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I. TENDINȚE DE EVOLUȚIE A SITUAŢIEI LA FRONTIERĂ 

Republica Moldova se învecinează cu frontiera externă a Uniunii Europene, ceea ce 
impune o abordare comună a problematicii frontaliere. În aceeași măsură, aderarea la UE, 
obiectivul politic strategic al țării, implică din partea Republicii Moldova, printre alte 
angajamente, alinierea la reglementările, standardele și bunele practici europene în 
domeniul gestiunii frontierei. Prin aceasta se urmărește scopul compatibilizării conceptuale 
și operaționale între autorităţile specializate naţionale şi cele europene. 

Securitatea frontalieră 
este o prioritate națională, ceea 
ce determină preocuparea 
sporită a Republicii Moldova față 
de circumstanțele create prin 
destabilizarea situației din 
proximitatea țării.  

Evoluțiile geopolitice 
regionale din ultima perioadă 
generează riscul de intensificare, 
pe acest fond, a migrației ilegale, 
a apariției valurilor de refugiați, 
amplificarea criminalității 
organizate transfrontaliere, 
precum și a altor fapte 
infracționale. Acestea reprezintă 
amenințări severe, în evoluție la 
adresa securității frontaliere a 
Republicii Moldova, inclusiv 
pentru stat și societate.  

Aria geopolitică aferentă 
Republicii Moldova se caracterizează printr-un potențial infracțional ridicat. Republica 
Moldova constituie, concomitent, sursă, zonă de tranzit şi de destinaţie a faptelor ilegale. 

Principalele tendinţe de evoluţie a situaţiei operative sunt următoarele: 

 având în vedere că migrația ilegală a persoanelor este influențată, în mare 
măsură, de evenimentele care se desfășoară la nivel mondial, acestea pot conduce, pe 
termen mediu şi lung, la creşterea numărului de solicitanţi de azil şi migranţi ilegali care pot 
ajunge pe teritoriul Republica Moldova; 

 posibilitatea creșterii fluxului de persoane, în special pe segmentul moldo-român 
al frontierei, ca urmare a liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană; în același 
timp, este posibilă reducerea acestuia la frontiera moldo-ucraineană, ca urmare a situației 
din zonă și restricțiilor migraţionale impuse de Federaţia Rusă;  

 schimbarea permanentă a metodelor și mijloacelor, a locului și timpului de 
acțiune, a rutelor utilizate, a obiectului faptelor infracționale; 

 posibilitatea intensificării traficului ilicit de droguri, materiale nucleare, arme de 
distrugere în masă, creşterea ponderii cazurilor de implicare directă a reţelelor de 
contrabandă în traficul cu produse contrafăcute; 

 diversificarea tipologiei, cauzelor și efectelor acțiunilor infracționale, facilitată de 
destabilizarea situației în regiune, de posibilitatea producerii de provocări în zona de 
frontieră și încercări de alterare a climatului intern din Republica Moldova, inclusiv prin acte 
teroriste; 
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II. RISCURI ȘI AMENINȚĂRI 

În baza analizelor de risc efectuate au rezultat următoarele riscuri și amenințări la 
adresa securității frontaliere a Republicii Moldova: 

 din cauza existenței segmentului transnistrean necontrolat de către autoritățile 
constituționale ale Republicii Moldova, sectorul de frontieră moldo-ucrainean este supus 
continuu riscului de treceri ilegale a frontierei de stat, precum și organizării migrației ilegale; 

 lărgirea ariei de acţiune a grupărilor internaţionale de crimă organizată, prin 
prezența infractorilor cu specializări diverse și din zone geografice variate, precum şi 
extinderea fraudelor asociate securității frontaliere, amplifică riscul dezvoltării faptelor 
ilegale ce pot afecta securitatea frontalieră; 

 degenerarea eventuală a situaţiei social-politice şi economice din ţară, precum şi 
din regiune, poate influența evenimentele din sfera securității frontaliere, a ordinii și 
securității publice şi genera tendinţe infracționale. În pofida faptului că, în ansamblu, 
migraţia ilegală este în scădere, aceasta poate persista, totuși, la frontiera de stat atît prin 
punctele de trecere a frontierei, cît şi la frontiera „verde”; 

 intrarea în posesia sau falsificarea actelor de călătorie, de către cetăţenii RM, 
pentru a ajunge în Federaţia Rusă; 

 reieșind din faptul că cadrul de politici fiscale a Republica Moldova privind 
cuantumul accizului la produsele din tutungerie diferă semnificativ comparativ cu țările din 
regiune, cererea constantă pe piața țărilor vecine a mărfurilor accizabile și intenția unor 
persoane de a transporta ilegal peste frontiera de stat produse din tutungerie, menține în 
continuare riscul traficului ilicit de țigări; 

 menținerea şi amplificarea fenomenului de contrabandă cu alcool, factorul de 
bază fiind diferenţa între prețurile alcoolului de pe pieţele „negre” ale Republicii Moldova şi 
Ucrainei; 

