NOTA INFORMATIVĂ1
privind progresele MAI la faza de implementare pînă la 15 iulie 2011
(Programul Naţional de implementare
a Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize)
Semnarea noilor acorduri de cooperare, precum şi amendarea celor existente la
nivel interinstituţional în domeniile schimbului de informaţii (inclusiv operative), analizei
riscurilor, schimbului de experienţă, instruirii, pregătirii profesionale, activităţii de
cercetare (Acţiunea 23 al Programului)
Realizări :
La data de 24 martie 2011, la Bucureşti a fost semnat Protocolul de cooperare între
MAI al Republicii Moldova şi MAI din România în domeniul prevenirii şi combaterii
tarficului şi consumului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori.
La 18 martie 2011, la Budva, Muntenegru a fost semnată Declaraţia privind
consolidarea cooperării regionale şi coordonarea acţiunilor în lupta împotriva crimei
organizate în ţările din Europa de Sud-Est.
La 2 iulie 2011, la Instanbul a fost semnat Protocolul privind fondarea Asociaţiei
Internaţionale a Academiilor de Poliţie şi Protocolul privind cooperarea între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul instruirii poliţiei.
Efectuarea procedurilor de readmisie în baza Acordului dintre UE şi Republica
Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (Acţiunea 31
al Programului)
Realizări:
În primele 5 luni ale anului 2011, de către Ministerul Afacerilor Interne au fost
examinate 82 de cereri de readmisie, comparativ cu 41 în anul precedent.
Din numărul de 82 de cereri de readmisie au fost returnaţi 39 de cetăţeni,
menţionăm următoarele:
50 – Franţa
3- Germania
2-Ungaria
4-Spania
10 – Austria
1-Norvegia
12-Elveţia
Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova au fost returnaţi 32 de resortisanţi
moldoveni. Constatăm că numărul de solicitări privind readmisia persoanelor s-a majorat
cu 75 de procente.
În perioada I trimestru al anului curent, a fost înregistrat doar un singur caz de
readmisie a cetăţeanului UE (România).
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Informaţia actualizată de la 15 iunie – pînă la 15 iulie 2011.
*Informaţia actualizată este marcată cu albastru

Menţionăm, că în contextul examinării cererilor de readmisie a cetăţenilor
moldoveni din statele-membre UE, în prezent nu există probleme privind stabilirea
identităţii acestora, readmisia şi cooperarea cu autorităţile statelor solicitate.
La 12 mai 2011, la Bruxelles, Belgia s-a desfăşurat cea de-a 4-a Reuniune a
Comitetului Mixt de evaluare a implementării Acordului dintre Republica Moldova şi UE
cu privire la readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală unde au fost
evaluate progresele Republicii Moldova privind Protocoalele de implementare semnate
cu statele-membre UE, în curs de negociere şi acordurile semnate cu statele terţe. S-a
convenit, în prealabil, ca următoarea şedinţă a Comitetului Mixt privind Readmisia să fie
organizată în luna aprilie 2012.
Pe parcursul perioadei de referinţă a anului 2011 au fost examinate 96 de cereri de
readmisie (93 bărbaţi şi 3 femei): Franţa – 54, Germania – 4, Ungaria – 2, Spania – 5,
Austria – 14, Norvegia – 1, Elveţia – 16.
Cu succes în Republica Moldova au fost transferaţi 44 resortisanţi moldoveni.
Negocierea şi semnarea acordurilor de readmisie cu Bosnia şi Herţegovina,
Serbia, Muntenegru, Albania, precum şi cu alte state terţe (Acţiunea 31 al Programului)
Realizări:
La 28 februarie 2011, în Slovenia a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind readmisia persoanelor cu şedere ilegală şi
Protocolul de implementare.
La moment, MAI şi-a expus disponibilitatea în vederea semnării Acordului între
Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind
readmisia persoanelor cu şedere ilegală şi cu Consiliul de Miniştri al Bosniei şi
Herţegovina.
Negocierea şi semnarea cu statele-membre UE a protocoalelor adiţionale la
Acordul dintre UE şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie
de şedere ilegală (prioritar pentru 2011: Italia, Bulgaria, Franţa, Republica Cehia).
(Acţiunea 31 al Programului)
Realizări:
La 22 martie 2011, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Danemarcei privind readmisia persoanelor cu şedere ilegală.
La 24 ianuarie 2011 a fost semnat Protocolul de implementare cu Malta.
La începutul lunii iulie curent, a fost preconizată semnarea Protocolului dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind implementarea
Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia
persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală. A fost amînată semnare din partea
autorităţilor bulgare.
Totodată, MAI şi-a expus disponibilitatea semnării proiectului Protocolului între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene cu privire la implementarea
Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia
persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală.

Prin scrisoarea MAI nr. 18/988 din 1 iulie 2011, MAEIE a fost informat despre
componenţa delegaţiei MAI care e disponibilă să se deplaseze în Cehia în vederea
efectuării consultărilor pe marginea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Cehe privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi
Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală
(luna august 2011).
În baza scrisorii MAI nr. 18/1016 din 7 iulie 2011 MAEIE a fost informat despre
componenţa delegaţiei şi disponibilitatea MAI în vederea efectuării consultărilor pe
marginea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Muntenegru privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea
Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (luna august
2011).
În perioada 14-16 septembrie 2011, la Chişinău se va desfăşura o rundă de
negocieri pe marginea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Polonia privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi
Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală.
În adresa autorităţilor Bosniei şi Herţegovinei au fost propuse perioadele 25-26
septembrie sau 19-20 septembrie 2011 pentru desfăşurarea consultărilor bilaterale pe
marginea Protocolului de implementare în domeniul readmisiei persoanelor cu şedere
ilegale.
Identificarea necesităţilor şi dezvoltarea infrastructurii Centrului de plasament
temporar al străinilor, asigurarea cu resurse suficiente de personal (Acţiunea 35 al
Programului)
Realizări:
Au fost finalizate lucrările de renovare şi dotare a blocului administrativ şi a
blocului pentru plasarea femeilor şi copiilor ale Centrului de plasament temporar al
străinilor, care a fost dat în exploatare la 14 martie 2011.
La 1 martie 2011 a fost lansat proiectul ,,Suport pentru implementarea acordurilor
de readmisie a Comunităţii Europene încheiate cu Republica Moldova, Federaţia Rusă şi
Ucraina: facilitarea reîntoarcerii voluntare şi reintegrării asistate (SIREADA)”. Proiectul
este finanţat de UE şi implementat de Misiunea OIM în Republica Moldova.
În perioada ianuarie - martie 2011, au fost organizate mai multe seminare de
instruire ce ţin de asigurarea drepturilor migranţilor ilegali care se află în custodie
publică, asistenţa juridică şi integrarea acestora, readmisia şi aplicarea procedurilor
necesare pentru returnarea în ţara de origine.
În contextul continuării acţiunilor iniţiate în cadrul proiectelor anterioare precum
„MIGRAMOL-MIGRABEL” şi „GUMIRA”, la 1 martie curent, a fost lansat proiectul
„Suport pentru implementarea Acordurilor de Readmisie al Comunităţilor Europene
încheiate cu Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina: facilitarea reîntoarcerii
voluntare şi reintegrării asistate (SIREADA)”. Proiectul este finanţat de către Uniunea
Europeană şi implementat de misiunea OIM în Republica Moldova şi va fi axat
nemijlocit pe domeniul readmisiei şi returnării voluntare a cetăţenilor Republicii
Moldova şi străinilor, avînd ca scop asistarea a peste 200 de migranţi iregulari, inclusiv
prin training-uri şi studii în vederea consolidării capacităţilor instituţionale.

