
 

Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr. 12/4 din 22.11.2022 

,,Cu privire la asigurarea managementului                                                                                                

migrației la nivel regional”. 

 

 

        Luând drept temei Constituția Republicii Moldova art.73, Codul 

Contravenţional nr.218- XVI din 24.10.2008, Codul nr. 985/2002 al Republicii 

Moldova, Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, 

Legea nr.275/1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor 

în Republica Moldova, Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul 

naţional de paşapoarte, Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova, 

Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, Legea nr. 

269/1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, Legea nr. 241/2005 

privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Biroului Migraţie şi Azil din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne, Colegiul Consultativ, constituit în mun. Bălți,  

HOTĂRĂȘTE: 

  

1. Se ia act de nota informativă nr.214/11 din 16.12.2022 prezentată de dl Eduard 

Timciuc, șef-interimar, Secția Regională ,,Nord” Biroul de Migrație și Azil.     

2.  Secția Regională ,,Nord” Biroul de Migrație și Azil (dl Eduard Timciuc, 

șef-interimar): 

2.1. – va asigura admiterea și reglementarea șederii străinilor în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova; 

 
 

 

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 
 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  

MD-3100, RepublicaMoldova 

str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 
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http://lex.justice.md/md/330333/
mailto:otcs_balti@gov.md
mailto:otcs_balti@gov.md


2.2. – va oferi consiliere, consultanță și servicii de calitate tuturor solicitanților 

străini în condițiile legii; 

2.3. – va desfășura controale de verificare a identității persoanelor suspecte în 

vederea asigurării securității Republicii Moldova la sesizarea informației despre 

cetățenii străini ce nu respectă prevederile legale privind regimul de ședere; 

2.4. – va acorda atenție prioritară informării străinilor privind necesitatea 

respectării regimului de ședere și a legislației în vigoare; 

2.5. – va asigura implementarea politicilor de integrare a străinilor la nivel 

regional și a mecanismelor de interacțiune interinstituțională cu reprezentanți ai 

APL de nivelul I și II, ai societății civile și ai altor instituții importante. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, precum și la 

cunoștința publică, prin publicarea pe pagina web și, (după caz) în presa locală.                                                                                                                                             

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef– adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

 

 

          Președintele Colegiului consultativ,/semnat electronic/Vladimir Rusu 

          constituit în mun. Bălți, 

          șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

          Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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