
COMBATEREA MIGRAȚIEI IREGUL ARE 

ȘI A CRIMELOR TRANSNAȚIONALE

ÎN MOLDOVA

PRIN CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE 

A BIROULUI MIGRAȚIE ȘI A ZIL 

Beneficiarii direcți: Ministerul Afacerilor Interne al RM (MAI),  
în special Biroul Migrație și Azil (BMA) 

Beneficiarii indirecți: Autoritățile moldovenești relevante,  
responsabile de înregistrarea și autorizarea diferitor categorii de  
migranți, acordarea serviciilor pentru  migranți și combaterea  
crimelor ce țin de migrație – Poliția de Frontieră; Inspectoratul General  
de Poliție; Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP);  
imigranții reali și cei potențiali în Moldova, indiferent de statutul lor  
legal în Republica Moldova; populația țării.

• Ambasada SUA  
în Republica Moldova; 

• Ministerul Afacerilor  
Interne (MAI); 

• Biroul Migrație  
și Azil (BMA); 

• Inspectoratul General  
de Poliție (IGP);

• Ombudsmanul  
(Avocatul Poporului);

DURATA PROIECTULUI: 24 DE LUNI  
(OCTOMBRIE 2015 – OCTOMBRIE 2017)

BUGETUL PROIECTULUI: 500,000 USD 

CONTACTE:
ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ PENTRU MIGRAȚIE 
(OIM), MISIUNEA ÎN MOLDOVA
STR. CIUFLEA 36/1, CHIȘINĂU
TEL. +373 22 232940/41
www.iom.md
https://www.facebook.com/iom.moldova

PARTENERII PROIECTULUI:

• Departamentul Poliției  
de Frontieră (DPF); 

• Centrul pentru Combaterea  
Traficului de Persoane (CCTP); 

• Ministerul Afacerilor Externe  
și Integrării Europene (MAEIE);

• ONG-uri locale active  
în domeniul promovării  
și protecției  
drepturilor omului; 

BENEFICIARII PROIECTULUI: 

4. Dezvoltarea capacităților și suport pentru capacitățile de 
instruire ale BMA;

 Activitatea se va baza pe rezultatele evaluării dezvoltării 
instituționale a BMA și va include două ținte de bază și re-
ciproc complementare: 

a) Abordarea necesităților de instruire imediate pen-
tru personalul BMA pentru a asigura capacitățile 
operaționale ale agenției;

b) Susținerea dezvoltării sistemului de instruire inter-
nă BMA, conform recomandărilor evaluării, și Pla-
nul de Acțiuni propus pentru implementarea CDRU 
și Conceptul de Dezvoltare a Comunicării. 

5. Suport pentru dezvoltarea infrastructurii BMA;
 Dezvoltarea infrastructurii Ghișeului Unic al BMA (GU) se 

va axa pe renovarea oficiului GU a BMA din Bălți, pentru 
asigurarea accesului migranților din partea de nord a țării 
la serviciile BMA.

 Proiectul va mai răspunde necesităților BMA în domeniul:
a) Susținerii dezvoltării și managementului IT;
b) Constituirii Centrului de Apel al BMA pentru  

migranți și populația generală.

OBIECTIVUL PROIECTULUI: 
Contribuirea la fortificarea capacităților Guvernului Republicii 
Moldova în domeniul prevenirii și combaterii migrației iregula-
re și a crimelor transnaționale pentru un răspuns comprehen-
siv al statului la provocările gestionării migrației.

ACTIVITĂȚI:

1. Evaluarea situației curente a dezvoltării instituționale a 
BMA, inclusiv a resurselor umane, conceptelor (modelelor) 
de comunicare și capacităților operaționale;

 Va fi efectuată evaluarea statutului BMA pentru a cartogra-
fia atât provocările legislative, administrative și operaționa-
le, cât și necesitățile instituției respective pentru asigurarea 
unei performanțe mai bune, incluzând managementul re-
surselor umane și comunicarea. Vor fi formulate recoman-
dări pentru remedierea fiecărui grup de probleme.

2. Elaborarea Conceptului de Dezvoltare a Resurselor Umane 
(CDRU) și elaborarea unor standarde ocupaționale și de in-
struire temeinice, care vor susține dezvoltarea Resurselor 
Umane, inclusiv dezvoltarea sistemului de instruire al BMA;

 Conceptul de Dezvoltare a Resurselor Umane (CDRU) va fi 
elaborat în baza evaluării Dezvoltării Instituționale a BMA. 
Planul de Acțiuni pentru implementarea CDRU va cuprin-
de standardele ocupaționale de bază pentru personalul 
BMA, odată cu standardele corespunzătoare de instruire și 
propunerile pentru îmbunătățirea instruirii profesionale a 
personalului BMA.

 În elaborarea standardelor operaționale și fișelor de post 
pentru personalul BMA, a Procedurilor Operaționale Stan-
dard și Codului de Conduită se va ține cont de dimensiunea 
anticorupție și conceptele de gen.