Consolidarea cooperării în cadrul subdiviziunilor mixte existente (SECI/GUAM,
Centrul Comun de la Galaţi) (Acţiunea 52 al Programului)
Realizări:
În cadrul SECI sunt organizate operaţiuni comune HURICANE-2 pentru
combaterea comerţului cu mărfuri contrafăcute, SHADOW-3 pentru combaterea
contrabandei.
Se participă la şedinţele comune ale Grupului de lucru de la Bucureşti, se asigură
schimbul de informaţii în baza solicitărilor statelor-membre SECI. În legătură cu
reorganizarea SECI, se lucrează asupra ratificării Convenţiei SELEC care a fost semnată
de către Republica Moldova, la 9 decembrie 2009.
Pe parcursul perioadei de raportare a anului 2011, prin canalele SECI au fost
iniţiate 253 solicitări de asistenţă, dintre care 131 pentru organele de drept ale Rep.
Moldova şi 122 – pentru alte state-membre şi observatoare SECI. Volumul schimbului de
informaţii constituie 77 răspunsuri pe următoarele arii:
101 – verificări ce ţin de persoane
26 – trafic de fiinţe umane şi migraţiune ilegală
23 – verificări ce ţin de mijloace de transport
10 – trafic de droguri
37 – căutarea persoanelor
15 – verificarea activităţii agenţilor economici
1- crima organizată
40 – alte genuri de infracţiuni
2- acordarea asistenţei juridice
10 – schimb de informaţii referitor la sesizări de droguri
În perioada 28-30 martie 2011, reprezentanţii MAI au participat la Şedinţa
Grupului de lucru în domeniul ecologiei a ţărilor-membre SECI, care a avut loc
Budapesta, Ungaria.
Pînă la finele lunii mai a anului curent, au fost iniţiate 316 de solicitări de
asistenţă, dintre care 32 pentru organele de drept ale Republicii Moldova şi 56 – alte
state-membre şi observatoare ale SECI.
Astfel, s-a realizat un schimb de informaţii în volum de 336 răspunsuri şi
informaţii referitor la diferite cazuri de infracţiuni transfrontaliere, care după direcţiile de
cooperare sînt reprezentate respectiv :
- verificări ce ţin de persoane – 118 ;
- trafic de fiinţe umane şi migraţie ilegală – 16 ;
- verificări ce ţin de mijloace de transport – 36 ;
- trafic de droguri – 6 ;
- căutarea persoanelor -1 ;
- verificări a activităţii agenţilor economici – 14 ;
- crima organizată – 6;
- alte genuri de infracţiuni – 59;
- acordarea asistenţei juridice – nici un caz;
- schimb de informaţii referitor la sesizări de droguri – 6;
În perioada 18 – 22 aprilie 2011, reprezentantul MAI a participat la un training
specializat în domeniul securizării informaţiei ,,PELENA –E”.

Pentru data de 30 mai 2011 se va participa la Şedinţa Comitetului Comun de
Cooperare a statelor-membre SECI, care se va desfăşura în Bulgaria.
În perioada de referinţă pe canalele SECI şi GUAM au fost iniţiate în total 259
solicitări de asistenţă, din care 30 pentru organele de drept ale Republicii Moldova şi 42 –
alte state-membre şi observatoare ale SECI.
În rezultatul examinării acestor solicitări s-a realizat un schimb de informaţii în
volum de 275 răspunsuri şi informaţii referitor la diferite cazuri de infracţiuni
transfrontaliere, care după direcţiile de cooperare sunt reprezentate respectiv:
- verificări ce ţin de persoane – 105;
- trafic de fiinţe umane şi migraţie ilegală – 18;
- verificări ce ţin de mijloace de transport – 40;
- trafic de droguri – 1;
- căutarea persoanelor – 40;
- verificări a activităţii agenţilor economici – 7;
- crima organizată – 1;
- alte genuri de infracţiuni – 48;
- acordarea asistenţei juridice –0;
- schimb de informaţii referitor la sesizări de droguri – 1;
Din rezultatele mai importante care au fost realizate în procesul cooperării prin
intermediul Centrului Virtual Naţional SECI/GUAM se poate de menţionat:
În perioada 16-20 mai, 2011 CVN SECI/GUAM în conlucrare cu statele membre
SECI a desfăşurat operaţiunea cu denumirea convenţională „Credit Car” în domeniul
combaterii furturilor mijloacelor de transport în conlucrare cu serviciile competente în
acest domeniu.
În perioada 31 mai -1 iunie, 2011 a avut loc şedinţa JCC în or. Bulgaria în cadrul
căreia a fost selectată noua candidatură în funcţia de director al Centrului SECI.
Pregătirea materialelor aferent la şedinţele sub grupurilor de lucru GUAM în
domeniul combaterii corupţiei şi spălări banilor precum şi pe linia traficului de persoane
care au avut loc în or. Kiev în perioada 27-28 mai şi 8-9 iunie.
Pînă la finele lunii iunie 2011, au fost iniţiate 346 solicitări de asistenţă, din care
38 pentru organele de drept ale Republicii Moldova şi 57 –alte state-membre şi
observatoare ale SECI.
În rezultatul examinării acestor solicitări s-a realizat un schimb de informaţii în
volum de 368 răspunsuri şi informaţii referitor la diferite cazuri de infracţiuni
transfrontaliere, care după direcţiile de cooperare sunt reprezentate respectiv:
- verificări ce ţin de persoane – 165;
- trafic de fiinţe umane şi migraţie ilegală – 21;
- verificări ce ţin de mijloace de transport – 32;
- trafic de droguri – 6;
- căutarea persoanelor – 29;
- verificări a activităţii agenţilor economici – 15;
- crima organizată – 1;
- alte genuri de infracţiuni – 77;
- acordarea asistenţei juridice –2;
- schimb de informaţii referitor la sesizări de droguri – 6;
În perioada 21.06-23.06.2011 a fost pusă în aplicare operaţiunea specială
interstatală cu ,,Căutare-2011”.

Asigurarea drepturilor străinilor la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul
Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia naţională, prin neaplicarea măsurilor
restrictive nejustificate sau de natură discriminatorie (Acţiunea 85 al Programului)
Realizări:
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22 decembrie 2010 a fost
creat Ghişeul unic de documentare a străinilor.
Crearea acestui Ghişeu a fost raţionalizat şi optimizat procesul de documentare a
străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, în particular pentru categoriile de imigranţi la
muncă şi investitori străini, care anterior erau obligaţi să se adreseze în trei instituţii
diferite.
În acest context, străinii care solicită acordarea unui drept de şedere pe teritoriul
Republicii Moldova, de facto, nu mai necesită să se adreseze la Agenţia naţională pentru
ocuparea forţei de muncă a MMPSF şi la subdiviziunile ÎS CRIS REGISTRU a MTIC,
doar numai la Ghişeul Unic de documentare a străinilor, acesta fiind unicul punct de
acces pentru străini, iar MAI asigură ulterior coordonarea activităţilor ÎS CRIS
REGISTRU şi ANOFM.
Asigurarea transmiterii permanente către BNC Interpol a informaţiei în versiune
electronică privind paşapoartele pierdute sau furate (Acţiunea 14 al Programului)
Realizări:
Transmiterea fişierelor securizate electronice în adresa Secretariatului se face prin
intermediul factorului uman. După conectarea la Sistemul automatizat toate se vor
efectua în mod automatizat.
Implementarea Sistemului informaţional integrat automatizat de evidenţă a
infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, în care au
fost unificate toate evidenţele informaţiei cu caracter criminogen (pentru executarea
prevederilor Legii nr. 216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informaţional
integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care
au săvîrşit infracţiuni) (Acţiunea 14 al Programului)
Realizări:
Au fost elaborate propuneri cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 216
din 29.03.2003 cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a
infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni.
A fost elaborată o variantă a proiectului de Lege nr.216 din 29.03.2003 cu privire
la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor
penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni. Totodată, a trecut avizarea pozitivă din
partea BNC Interpol. Urmează definitivare.
Conectarea la sistemul Interpol I-24/7 INSYST de raportare electronică în timp
real a paşapoartelor pierdute sau furate (Acţiunea 15 al Programului)
Realizări:

Experţii MTIC urmează în timpul apropiat să conecteze Sistemul PUSH and
PULL.
Au avut loc întruniri cu experţii de la MTIC. Lucrul tehnic ce ţine de Sistemul
PUSH and PULL a fost organizat.
Totodată, în versiune finală a fost testat canalul, care a trecut examinarea pozitiv.
Elaborarea planurilor de învăţămînt precum şi a programelor analitice ale
acestora conform standardelor de competenţă aplicate în ţările UE, adaptate inclusiv la
circumstanţele de vulnerabilitate şi la fapte de corupţie. (Acţiunea 20 al Programului)
Realizări:
În Planurile de învăţămînt aprobate de ME sunt expuse probleme ce ţin de
contracararea corupţiei şi circumstanţele de vulnerabilitate, iar în cadrul Institutului de
Perfecţionare Continuă a Academiei în cadrul seminarelor şi atelierelor de instruire este
abordată problemele evocate.
In urma evaluărilor efectuate în cadrul MAI, menţionăm că în cadrul MAI, la
moment, nu sînt elaborate şi implementate standarde de competenţă, însă în temeiul
Programului de activitate al MAI în vederea consolidării managementului resurselor
umane pentru perioada anilor 2010 -2012, aprobat prin Ordinul MAI nr. 385 din
22.11.2010 au fost planificate măsuri în vederea elaborării standardelor ocupaţionale,
analiza ocupaţiilor ; elaborarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor profesionale
corespunzătoare ; reformarea sistemului de formare iniţială şi continuă aangajaţilor MAI
bazat pe standarde ocupaţionale şi calificările profesionale corespunzătoare.
Elaborarea unor noi programe de învăţămînt şi a programelor analitice în baza
standardelor menţionate vor fi efectuate ca urmare a aprobării standardelor ocupaţionale
corespunzătoare.
Participarea la consolidarea dialogului în cadrul Grupului de lucru tehnic
interinstituţional care coordonează procesul de implementare a exerciţiului Profilului
Migraţional Extins (Acţiunea 29 al Programului)
Realizări:
Elaborarea Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova, precum şi
participarea la procesul de stabilire a instituţiilor responsabile pentru actualizarea regulată
a Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova, colectarea şi analiza datelor cu
privire la fluxurile şi grupurile migraţionale menţionăm că la 2 martie curent, la Chişinău,
a avut loc cea de-a doua şedinţă a Grupului tehnic de lucru pentru coordonarea realizării
Profilului Migraţional extins al Republicii Moldova, unde au fost discutate probleme ce
ţin de indicatorii pentru profilul migraţional extins.
Participarea la elaborarea Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova
(Acţiunea 29 al Programului)
Realizări:

La 28 martie 2011, a avut loc şedinţa Grupului tehnic de lucru de realizare a
Profilului Migraţional, unde au fost discutată şi finalizată lista indicatorilor care vor fi
incluşi în şablonul Profilului Migraţional.
Actualmente, experţii angajaţi în cadrul proiectului menţionat conlucrează cu
autorităţile publice centrale la definirea indicatorilor, după care proiectul Profilului va fi
remis spre avizare tuturor actorilor implicaţi.
Participarea la procesul de stabilire a instituţiilor responsabile pentru
actualizarea regulată a Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova, colectarea
şi analiza datelor cu privire la fluxurile şi grupurile migraţionale (Acţiunea 29 al
Programului)
Realizări:
Actualmente, experţii angajaţi în cadrul proiectului menţionat conlucrează cu
autorităţile publice centrale la definirea indicatorilor, după care proiectul Profilului va fi
remis spre avizare tuturor actorilor implicaţi.
Implementarea Legii nr. 200-XVIII din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în
Republica Moldova (Acţiunea 32 al Programului)
Realizări:
A fost elaborat proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor
acte legislative, proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea, completarea şi
abrogarea unor hotărîri ale Guvernului”, şi inclusiv, elaborate cinci proiecte noi de
hotărîri ale Guvernului pentru implementarea Legii:

proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea cuantumului minim al
mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova”,

proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini”,

proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la stabilirea nivelului de cunoaştere a
limbii de stat de către străinii care solicită drept de şedere permanentă în Republica
Moldova”,

proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului
de plasament temporar al străinilor” şi

proiectul hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea Instrucţiunilor cu privire la
returnarea, expulzarea şi readmisia străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova”.
In adresa Guvernului au fost deja expediate pentru examinare şi aprobare:
- proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;
-proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea, completarea şi
abrogarea unor hotărîri ale Guvernului”;
- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea cuantumului minim al
mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova”;
- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini”.
Totodată, în proces de definitivare se află proiectul hotărîrii Guvernului „Cu
privire la stabilirea nivelului de cunoaştere a limbii de stat de către străinii care solicită
drept de şedere permanentă în Republica Moldova”.
În proces de elaborare sunt:

- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului
de plasament temporar al străinilor” şi
- proiectul hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea Instrucţiunilor cu privire la
returnarea, expulzarea şi readmisia străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova”.
În adresa Guvernului au fost deja expediate pentru examinare şi aprobare 5
proiecte:
- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la stabilirea nivelului de cunoaştere a
limbii de stat de către străinii care solicită drept de şedere permanentă în Republica
Moldova”;
- proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative,
aprobat prin HG nr. Nr.373 din 26 mai 2011,
- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea, completarea şi
abrogarea unor hotărîri ale Guvernului”;
- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea cuantumului minim al
mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova”, aprobat prin HG nr.332
din 5 mai 2011;
- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini”,
aprobat prin HG nr.331 din 5 mai 2011.
La 6 iulie 2011 a fost aprobată în şedinţă de Guvernă Strategia Naţională în
domeniul migraţiei şi azilului.
Elaborarea mecanismului de cooperare interinstituţională în baza Legii nr. 200XVIII din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Acţiunea 32 al
Programului)
Realizări:
În contextul implementării prevederilor art. 72 al Legii nr. 200 din 16.07.2010
privind regimul străinilor în Republica Moldova şi Hotărîrii Guvernului nr. 1187 din 22
decembrie 2010 „Cu privire la implementarea Ghişeului unic de documentare a
străinilor”, la 28 ianuarie 2011 a fost semnat Ordinul comun între Ministerul Afacerilor
Interne şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor care prevede un plan de
acţiuni concrete în acest sens.
Pentru asigurarea interacţiunii informaţionale între Biroul migraţie şi azil al MAI
şi ÎS „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” a MTIC, la 01.03.2011 a fost
semnat Acordul de intenţii privind prestarea serviciilor informaţionale, care are drept
scop realizarea lucrărilor ce ţin de modificarea şi ajustarea soft-urilor necesare pentru
interacţiune automatizată prin intermediul tehnologiei Common Object Interface.
La 14 martie 2011, între Biroul Migraţiune şi Azil al MAI şi Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei a
fost semnat Acordul privind interacţiunea informaţională. Acest Acord prevede accesul la
datele din subsistemele informaţionale ale celor două autorităţi cu referire la deciziile
privind acordarea, prelungirea, revocarea sau refuzul acordării dreptului de şedere în scop
de muncă pe teritoriul Republicii Moldova.
Asigurarea structurilor administrative subordonate (Biroul Migraţie şi Azil) cu
resurse umane în contextul implementării Legii nr. 200-XVIII din 16 iulie 2010 privind
regimul străinilor în Republica Moldova(Acţiunea 32 al Programului)