 în continuare se va menține riscul traficului ilicit de mijloace de transport 
înregistrate în străinătate, atît la frontiera cu România, cît şi la frontiera cu Ucraina, mai cu 
seamă, ţinînd cont de mobilitatea activă a cetăţenilor moldoveni, ca rezultat a liberalizării 
regimului de vize cu UE; 

 modificările legislației vamale ce țin de interzicerea importului pieselor auto 
uzate (caroserii, motoarelor ș.a) va duce la sporirea cazurilor de depistare a mijloacelor de 
transport, la care numărul motoarelor nu coincide celor indicate în certificatele de 
înmatriculare; 

 amplificarea şi diversificarea actelor de corupţie în rîndul personalului 
autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat şi tergiversarea 
soluţionării cazurilor constatate reprezintă, de asemenea, riscuri majore pentru securitatea 
frontalieră; 

 ca urmare a liberalizării regimului de vize pentru Republica Moldova se pot 
genera următoarele riscuri: 

- dinamizarea fenomenului migrației, inclusiv a migrației ilegale, prin folosirea țării ca 
zonă de tranzit și platformă de trecere ilegală a frontierei cu acte false, precum și prin 
depășirea termenului legal de ședere în statele Uniunii Europene și Schengen. Categoria 
principală de risc o constituie, deopotrivă, cetăţenii Republicii Moldova care doresc nu 
numai să călătorească, dar să muncească sau să se stabilească în Uniunea Europeană, 
precum și persoane din ţările cu potenţial migrator înalt; 

- creșterea numărului de cazuri de solicitări false de azil în Uniunea Europeană/ 
Spațiul Schengen ale cetățenilor moldoveni; 

- creșterea numărului de refuzuri de intrare a cetățenilor moldoveni în Uniunea 
Europeană, din cauza necunoașterii regulilor de circulație fără viză. 
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III. CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL ŞI FUNCȚIONAL 
 

Anul 2015 a fost marcat de evenimente majore în procesul de reformare a Poliției de 
Frontieră, care s-au materializat prin: 

 asigurarea implementării cadrului strategic de politici (SNMIFS 2015-2017 și planul 
aferent, PDS-ul Poliției de Frontieră pentru anii 2014-2016); 

 primul exercițiu de diagnostic funcțional și de evaluare a deficiențelor constatate în 
cadrul reformelor, care a dat cursul planificării conceptuale a activităților pentru anul 2015; 

 participarea în efectuarea analizei funcționale a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) 
cu relevarea punctelor forte și a deficiențelor existente pe segmentul securității frontaliere, 
precum și înaintarea în acest sens a unui spectru vast de recomandări. 

 armonizarea, în continuare, a cadrului normativ, funcțional, structural, relațional și 
de management; 

 consolidarea infrastructurii, a logisticii și a tehnologiei informațiilor; 
 asigurarea implementării principiilor de management financiar și control. 

La nivelul instituției, prin asistența acordată de către partenerii de dezvoltare, în 
premieră, au fost elaborate și aprobate următoarele documente de politici sectoriale: 

 Concepția de dezvoltare a sistemului de resurse umane pentru anii 2015-2016;  
 Concepția de dezvoltare a sistemului de formare profesională iniţială şi continuă; 
 Planul privind comunicarea internă și externă pentru anii 2015-2016. 

Aceste documente au menirea de a valorifica rezultatele și progresul înregistrat în anii 

precedenți, asigurând totodată, continuitatea în procesul de reformare instituțională și 

realizarea condiționalităților în contextul aprobării la nivel național a Planului de acţiuni 

pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. 

În cooperare cu Centrul Național Anticorupție, Poliția de Frontieră, a elaborat și a 
aprobat propriul Plan de Integritate, care corespunde celor mai bune practici în domeniu. 

Urmare a analizei capacităților instituționale și de evaluare a deficiențelor constatate 
în cadrul reformelor implementate, s-a constatat următoarele: 

1) Capacitatea structurilor centrale de a gestiona procesele de reformă este conform 
stadiului actual de dezvoltare a Poliției de Frontieră. Organizarea și planificarea activității la 
nivelul Departamentului funcționează corespunzător. 

