CONSECONS;

• amenajarea spațiilor cu destinație specială în Blocul III de la CPTS.



Admisia și șederea legală:

• cereri recepționate, acte perfectate și eliberate  -13 445 (- 35% în raport cu perioada 
similară a anului precedent);

• acte primite în boxă specială cu informarea persoanelor - circa 900;

• Recepționarea și asigurarea activității Centrului de Apel (circa 48 mii apeluri în 
perioada de raportare);

• dezvoltarea și introducerea serviciilor noi (prestarea serviciilor în format electronic);

• realizarea deciziilor CSE;

• Asigurarea activităților, în special pentru mediul de afaceri, pe platforma CONSECONS 
(2 ședințe);  webinar-ele cu asociațiile de bussines și mediul de afaceri, reprezentanții 
companiilor aeronautice, IT parcuri etc.

• Renovarea și extinderea capacităților GUDS în deservirea străinilor.



Sistemul de azil. Apatridia. 
Integrarea străinilor:

• administrarea domeniului azilului (511 persoane: recepționarea și examinarea cererilor,
prezentarea dosarelor în instanță) și apatridiei (285 solicitări);

• asigurarea activității Centrului de cazare solicitanților de azil (instituirea unui program special
pentru locatarii Centrului, asigurarea măsurilor sporite de securitate, acordarea serviciilor
medicale, de consiliere psihologică, activitatea centrelor de creație, renovarea terenului de fotbal,
etc.);

• cooperarea cu Primăria mun. Chișinău, UNHCR, organizațiile societății civile etc. (asigurarea
prânzului din partea Primăriei, repartizarea pachetelor alimentare din partea UNHCR pentru
locatarii Centrului (lunar), identificarea persoanelor care au nevoie de asistență financiară,
examinarea criteriilor dacă sunt sau nu eligibile pentru asistența financiară unică acordată de
UNHCR, organizarea lunară a întâlnirilor cu reprezentanții UNHCR de la Budapesta, etc.).

• organizarea activităților cu Centrele de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități
(adulte) (4 instituții) în scopul determinării statutului de apatrid pentru persoanele identificate;

• promovarea modificărilor la Legea 274/2011 privind integrarea străinilor.



Combaterea șederii ilegale a străinilor:

• Asigurarea activităților de bază în perioada pandemiei (identificarea străinilor cu ședere
ilegală și măsurile întreprinse (întocmite 849 Procese-Verbale), referirea în custodie publică
(46 străini); revocarea dreptului de ședere (140 cazuri); returnarea din RM (124 străini din 20
state), aplicarea interdicțiilor de intrare (129 străini), acordarea regimului tolerării (10
cazuri), etc.);

• Ținerea dosarelor analitice;

• Asigurarea activității Centrului de Plasament Temporar al Străinilor;

• Cooperarea cu IGP (actualizarea 37 Planuri de activitate cu IP), IGPF, IGC, SIS, FRONTEX,
EUBAM, Interpol;

• Participarea la măsurile de asigurare a ordinii publice (28 măsuri);

• Asigurarea readmisiei cetățenilor RM din statele UE și terțe state (readmise 289 persoane).

• Implementarea ultimelelor condiționalități UE pe regimul liberalizat de vize. Activitățile
comune în teritoriu cu APL.

• Realizarea Aranjamentului administrativ privind readmisia cu RFG.

• Activitățile comune FRONTEX.



Evidența străinilor pe linia administrativă cu regiunea 
transnistreană

• Specificul activităților în perioada pandemică.
Indicatorii cantitativi și calitativi. Activitatea
SES. Asigurarea evidențelor pentru 8524 străini (4438
sau 52% - luați, iar 4086 sau 48% - scoși din evidență);

• Cooperarea EUBAM, CUC, OSCE.

• Coordonarea activităților cu Biroul reintegrării
Cancelariei de stat.

• Aspecte dificile în activitate, viziunile departamentale
ale diferitor autorități în aspectele ce țin de evidența
străinilor, necorelarea instrumentelor legislative și
instituționale. Ultimele inițiative legislative
promovate de alte APC.



Asigurarea cadrului legal/monitorizarea implementării, 
colectarea datelor/elaborarea produselor analitice/

dezvoltarea Sistemului Informațional

• Elaborarea propunerilor și participarea la elaborarea 

• actelor legislative (56 de proiecte);

• Colectarea, sistematizarea, analiza informației din surse statistice și 
administrative, elaborarea produselor analitice (Profil Migrațional
Extins al RM, rapoarte analitice de fenomen, rapoarte de progres, 
informații de diferit gen pentru Ambasadele străine din RM, etc.);

• Raportarea 44 documente de politici. 

• Dezvoltarea Sistemului Informațional. Asigurarea interconexiunilor 
cu IGPF, IGP, CCTFU, SIS, ASP, MAEIE, STI, Interpol etc. 



Obiectivele pentru viitor

• Reorganizarea BMA (obiectiv din Planul MAI și Planul de Activitate a
Guvernului, acțiune pe Acordul de Asociere UE-RM);

• Consolidarea capacităților instituționale (dezvoltarea resurselor
umane/sporirea gradului de integritate; dotarea tehnică; dezvoltarea SI și a
serviciilor moderne; asigurarea infrastructurii corespunzătoare);

• Armonizarea cadrului legislativ, racordarea legislației RM directivele
comunitare, PGM și PGR (Elaborarea Strategiei migrației și azil 2021-2020;
modificarea legilor 200/2010, 270/2008, Codul Contravențional, etc.);

• Asigurarea calității și optimizarea serviciilor prestate și sporirea
activităților de prevenire și combaterea șederii ilegale a străinilor,
tranzitul lor spre statele UE, implicarea străinilor în activități ilegale.
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