Realizări:
Odată cu implementarea reformei MAI în corespundere cu prevederile Concepţiei
de reformă concomitent vor fi suplinite cu resurse umane BMA în vederea asigurării
funcţionalităţii acestuia. Au fost înaintate conducerii MAI viziunile privind suplinirea cu
resurse umane a BMA.
Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul migraţiei şi azilului
pentru 2010-2011(Acţiunea 32 al Programului)
Realizări:
MAI asigură implementarea activităţilor prevăzute de Planul menţiont în
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 792 din 3 septembrie 2010.
Astfel, obiectivele primordiale conform Planului sunt: adoptarea Strategiei în
domeniul migraţiei, implementarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul de
Mobilitate dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, semnată la 5 iunie 2008 la
Luxemburg, implementarea Acordului dintre UE şi Republica Moldova privind readmisia
persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, aderarea la Convenţia privind statutul
apatrizilor, încheiată la 28 septembrie 1954 la New-York şi Convenţia privind reducerea
cazurilor de apatridie, încheiată la 30 august 1961 la New-York, implementarea
prevederilor Convenţiei din 1951 cu privire la statutul refugiaţilor, oferirea condiţiilor
necesare solicitanţilor de azil, beneficiarilor de protecţie umanitară şi refugiaţilor.
În acest context, trimestrial se prezintă Guvernului informaţia necesară, precum şi
se întocmeşte raportul compilat privind realizarea activităţilor de către toate instituţiile
incluse în Plan, în vederea informării Comisiei pentru coordonarea unor activităţi ce ţin
de procesul migraţional.
Implementarea eficientă a metodologiilor privind depistarea migranţilor iregulari
în interiorul ţării (Acţiunea 34 al Programului)
Realizări:
MAI a remis în adresa Oficiului Român pentru Imigrări (ORI) un demers în scopul
iniţierii unui proiect comun de acordare a asistenţei experţilor din cadrul ORI în
elaborarea unei metodologii consecvente şi eficiente de depistare a migranţilor iregulari
în interiorul ţării, investigare a cazurilor de facilitare a organizării migraţiei ilegale, prin
analiza riscurilor şi inclusiv cooperarea eficientă între instituţiile relevante. De asemenea,
prin Ordinul MAI nr. 90 din 6 aprilie 2011 au fost aprobate Recomandările metodologice
în domeniul combaterii şederii ilegale a străinilor.
MAI a adresat o solicitare Misiunii OIM în republica Moldova pentru iniţierea
unui proiect care va fi axat pe instruirea subdiviziunilor teritoriale de combatere a şederii
ilegale a străinilor în contextul noilor modificări în legislaţia naţională (implementarea
Legii privind regimul străinilor), totodată unele aspecte în acest sens vor fi acoperite de
noul proiect : ,,Suport pentru implementarea Acordurilor de Readmisie al Comunităţilor
Europene încheiate cu Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina : facilitarea
reîntoarcerii voluntare şi reintegrării asistate (SIREADA).

Dezvoltarea şi aplicarea metodei de analiză a riscurilor în combaterea migraţiei
şi şederii ilegale a străinilor în Republica Moldova(Acţiunea 34 al Programului)
Realizări:
MAI a adresat o solicitare Misiunii OIM în Republica Moldova pentru iniţierea
unui proiect care va fi axat pe instruirea subdiviziunilor teritoriale de combatere a şederii
ilegale a străinilor în contextul noilor modificări în legislaţia naţională (implementarea
Legii privind regimul străinilor), totodată, unele aspecte în acest sens vor fi acoperite de
noul proiect: „Suport pentru implementarea Acordurilor de Readmisie al Comunităţilor
Europene încheiate cu Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina: facilitarea
reîntoarcerii voluntare şi reintegrării asistate (SIREADA)”.
Consolidarea capacităţilor instituţiei responsabile de executarea procedurilor de
returnare şi expulzare prin seminare, traininguri, instruiri, vizite de studiu, instruirea
formatorilor(Acţiunea 35 al Programului)
Realizări:
La 17 februarie 2011 a fost semnat Acordul de cooperare în domeniul schimbului
de informaţii cu privire la securitatea documentelor între MAI, MTIC, Serviciul Grăniceri
şi Ministerul Justiţiei. Acordul are menirea de a contribui la o calitate şi cantitate sporită
a schimbului de informaţii între autorităţile relevante în domeniul depistării actelor de
călătorie false, precum şi privind metodele de falsificare.
La 23 martie 2011, a avut loc Conferinţa de finalizare a proiectului „Consolidarea
capacităţilor şi cooperării în identificarea documentelor de călătorie false şi falsificate la
frontiera moldo-română”. Astfel, în cadrul componentei investiţionale a proiectului dat,
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi autorităţilor publice centrale implicate le-au
fost donate truse pentru verificarea primară a documentelor, 5 licenţe pentru programul
informaţional EDISON (2 licenţe - Serviciu Grăniceri, 2 licenţe - MAI, 1 licenţă MTIC). Sistemul EDISON este un sistem informaţional automatizat specializat pentru
stocarea informaţiei privind documentele de călătorie din toate ţările lumii şi falsurile
depistate în aceste tipuri de documente. Programul dat conţine peste 3263 mostre de
documente de călătorie din 206 ţări ale lumii şi o arhivă privind falsurile depistate în
documentele de călătorie. La moment, utilizatori a programului EDISON sunt peste 50 de
state.
La fel, la 1 ianuarie 2011, a fost lansat proiectul „Susţinerea în implementarea
liberalizării regimului de vize cu UE şi a Acordurilor de readmisie (ReVis)”, care va fi
implementat simultan în Republica Moldova şi Georgia pe o perioadă de 20 de luni.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Centrul
Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD) în cooperare cu experţi
în domeniul politicilor de migraţie şi azil din Bulgaria, Republica Cehă, Finlanda,
Ungaria, Lituania, Elveţia şi Consiliul Danez pentru Refugiaţi.
Obiectivele de bază ale proiectului sunt de a ameliora capacităţile instituţiilor
guvernamentale în vederea implementării procedurilor de returnare şi readmisie din şi
spre Moldova, precum şi de a întări capacităţile instituţiilor guvernamentale în vederea