2) Capacitatea de conducere la nivel central este conform tipului și nivelului sarcinilor 
departamentale. Lanțul de conducere este bine structurat pe 3 paliere ierarhice. 

3) Sistemul de control intern este operațional / funcțional și asigură date relevante 
privind situația de fapt în cadrul Poliției de Frontieră și managementul proceselor 
instituționale.  

4)  Față de competențele ce îi revin, structura organizatorică a Poliției de Frontieră 
este, în general, echilibrată, însă există un deficit mare în necesarul real de personal.  

5) Administrarea resurselor umane se desfășoară unitar și coerent. Există structuri 
specializate atât la nivel central, cât și teritorial, care asigură gestiunea personalului și 
operațiunile tehnice necesare. 

6) Sistemul de analiză a riscurilor/informațiilor este conceptualizat și instituționalizat. 
7) În cadrul Poliției de Frontieră, cooperarea se desfășoară în condiții bune, existând 

cadrul de reglementare necesar. 
8) Rezultate pozitive în planul cooperării au fost înregistrate în relațiile cu EUBAM, 

FRONTEX, OIM, cu alți parteneri internaționali și cu statele donatoare.  

S-a îmbunătățit infrastructura frontierei de stat și echipamentul din dotarea Poliției de 
Frontieră. Există, totuși, deficiențe privind dezvoltarea instituției conform normelor și 
bunelor practici internaționale. 
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Cadrul legal 

Pe parcursul anului 2015, DPF a efectuat un şir de 
măsuri orientate spre consolidarea legalităţii în activitatea 
de serviciu. 

Astfel, au fost elaborate / modificate / completate 17 
proiecte de acte legislative şi normative, dintre care cele 
mai relevante sunt: 

 proiectul Legii pentru modificarea și completarea 
Legii nr.132 din 8 iunie 2012 privind desfășurarea în 
siguranță a activităților nucleare și radiologice, prin includerea de atribuții specifice DPF; 

 proiectul Legii cu privire la libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova în 
străinătate, remis spre avizare externă de către MAI (35/2-2-6731 din 3 decembrie 2015); 

 proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.92-XVI din 5 aprilie 2007 
privind securitatea aeronautică (remis CNA spre expertiză anticorupție prin scrisoarea 
nr.35/2-4515 din 6 august 2015); 

 proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.200 din 16 iulie 2010 
privind regimul străinilor în Republica Moldova (remis spre avizare MJ de către MAI, prin 
scrisoarea nr.22/2545 din 14.12.2015); 

 proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea 
Departamentului Poliției de Frontieră de compensarea pierderilor cauzate de excluderea 
din circuitul agricol a unor terenuri (remis spre MAI prin scrisoarea 35/2-2-7032 din 
18.12.2015); 

 proiectul hotărârii Guvernului cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.926 
din 12 decembrie 2012 pentru implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire 
la frontiera de stat a Republicii Moldova, remis spre avizare externă de către MAI (35/2-2-
6732 din 3 decembrie 2015); 

 proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
Sistemul de coordonare a Securității Frontaliere (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.429 
din 7 iulie 2015); 

 proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.395 din 
16 iunie 2015); 

 proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor 
Hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.434 și nr.778) (remis Guvernului spre 
aprobare prin scrisoarea nr.22/2601 din 18.12.2015); 

 proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
activitatea reprezentanților de frontieră (remis Ministerului Justiției spre avizare prin 
scrisoarea nr.35/2-2-7024 din 18.12.2015); 

 proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de instituire a consemnelor de către PF; 

 proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru management 
integrat al frontierei de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 902 din 31.12.2015; 

 proiectul decretului pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova 
nr.497-III din 8 februarie 2002 privind desemnarea membrilor Comisiei mixte de demarcare 
a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina din partea Republicii Moldova 
(aprobat în ședința Guvernului din 23.12.2015). 

 proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor terenuri (aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.892 din 28 decembrie 2015). 
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IV. MANAGEMENTUL PERSONALULUI 

Politica privind resursele umane 

În scopul asigurării subdiviziunilor din subordine cu 
numărul de personal necesar pentru executarea 
eficientă a sarcinilor încredinţate au fost realizate 
măsuri pentru desfăşurarea unui proces de recrutare 
şi selectare amplu. 