3.  Elaborarea Conceptului de Dezvoltare a Comunicării (CDC) 
BMA cu dimensiuni interne și externe;

 Se vor oferi recomandări pentru îmbunătățirea comunicării 
interne, inclusiv a datelor și fluxurilor de informație între 
subdiviziunile BMA, comunicării și schimbului între agenții, 
inclusiv la nivel internațional cu organele de stat partenere 
din alte țări, organizațiile internaționale de poliție și altele. 
Propunerile se vor axa și pe comunicarea cu publicul (mi-
granți, cetățeni obișnuiți și media), inclusiv din perspectiva 
conformării cu principiile anticorupție și de gen, precum și 
pe modul de îmbunătățire a serviciilor și comunicării BMA 
în legătură cu diferite grupuri de populație.
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COMBATING IRREGUL AR MIGRATION 

AND TRANSNATIONAL CRIMES

IN MOLDOVA

THROUGH ENHANCING  

INSTITUTIONAL CAPACIT Y OF THE 

BUREAU OF MIGRATION AND ASYLUM 
Direct beneficiaries: Ministry of Internal Affairs (MIA),  
particularly the Bureau of Migration and Asylum (BMA) 

Indirect beneficiaries: Relevant Moldovan authorities  
responsible for registration and authorization of different  
categories of migrants, providing services to the migrants and  
combating migration related crimes – Border Police; General Police  
Inspectorate; Center for Combatting Trafficking in Persons (CCTiP);  
actual and potential immigrants to Moldova, irrespective of their  
legal status in the Republic in Moldova; population of the country.• US Embassy in the  

Republic of Moldova; 
• Ministry of Internal 

Affairs (MIA); 
• Bureau of Migration  

and Asylum (BMA); 
• General Police  

Inspectorate (GPI);
• Ombudsman;

PROJECT DURATION: 24 MONTHS  
(OCTOBER 2015 – OCTOBER 2017)
PROJECT BUDGET: USD 500,000
CONTACTS: 
INTERNATIONAL ORGANIZATION  FOR MIGRATION 
(IOM), MISSION TO MOLDOVA
36/1, CIUFLEA STR., CHISINAU
TEL. +373 22 232940/41

www.iom.md
https://www.facebook.com/iom.moldova

PARTNERS:

• Border Police  
Department (BPD); 

• Center for Combatting  
Trafficking in Persons (CCTiP); 

• Ministry of Foreign Affairs  
and European  
Integration (MFAEI); 

• NGOs active in the Human  
Rights promotion and protection;

PROJECT BENEFICIARIES:

4. Capacity building and support to BMA training capacities.

 The activity will build upon the results of the BMA 
institutional development assessment and will have two 
main and mutually complementing targets: 

a) Addressing the immediate training needs for the BMA 
staff to ensure the operational capacities of the agency;

b) Supporting the development of the BMA internal 
training system according to the recommendations 
of the assessment and the proposed Plan of 
Actions for implementation of the HRDC and the 
Communication Development Concept.

 
5. Support of the BMA infrastructure development.
 The development of the infrastructure of the BMA One 

Stop Shop (OSS) will focus on the refurbishment of the 
BMA One Stop Shop premises in Balti town for ensuring 
access of migrants in the Northern part of Moldova to the 
BMA services.

 The project will also support the needs of the BMA in the area of 
a) IT development and management capacities;
b) BMA Call Center for migrants and general popula-

tion.

PROJECT OBJECTIVE:
To contribute to the strengthening of the capacity of the 
Government of Moldova in the field of prevention and 
combating of irregular migration and transnational crimes for a 
comprehensive state-driven response to migration management 
challenges.

ACTIVITIES:
1. Assessment of the status of the BMA institutional 

development, including human resources, communication 
concepts (patterns) and operational capacities. A thorough  
assessment of the BMA status will be conducted to 
map the legislative, administrative and operational 
challenges and needs of the respective institution for 
better performance, including the human resources 
management and communication, and to propose relevant 
recommendations for remedying each cluster of issues.

2. Drafting of Human Resources Development Concept 
(HRDC) and elaboration of sound occupational and training 
standards, which would support the HR development, 
including development of the BMA training system.

 Human Resources Development Concept will be based on 
the BMA Institutional Development and Human Resources 
assessment. A follow up Plan of Actions for implementation 
of the HRDC will comprise basic occupational standards 
for the BMA personnel along with corresponding training 
standards and a proposal for improving the professional 
training of BMA personnel. Anticorruption and gender 
dimensions will be taken into account while drafting 
operational standards and job descriptions for BMA staff, 
Standard Operational Procedures and the Code of Conduct.

3. Elaboration of the BMA Communication Development 
Concept (CDC) on internal and external dimensions.

 The action will propose recommendations for improving 
internal communication, including data and information 
flows among the BMA subdivisions as well as for improving 
interagency communication and exchange, including 
relevant exchanges and communication at international 
level with partner state bodies of other countries, 
international police organizations and so on. A significant 
part of the proposals will target the communication with 
the public (migrants, regular citizens and media), including 
from an anticorruption and gender compliance perspective 
and how to improve the BMA services and communication 
in relation to different groups of population.

Project funded  
by the U.S 

Department 
of State

Project implemented 
by the International 

Organization  
for Migration

Project implemented 
in partnership with the  

Government of the  
Republic of Moldova
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