eliberării documentelor adiţionale necesare pentru solicitanţii de vize spre ţările Uniunii
Europene în conformitate cu standardele internaţionale.
În acelaşi context, la 1 martie curent, a fost lansat proiectul „ Suport pentru
implementarea Acordurilor de Readmisie al Comunităţilor Europene încheiate cu
Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina: facilitarea reîntoarcerii voluntare şi
reintegrării asistate (SIREADA)”. Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană şi
implementat de misiunea OIM în Republica Moldova.
Instruirea ofiţerilor de poliţie şi a funcţionarilor publici implicaţi în
managementul migraţiei şi azilului prin seminare, traininguri, instruiri, vizite de studiu,
instruirea formatorilor(Acţiunea 36 al Programului)
Realizări:
A fost solicitată asistenţa OIM în organizarea şi desfăşurarea lecţiilor tematice
privind aplicarea Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, actelor
comunitare de relevanţă în domeniu (Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile
în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere
ilegală) şi standardelor internaţionale la capitolul dat (Protocolul împotriva traficului
ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate din 15.11.2000).
In cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor şi cooperării în identificarea
actelor de călătorie false şi falsificate la frontiera moldo-română”, implementat de
Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale (ICMPD), în perioada
18-20 ianuarie 2011 şi 15-17 februarie 2011 au fost organizate două ateliere de lucru
pentru evaluarea şi aprecierea fazei pilot a instruirii în securitatea documentelor.
A fost iniţiat de comun cu Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în
Moldova un proiect comun în vederea organizării unor instruiri pentru inspectorii
grupelor teritoriale de combatere a migraţiei ilegale a străinilor şi inclusiv a efectivului
poliţienesc din Comisariatele de poliţie, în scopul consolidării cunoştinţelor şi
profesionalismului acestora.
În vederea consolidării sistemului naţional de gestionare a migraţiei, la 1 ianuarie
2011, a fost lansat un nou proiect: „Consolidarea capacităţilor de formare şi analitice
privind migraţia în Moldova şi Georgia” (GovAc), obiectivul general al căruia este
consolidarea capacităţilor instituţiilor guvernamentale de a gestiona migraţia ca o bază
pentru dezvoltarea şi implementarea parteneriatelor de mobilitate în Georgia şi Republica
Moldova.
Proiectul vizează crearea unui mecanism durabil care va asigura capacităţile de
formare instituţionalizate şi independente în Republica Moldova pentru managementul
migraţiei şi azilului, creşterea bazei de cunoştinţe privind migraţia între factorii de decizie
din Guvern şi mediul academic într-un mod durabil, stimularea cooperării între mediul
academic şi Guvern pentru a corespunde necesităţilor analitice ale autorităţilor în
conceptualizarea şi implementarea politicilor privind migraţia. Proiectul este finanţat de
Uniunea Europeană şi implementat de Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea
Politicilor de Migraţie (ICMPD).
În perioada 15-18 martie 2011, colaboratorii MAI au participat la Seminarul
tematic pe problemele de readmisie, returnare şi reintegrare, precum şi la Întîlnirea

Coorodnatorilor Naţionali ai Procesului Soderkoping, care s-a desfăşurat în Riga,
Letonia.
La 23 martie 2011, a avut loc Conferinţa de finalizare a proiectului ,,Consolidarea
capacităţilor şi cooperării în identificarea documentelor de călătorie false şi falsificate la
frontiera moldo-română". Astfel, în cadrul componentei investiţionale a proiectului dat,
MAI, precum şi autorităţilor publice centrale implicate le-au fost donate truse pentru
verificarea primară a documentelor, 5 licenţe pentru programul informaţional EDISON ,
dintre care 2 MAI. Sistemul EDISON este un sistem informaţional automatizat
specializat pentru stocarea informaţiei privind documentele de călătorie din toate ţările
lumii şi falsurile depistate în aceste tipuri de documente. Programul dat conţine peste
3263 mostre de documente de călătorie din 206 ţări ale lumii şi o arhivă privind falsurile
depistate în documentele de călătorie. La moment, utilizatori a Programului EDISON sînt
peste 50 de state.
Asigurarea continuităţii formării profesionale prin politici de cadre coerente
(Acţiunea 35 al Programului)
Realizări:
Se elaborează Concepţia cu privire la formarea profesională a organelor afacerilor
interne care include instruirea iniţială, cît şi continuă.
A fost elaborat Regulamentul cu privire la formarea profesională continuă a
colaboratorilor subdiviziunilor MAI. Actualmente, instruirea se desfăşoară în baza
Concepţiei privind pregătirea cadrelor de jurişti pentru OAI, aprobat prin HG nr. 746 din
12.06.2002.
În perioada 15-17 martie şi 16-17 martie 2011, MAI a participat la Seminarul
privind Strategia proiectului Consolidarea parteneriatelor migraţionale şi Seminarul
regional asupra implementării proiectelor privind readmisia ,,GUMIRA-SIREADA”.
Implementarea Legii nr.270-XVII din 18 decembrie 2008 privind azilul în
Republica Moldova (Acţiunea 38 al Programului)
Realizări:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în
Republica Moldova, MAI asigură accesul la procedura de azil oricărui străin, aflat pe
teritoriul Republicii Moldova sau la frontieră, din momentul manifestării de voinţă,
exprimată în scris sau verbal, din care să rezulte că acesta solicită protecţia statului.
În anul curent de către MAI a fost elaborat, şi respectiv la 25 martie 2011, a fost
adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 159 „Cu privire la aprobarea cuantumului ajutorului
bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor unei forme de protecţie pentru anul 2011”.
În contextul introducerii începînd cu 01.01.2011 a paşapoartelor cu date
biometrice, precum şi în contextul modificărilor propuse la Legea nr. 273 din 09.11.1994
privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, au fost iniţiate modificări
la Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 28 iunie 2005 „Cu privire la actele de identitate ale
refugiaţilor” şi Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 6 mai 2008 „Cu privire la actele de
identitate ale beneficiarilor de protecţie umanitară”, care stipulează modelul
documentului de călătorie pentru beneficiarii de protecţie umanitară.

De asemenea, a fost elaborat un nou Regulament de activitate a Centrului de
cazare a solicitanţilor de azil în conformitate cu standardele comunitare şi prevederile
Legii privind azilul.
La moment, pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistraţi 70 refugiaţi, 85
beneficiari de protecţie umanitară şi 70 solicitanţi de azil.
La moment, pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistraţi 68 refugiaţi, 93
beneficiari de protecţie umanitară şi 61 solicitanţi de azil.
Consolidarea capacităţilor instituţionale prin instruirea personalului şi preluarea
de practici în domeniul procedurilor pe cazurile speciale(Acţiunea 38 al Programului)
Realizări:
În perioada de 21-25.02.2011, cu asistenţa experţilor din cadrul Oficiului Român
pentru Imigrări, a fost organizat un training pentru angajaţii MAI la compartimentul ce
ţine de consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor consilierilor de eligibilitate privind
standardele de calitate în procedura de azil (proiect TAIEX).
Totodată, pe parcursul anului curent urmează să fie desfăşurate şi alte seminare,
training-uri în acest sens.
Crearea Unităţii de informaţie şi analiză în cadrul Departamentului de Poliţie al
Ministerului Afacerilor Interne şi operaţionalizarea activităţii acesteia (Acţiunea 48 al
Programului)
Realizări:
MAI a elaborat un proiect TAIEX, care a fost expediat Comisiei Europene pentru
organizarea unui workshop în domeniul analizei criminale, domeniu de referinţă a
viitoarei Unităţi de informaţie şi analiză.
Se preconizează că urmare organizării acestui seminar, vor fi selectate 2 persoane
care vor urma o instruire de 6 luni în Belgia în calitate de formatori în domeniul analizei
criminale şi care vor activa şi vor răspîndi experienţa efectivului Unităţii menţionate.
În perioada 4-7 iulie 2011, la Chişinău, a avut loc seminarul ,,Analiza informaţiei
în domeniul criminalităţii în cadrul poliţiei”, desfăşurat în cadrul proiectului TAIEX, cu
participarea experţilor belgieni.
În vederea realizării acestui obiectiv, partea belgiană a remis în adresa MAI o
solicitare de detaşare a 2 colaboratori a MAI pentru perioada 1 septembrie 2011 -1 aprilie
2012 la cursul de instruire în domeniu.
Negocierea şi semnarea acordurilor bilaterale şi multilaterale de cooperare în
domeniul executării legii (Acţiunea 53 al Programului)
Realizări:
Nu au fost elaborate proiecte.