În acest context, pe parcursul anului 2015 în PF au 
fost angajate 295 persoane, inclusiv 269 polițiști de 
frontieră, comparativ cu anul 2014: 369 persoane, 
inclusiv 338 polițiști de frontieră. 

Din numărul total al polițiștilor de frontieră angajați pe parcursul anului 2015, 118 au 
urmat cursul de formare inițială (2014 – 145 cursanți). 

Din serviciu s-au eliberat 296 persoane, inclusiv 289 polițiști de frontieră, comparativ 
cu anul 2014: 331 persoane, inclusiv 304 polițiști de frontieră. Principalele motive ale 
eliberării fiind demisia din inițiativă proprie, transfer în alte autorități publice și aplicarea 
sancțiunii disciplinare. 

Astfel, către data de 31.12.2015 în PF sunt 
248 funcții vacante, inclusiv 225 funcții atestate.  

Referitor la practica disciplinară și stimularea 
personalului, pe parcursul anului au fost aplicate: 

 948 stimulări, comparativ cu 1186 – 2014; 

 417 sancțiuni disciplinare (2014-492).   

Totodată, la capitolul disciplina de serviciu, în 
perioada de raport în privința personalului PF au fost 
efectuate 454 anchete de serviciu, ca rezultat fiind aplicate sancțiuni disciplinare, precum 
eliberarea din serviciu, retrogradare în funcţie, retrogradare în grad, mustrări, etc. 

Pregătirea profesională 

Consolidarea capacităților profesionale ale personalului a continuat și în perioada anului 
2015, în acest sens fiind elaborate acte normative interne:   

 Concepția de dezvoltare a sistemului de formare profesională iniţială şi continuă a 
personalului PF, aprobată prin ordinul DPF nr.87 din 02.03.2015; 

 Regulamentul privind evaluarea personalului didactic din Colegiul Național al 
Poliției de Frontieră (CNPF), aprobat prin ordinul DPF nr. 96 din 04.03.2015; 

 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în domeniul 
securităţii de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.181 din 17.04.2015; 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare 
a procesului educaţional în CNPF în baza 
Sistemului de Credite de studiu în VET, aprobat prin 
ordinul DPF nr.198 din 27.04.2015; 

 Regulamentul privind formarea profesională 
continuă a poliţiştilor de frontieră, aprobat prin 
ordinul DPF nr. 271 din 05.06.2015; 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare 
a admiterii – 2015 în CNPF, aprobat prin ordinul nr. 
328 din 08.07.2015; 
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Totodată, au fost organizate 327 activități de 
instruire, în cadrul cărora au fost instruiți 1228 
polițiști de frontieră. 

Din numărul total al activităților de instruire 
cele mai importante tematici au vizat - securitatea 
frontierei şi tehnici de procesare; combaterea 
corupției; comunicarea profesională; protecția 
datelor; examinarea documentelor; tactici și 
intervenții; migrație și azil; securitate aeronautică. 

Un factor important în consolidarea 
capacităților de instruire a personalului, a rezultat din semnarea „Memorandumului de 
înțelegere privind cooperarea între instituțiile de învățământ ale statelor membre 

Parteneriatului Estic, precum și cele a consorțiului de implementare din UE”. 

Colegiul Național al Poliției de Frontieră  

În cadrul CNPF au fost efectuate procedurile necesare, conform Codului educației 
aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 152 din 17.07.2014, pentru calificarea Colegiului în 
categoria instituțiilor medii de specialitate de nivelul 5 de învățământ vocațional tehnic, post 
secundar, non terțiar. 

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 640 din 25.09.2015 s-a asigurat majorarea 
numărului de elevi de la 50 la 100. Planul de învățământ a fost corelat cu competențele 
profesionale, elaborat în baza disciplinelor de profil şi de specialitate, cu aplicarea 
sistemului de creditare ECVET şi stabilirea de competenţe. 

Dotarea CNPF cu echipamente a avut loc inclusiv prin intermediul proiectelor de 
asistență externă de care beneficiază instituția, astfel, în perioada de raportare, în cadrul 
proiectului „Consolidarea managementului migrației și readmisiei în Europa de Est” 
(MIGRECO), Colegiul a beneficiat de tehnică de calcul, material de instruire (1050 
manuale) și o minitipografie. Prin implementat de către Centrul de Pregătire al Serviciului 
Grăniceresc din Ketrzyn (Polonia), CNPF a beneficiat de echipament de instruire în 
domeniile: analiza criminală de nivelul 2; control de frontieră, în scopul controlului 
vehiculelor și acordării primului ajutor în timpul serviciului și tactici de intervenții. 