Organizarea reuniunii ofiţerilor de legătură acreditaţi pentru cooperare între
agenţiile de executare a legii(Acţiunea 53 al Programului)
Realizări:
La 12 iulie 2011, la Chişinău a avut loc Reuniunea Comitetului de Coordonare a
asistenţei externe a donatorilor şi reuniunea ofiţerilor de legătură, cu participarea
reprezentanţilor CoE, Delegaţiei UE la Chişinău, NORLAM, PNUD, Consilierului de
Rang înalt al Ministrului, Gabriel Sotirescu şi Consilierului Ministrului pentru migraţiune
şi azil, dna Isabelle Mihoubi Astor, ofiţerilor de legătură ai Germaniei, României,
Austriei.
În cadrul şedinţei, au fost discutate priorităţile de integrare europeană şi reforma
MAI.
Expertizarea internaţională a cadrului legal existent în domeniul traficului de
persoane cu prezentarea recomandărilor relevante(Acţiunea 64 al Programului)
Realizări:
A fost identificată lista actelor normative care urmează să fie expertizate de către
ONG, Ambasada SUA şi alte organizaţii internaţionale, precum şi crearea unui Grup de
experţi.
Termenul de implementare este preconizat în luna decembrie curent. În luna mai
curent Centru pentru Combaterea Traficului de Persoane s-a adresat către Misiunea OSCE
în Moldova cu solicitare, privind acordarea de ajutor în angajarea unor experţi străini pentru
efectuare a unei expertize internaţionale a cadrului legal existent în domeniul traficului de
persoane cu prezentarea recomandărilor relevante.
Actualizarea periodică a Planului naţional de acţiuni în domeniul traficului de
fiinţe umane(Acţiunea 64 al Programului)
Realizări:
Actualmente nu sunt propuneri de modificare a Planului de acţiuni în domeniul
TFU. În semestrul II al anului curent, MAI va înainta propuneri către Comitetul Naţional
pentru formarea Grupului de lucru pentru elaborarea noului proiect al Planului pentru anii
2012-2013.
Centru pentru Combaterea Traficului de Persoane va propune Comitetului Naţional
formarea în semestrul II curent a Grupului de lucru pentru elaborarea noului proiect al
Planului pentru anii 2012-2013. Considerăm că la moment nu este necesară modificarea sau
operarea unor completări în Planul naţional de acţiuni de prevenire şi combatere a traficului
de persoane.
Consolidarea capacităţilor Observatorului Naţional Antidrog (bazat pe cele mai
bune practici preluate din Republica Cehă) (Acţiunea 65 al Programului)
Realizări:

La etapa actuală, angajaţii Observatorului colaborează cu mai multe state la
compartimentul schimbului de informaţii pe linia antidrog, se prezintă date necesare.
A fost iniţiată procedura de modificare a Legii nr. 382 din 06.05.1999 ,,Cu privire
la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”, deoarece în cazul
aprobării HG cu privire la crearea Comitetului Naţional Antidrog va fi necesar
modificarea denumirii Comisiei inter-departamentale de combatere a narcomaniei şi
narcobusiness-ului în Comitetul Naţional Antidrog, cu completarea parafei ce ţin de
atribuţiile Comitetului.
La acest aspect la moment conducerea Observatorului Naţional, colaborează cu
organizaţia necomercială UNODC, şef Elena Jidobin, în scopul susţinerii financiare
pentru editarea Raportului anual pentru droguri pe ţară, pentru a fi utilizat în activitatea
cotidiană de către reprezentanţii naţionali şi organizaţiilor internaţionale.
Ministerul afacerilor interne în acest sens a introdus funcţia de şef al
Observatorului Naţional pentru Droguri în lista nominală a Comisiei Naţionale Antidrog
în scopul eficientizării coordonării executării măsurilor planificate.
Semnarea unui memorandum de colaborare cu EMCDDA (Acţiunea 66 al
Programului)
Realizări:
Actualmente, se determină domeniile de colaborare cu EMCDDA.
La 12 aprilie 2011 a parvenit o invitaţie din partea EMCDDA cu sediul la
Bruxelles (Belgia) privind participarea la o şedinţă de lucru în perioada 19-22 aprilie
2011, scopul căreia era efectuarea unor traininguri pe marginea metodelor investigativoperative folosite în documentarea cazurilor de droguri, precum şi efectuarea unei
evaluări în acest sens de ambele state. MAI a fost în imposibilitate de a participa la acest
training datorită recepţionării tardive a invitaţiei în vederea pregătirii documentelor de
rigoare pentru delegarea reprezentantului MAI.
Non-oficial MAI a fost informat asupra organizării la 7 septembrie a unei şedinţe
în cadrul Parteneriatului Estic, organizat de către EMCDDA, la care urmează să participe
reprezentantul MAI (MAI e în aşteptarea unei invitaţii sau confirmări oficiale din partea
EMCDDA).
La data de 12.04.2011, a parvenit o invitaţiei de la EMCDDA cu sediul la
Bruxelles (Belgia), privind participarea la o şedinţă de lucru în perioada 19-22.04.2011,
unde erau invitaţi reprezentanţii MAI RM şi României.
Scopul şedinţei era de a efectua treninguri la compartimentul ce vizează metodele
investigativ-operative folosite în documentarea cazurilor de droguri, precum şi efectuarea
unei evaluări şi comparaţii în acest sens între ambele state.
Reieşind din faptul că pentru participarea la acest trening era necesar ca partea ce
deleghează colaboratorii să achite integral deplasarea, precum şi lipsa timpului pentru
perfectarea actelor deoarece invitaţia a fost remisă cu 10 zile înainte de începerea
treningului, nu sa efectuat deplasarea.
La moment în conformitate cu iniţiativa Republicii Polone ce deţine la moment
preşedenţia în Consiliul Uniunii Europene, se preconizează de a organiza în perioada
07.09.2011 o reuniune a reprezentanţilor Parteneriatului Estic, la Bruxel (Belgia). Invitaţi
sunt reprezentanţii Armeniei, Azerbaidjanului, Belarusului, Georgiei, Moldovei şi
Ucrainei. Vor fi prezenţi şi reprezentanţii Centrului European pentru Monitorizare a

Drogurilor şi dependenţei de droguri (EMCDDA) şi oficiul European de Poliţie
(Europol), unde s-a propus participarea şi experţilor din partea Moldovei, în cadrul căruia
se preconizează de a discuta cu reprezentanţii EMCDDA, semnarea unui acord de
colaborare.
Implementarea Planului de acţiuni de realizare a Strategiei de prevenire şi
combatere a crimei organizate (Acţiunea 67 al Programului)
Realizări:
După adoptarea noului cadru legislativ în domeniul Legii şi Strategiei de prevenire
şi combatere a crimei organizate va fi elaborat Planul de implementare.
În termen de 90 de zile de la aprobarea Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea
Strategiei de prevenire şi combatere a crimei organizate pentru anii 2011 – 2016 urmează
a fi elaborat proiectul Planului de acţiuni de implementare a Strategiei.
Consolidarea capacităţilor în domeniul activităţilor şi tehnicilor speciale de
investigaţii(Acţiunea 67 al Programului)
Realizări:
În perioada 10-16 aprilie 2011, în incinta Academiei Internaţionale a Organelor de
Drept ILEA, Budapesta, Ungaria s-a desfăşurat Cursul de instruire în domeniul
managementului şi cercetării infracţiunilor la faţa locului, organizat de Biroul Federal de
Investigaţii al SUA, care se va axa pe familiarizarea cu tehnicile speciale de investigaţii,
metodele aplicabile.
În perioada 1-4 februarie 2011, în cadrul proiectului UE a fost organizat un
workshop pe marginea combaterii criminalităţii itinerante cu prezentarea experienţei
Belgiei şi Franţei privind investigarea, documentarea şi urmărirea infracţiunilor, inclusiv
aplicarea celor mai moderne metode şi tehnici speciale de investigaţii.
În perioada 19-22 aprilie 2011, în cadrul proiectului TAIEX se va derula Exerciţiul
de Supraveghere Transfrontalieră în Balcanii de Vest între Republica Moldova-România
în baza prevederilor Convenţiei de Cooperare Poliţienească în Europa de Sud-Est.
Exerciţiul implică aplicarea tehnicilor speciale de investigaţii şi urmărire, inclusiv
aspecte teoretice şi legale ale supravegherii transfrontaliere şi livrării controlate cu
echipele de filaj ale ambelor state.
Se planifică organizarea unui workshop privind tacticile şi tehnicile de intervenţie
a poliţiei cu preluarea celor mai bune practici şi experienţe UE.
Consolidarea capacităţilor medico-legale ale laboratoarelor (analiza ADN)
(Acţiunea 66 al Programului)
Realizări:
În perioada 28 februarie -3 martie 2011, reprezentantul MAI a participat la o vizită
de informare privind crearea Laboratorului ADN, unde a fost explicat procesul de creare
a acestui Laborator.

La 23 martie 2011, a fost convocată o şedinţă interinstituţională la care s-a discutat
aspectele de completare a cadrului normativ cu prevederi privind Laboratorul ADN,
formarea Grupului de lucru şi stabilirea parametrilor tehnici.
La şedinţa convocată au participat reprezentanţii MS, PNUD-lui, reprezentanţii
subdiviziunilor MAI, în urma căreia s-a luat decizia de a crea o Comisie de lucru care va
activa asupra proiectului de consolidare a capacităţilor medico-legale ale laboratoarelor
(analiza ADN).
Racordarea prevederilor Codului penal, Codului de procedură penală, precum şi
a ordinelor ministrului afacerilor interne în domeniu la prevederile Legii şi Strategiei de
prevenire şi combatere a crimei organizate (Acţiunea 68 al Programului)
Realizări:
După intrarea în vigoare a Legii şi Strategiei de prevenire şi combatere vor fi
operate şi ajustate ordinile interne.
Sporirea colaborării organelor de drept cu societatea civilă şi ONG-urile
implicate prin:
- încheierea acordurilor de colaborare cu ONG-urile interesate;
- promovarea în instituţiile de învăţămînt a valorilor democratice şi a standardelor
internaţionale în domeniul drepturilor omului(Acţiunea 69 al Programului)
Realizări:
La 01.03.2011 s-a participat la şedinţa Grupului tehnic de Lucru pentru
coordonarea realizării Profilului migraţional Extins al Republicii Moldova din cadrul
proiectului OIM ,,Susţinerea implementării componentei de migraţiune şi dezvoltare a
Parteneriatului pentru Mobilitate Moldova-UE, finanţat de Programul UE al
Instrumentului European de Parteneriat şi Vecinătate, care a avut loc în mun. Chişinău.
La 31 martie 2011, MAI a participat la un seminar, organizat de către Alianţa
pentru salvarea familiilor din Moldova pe marginea subiectului ,,Căutarea soluţiilor
pentru prevenirea şi combaterea pedofiliei în Moldova”.
La 31 martie 2011, în cadrul MAI a fost organizat un seminar destinat
reprezentanţilor organelor de drept cu privire la infracţiunile conexe migraţiei. Seminarul
a fost organizat de către Centrul pentru prevenirea traficului de femei.
Scopul realizării cooperării organelor de drept cu societatea civilă şi organizaţiile
neguvernamentale, Centrul pentru combaterea traficului de persoane al MAI, a realizat pe
parcursul perioadei a 5 luni ale anului 2011 :
- 5 seminare de instruire organizate în comun cu Alianţa pentru salvarea
familiilor din Moldova cu genericul ”Căutarea soluţiilor pentru prevenirea şi combaterea
pedofiliei în Moldova”; cu Centrul pentru prevenirea traficului de femei cu privire la
combaterea infracţiunilor conexe migraţiei; cu Centrul Internaţional „La Strada” cu
tematica combaterii traficului de copii, în special sexual şi a celor conexe înfăptuite prin
intermediul tehnologiilor informaţionale; cu „UNICEF” în domeniul combaterii traficului

de copii; cu Comisia Europeană cu tematica „O mai bună guvernare a migraţiei de muncă
şi a calificărilor”.
- 2 şedinţe de lucru a Comisiilor teritoriale din raionul Cahul şi municipiul Bălţi,
cu participarea colaboratorilor grupelor de combatere a traficului de persoane din
teritoriu.
- 3 şedinţe de lucru în materia cooperării internaţionale în domeniul combaterii
traficului de fiinţe umane şi a infracţiunilor conexe, la care au luat parte experţii OIM în
cadrul proiectului „Susţinerea implementării componenţei de migraţie şi dezvoltare a
parteneriatului pentru mobilitate Moldova-UE”, experţii EUBAM în scopul combaterii a
două filiere internaţionale specializate în trafic de persoane în scop de exploatare sexuală
şi organizare a migraţiei ilegale, precum şi experţii GRETA cu privire la „Evaluarea
eforturilor Guvernului Republicii Moldova privind implementarea politicilor de prevenire
şi combatere a traficului de fiinţe umane”.
- 1 curs de instruire organizat cu Ministerul de Interne al Republicii Macedonia în
cooperare cu Guvernul SUA şi Biroul Federal de Investigaţii al SUA.
- 1 curs de instruire şi perfecţionare organizat cu Academia de poliţie a MAI a
Republicii Belorus.
Pe parcursul perioadei de referinţă, angajaţii CCTP au continuat campaniile de
mediatizare şi informare a societăţii civile despre riscurile şi consecinţele traficului de
fiinţe umane şi migraţiei ilegale. În acest scop, de comun cu reprezentanţii organizaţiilor
neguvernamentale de profil, au fost organizate şi desfăşurate: 10 seminare informative
în cadrul a 6 licee (or. Căuşeni-2, mun. Chişinău-4), 1 şcoală profesională din or.
Ialoveni, s. Rezeni şi 3 universităţi (Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţeanu” şi Universitatea de Stat din
Comrat).
Pe parcursul semestrului I al 2011 pe pagina oficială „web” a MAI au fost plasate
peste 20 informaţii relevante la acest compartiment şi au fost acordate 11 interviuri
reprezentanţilor mass-media din ţară şi în cadrul emisiunilor televizate în direct.
Încurajarea cooperări dintre societatea civilă şi organele de drept în scopul
monitorizării acţiunilor de combatere a traficului de fiinţe umane, prevenirii impunităţii
şi combaterii corupţiei în cauzele de trafic de fiinţe umane prin organizarea forumurilor
anuale (Acţiunea 69 al Programului)
Realizări:
S-au continuat campaniile de mediatizare şi informare a societăţii civile despre
riscurile şi consecinţele traficului de fiinţe umane şi migraţiei ilegale, astfel fiind
organizate 3 seminare informative (desfăşurate în cadrul Universităţii de Stat din
Tiraspol, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testimiţanu” şi
Universitatea de Stat din Comrat).
Pe pagina web a MAI au fost plasate peste 13 informaţii relevante la subiectul
combaterii traficului de persoane şi acordate 9 interviuri reprezentanţilor mass-media din
ţară.
Pe parcursul perioadei de referinţă, angajaţii CCTP au continuat campaniile de
mediatizare şi informare a societăţii civile despre riscurile şi consecinţele traficului de
fiinţe umane şi migraţiei ilegale. În acest scop, de comun cu reprezentanţii organizaţiilor

neguvernamentale de profil, au fost organizate şi desfăşurate: 10 seminare informative
în cadrul a 6 licee (or. Căuşeni-2, mun. Chişinău-4), 1 şcoală profesională din or.
Ialoveni, s. Rezeni şi 3 universităţi (Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţeanu” şi Universitatea de Stat din
Comrat).
De asemenea pe pagina oficială „web” a MAI au fost plasate peste 20 informaţii
relevante la acest compartiment şi au fost acordate 11 interviuri reprezentanţilor massmedia din ţară şi în cadrul emisiunilor televizate în direct.
Urmare a măsurilor întreprinse în perioada a 6 luni ale 2011, actualmente se
constată o diminuare stabilă a fenomenului traficului de fiinţe umane.
Astfel, în perioada de raport, angajaţii MAI au relevat 58 infracţiuni de trafic de
fiinţe umane, comparativ cu 91 infracţiuni în perioada analogică a anului trecut, ceea ce
constituie o scădere cu 36,3%. Principalele ţări de destinaţie ale traficului de fiinţe umane
şi proxenetismului continuă a fi Federaţia Rusă, Turcia, Emiratele Arabe Unite şi
regiunea de nord a Ciprului.
În acest sens se constată o dinamică descendentă a acestui fenomen, în anul 2007
fiind înregistrate 251 infracţiuni, în anul 2008 – 215, în anul 2009 – 185, iar în anul 2010
– 140.
Drept argument privind reducerea acestui flagel, constituie şi datele oferite de
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie din Republica Moldova cu referire la numărul
de victime identificate şi asistate, care la fel este în descreştere. Conform acestor
informaţii, în 2007 au fost identificate şi asistate 273, în 2008 – 158, în 2009 – 159, 2010
– 90, iar pe parcursul perioadei expirate a anului curent – 57 victime.
Un alt indicator privind reducerea dimensiunilor fenomenului, elocvent este
reflectat în analiza efectuată de către BNC Interpol din or. Ankara, Turcia. Conform
acestor date, de pe teritoriul Turciei au fost deportaţi cetăţeni ai Republicii Moldova,
identificaţi ca victime ale traficului de fiinţe umane, în număr de 1 persoană pe parcursul
perioadei expirate a anului 2011, 4 – 2010, 7 – 2009 şi 22 în anul 2008.
Totodată, reieşind din rezultatele prezentate de reprezentanţa SECI din Turcia,
Republica Moldova anterior se afla pe primul loc în calitate de ţară sursă a persoanelor
traficate, actualmente plasîndu-se pe ultimele locuri la acest compartiment.
La capitolul organizării migraţiei ilegale se poate de menţionat că acest fenomen
se află în proces de diminuare în raport de 7,5%, întrucît pe parcursul perioadei I
semestru al anului curent au fost relevate 62 infracţiuni ce ţin de organizarea migraţiei
ilegale, comparativ cu 67 infracţiuni, înregistrate în perioada analogică a anului
precedent. Analiza comparativă din ultimii ani denotă următoarea situaţie: în anul 2007
au fost înregistrate 65 infracţiuni, în 2008 – 117, 2009 – 137, iar în 2010 – 116.
Drept ţări de destinaţie pentru migranţii moldoveni, rămîne a fi, în continuare
spaţiul Uniunii Europene.
Implementarea Planului naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2011-2013,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010 „Cu privire la
aprobarea Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018”(Acţiunea70 al Programului)
Realizări:
După operarea modificărilor în legislaţie privind crearea Comitetului Naţional
Antidrog se va purcede la implementarea funcţională.

Pe parcursul lunii aprilie în conformitate cu Scrisoarea parvenită de la Guvern nr.
1216-154 din 01.04.2011, privind generalizarea informaţiei de către MAI, la
compartimentul ce vizează acţiunile întreprinse de către toate entităţile naţionale privind
implementarea prevederilor Planului naţional de acţiuni pentru anii 2011-2013.
În acest aspect a fost generalizată informaţia şi către data de 08.04.2011, prin nr.
2/2282 a fost remisă Guvernului, cu informarea despre problematica implementării.
La 28.04.2011, a fost desfăşurată o şedinţă de lucru a Comisiei Interdepartamentale de
Combatere a Narcomaniei şi Narcobussinesului pe lîngă viceprim-ministru dl Mihail
Moldovanu, în cadrul căreia Viceministrul afacerilor interne, Iurie Cheptănaru a raportat
despre modalitatea implementării Strategiei naţionale şi deficienţele parvenite.
Următoarea şedinţă la indicaţia dl Mihail Moldovanu va avea loc după aprobarea
hotărîrii Guvernului privind crearea Comisiei Naţionale Antidrog.
Crearea bazei de date referitor la drogurile confiscate şi persoanele implicate,
precum şi furnizarea informaţiei instituţiilor interesate prin schimb de informaţii
(Acţiunea 72 al Programului)
Realizări:
Actualmente, se studiază configurarea parametrilor tehnici pentru crearea bazei de
date şi estimările financiare. Urmează să fie luată în consideraţie că la crearea bazei de
date, conţinutul să cuprindă toate infracţiunile săvîrşite în legătură cu traficul ilicit de
droguri, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova şi depistate nu doar de MAI, dar şi
de SV şi SG.
În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii Direcţiei informaţii şi evidenţă operativă, s-a
stabilit că pînă la finele anului curent va fi iniţiată procedura de modificare a proiectului
de Lege ce va prevede modificarea integral a bazei de date pe toate genurile de crime cu
atribuirea aspectelor care anterior sau menţionat şi anume: se va indica hotărîrea pe
fiecare dosar în parte, informaţia despre remiterea în procuratură sau judecată, decizia
finală primită de către structurile menţionate, etc.
În acest context, nu este raţional de modificat baza de date numai pe linia antidrog,
cu modificări de legislaţie în acest sens.
Elaborarea curriculumului de instruire pentru efectivul poliţienesc(Acţiunea 79 al
Programului)
Realizări:
În cadrul Institutului de Perfecţionare Continuă a Academiei este elaborată o
Curriculă în baza căreia s-au desfăşurat cursuri în cadrul comisariatelor de poliţie cu
privire la combaterea violenţei în familie.
Adoptarea cadrului legislativ/normativ pentru crearea unui mecanism de
determinare a statutului persoanelor apatride(Acţiunea 84 al Programului)
Realizări:

A fost elaborat proiectului de Lege pentru aderarea Republicii Moldova la
Convenţia privind statutul apatrizilor (adoptată la 28 septembrie 1954 la New-York) şi
proiectului de Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind reducerea
cazurilor de apatridie (adoptată la 30 august 1961 la New-York), care la 20 mai 2011 au
fost remise în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru a fi
transmis în Guvern.
Totodată, elaborarea cadrului legal pentru crearea mecanismului de determinare a
statutului de apatrid se va realiza după adoptarea Legilor privind aderarea la Convenţiile
menţionate, unde vor fi implicaţi experţi străini (UE) şi experţi ai ICNUR pentru a
implementa cele mai bune practici în domeniu.
Astfel, pentru 23-24 mai curent este preconizată o vizită de studiu în acest sens în
Franţa pentru a realiza un schimb de experienţă cu autorităţile franceze, inclusiv de
preluare a practicilor deja utilizate.
Monitorizarea mecanismului de garantare a drepturilor la libera circulaţie şi
şedere în Republica Moldova (Acţiunea 85 al Programului)
Realizări:
În scopul simplificării procedurii de documentare a străinilor care imigrează în
Republica Moldova, în cadrul BMA al MAI, în conformitate cu HG nr. 1187 din 22
decembrie 2010, a fost creat anul curent Ghişeul Unic de documentare a străinilor.
Odată cu implementarea acestui Ghişeu a fost raţionalizat şi optimizat procesul de
documentare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, îndeosebi pentru categoriile de
imigranţi la muncă şi investitori străini, care anterior erau obligaţi să se adreseze în trei
instituţii diferite.
Astfel, străinii care solicită acordarea unui drept de şedere pe teritoriul Republicii
Moldova, de facto, nu mai trebuie să se adreseze la Agenţia naţională pentru ocuparea
forţei de muncă şi la subdiviziunile Registru a MTIC, ci doar la Ghişeul Unic de
documentare a străinilor, acesta fiind unicul punct de acces pentru străini, iar BMA a
MAI asigură ulterior coordonarea activităţilor cu Registru şi ANOFM.