Evaluare şi asistenţă psihologică 

Întru asigurarea climatului psihologic favorabil în colectivele PF, pe parcursul anului 
2015 au fost desfășurate mai multe activități cu caracter psihologic:  

 instruirea psihologică a personalului în cadrul şedinţelor cu tematică psiho-
profilactică – 924 persoane; 

 activităţi de asistenţă psihologică – 718 şedinţe de consiliere şi discuţii individuale 
şi de grup cu 1703 persoane; 

 evaluarea stărilor şi particularităţilor psihologice a angajaţilor şi a climatului social-
psihologic în colectiv – 1975 persoane; 

 evaluarea psihologică a candidaţilor la angajare – 510 persoane; 
 evidența grupului de monitorizare – 104 

persoane. 

În scopul îmbunătățirii mecanismelor de 
motivare a poliţiştilor de frontieră, la nivelul 
instituției au fost organizate 4 concursuri 
instituționale, și anume: „Cel mai bun Sector al 
Poliției de Frontieră”; „Banca de idei a Poliției de 
Frontieră”; „Cel mai bun în profesie”; „Bereta de 
onoare a Poliției de Frontieră”. 
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V. REZULTATELE ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE 

Date statistice generale pentru anul 2015 

Indicator 2014 2015 Tendințe 

Fluxul de persoane 14,7 mil. persoane 17,05 mil. persoane +16% 

Fluxul de transport 3,13 mil. unități 3,84 mil. unități +23% 
Neautorizarea traversării frontierei 4060 5614 +39 % 

Încălcarea legislației de frontieră 4125 persoane 4341 persoane +5 % 

Fraudă documentară 274 persoane 442 persoane +61 % 

Procese penale pornite 774 594 -30 % 

Contravenții constatate 2975 procese-verbale 3174 procese-verbale +7% 

amenzi aplicate 892 170 lei 1 056 900 lei +18% 

amenzi încasate 376 150 lei 409 550 lei +9 % 

Migrația ilegală 100 persoane 115 persoane +15 % 

Trafic de persoane 13cazuri 10 cazuri -30 % 

Contrabandă 384 cazuri/445 pers 418 cazuri/456 pers +9 % 

Fluxul de persoane  

În anul 2015, fluxul de persoane înregistrate 
în PTF a constituit 17,05 milioane traversări, ceea 
ce indică o creştere cu 16% faţă de anul 2014. 

Evoluţia în cauză indică o creştere a 
mobilităţii persoanelor, atît a cetăţenilor moldoveni 
(cu 11%), cît și a celor străini (cu 28%). 

Creşterea fluxului de persoane a fost 
caracteristică pentru toate sectoarele de frontieră. 
Astfel, în punctele de trecere de pe segmentul 
MDA-UKR a fost înregistrată o creştere de 2%, faţă de perioada similară a anului trecut, iar 
la MDA-ROU şi aero cu 35% şi 21% respectiv. 

Analiza fluxului de persoane ce au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în 
perioada anului 2015 conform cetățeniei ne indică faptul că cetăţenii moldoveni sunt în 
topul clasamentului, cu o pondere de 66% din total sau cca 11,29 milioane traversări. 

Încălcarea legislaţiei frontaliere  

PF a înregistrat 3693 cazuri de încălcare a 
legislaţiei frontaliere, în care au fost implicate 4341 
persoane (cu + 5%). 

Cazurile ce ţin de încălcarea legislaţiei frontaliere 
prin PTF sunt în creștere cu cca 16%, ceea ce este 
actual pentru toţi indicatorii caracteristici PTF. 

Încălcarea regulilor de şedere dețin o pondere de 
cca 50% din totalul de incidente înregistrate.   

Pentru frontiera „verde”, numărul de astfel de 
cazuri este în scădere cu 2%.  

Totodată, pe sectorul de frontieră moldo-român 
se atestă o scădere de 10%, pe când pe sectorul 
moldo-ucrainean - o creștere de 7%. 
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Rezultatele controlului de documente 

Rezultatele controlului de documente denotă că 
numărul uzului de fals şi contrafacere a documentelor a 
crescut cu peste 60%, comparativ cu anul 2014. 

Creşterea a fost influențată, în mare parte, de 
majorarea numărului de documente falsificate depistate 
pe sectorul moldo-ucrainean. 

În topul documentelor contrafăcute / falsificate 
sunt: asigurări internaţionale auto tip „carte verde” (177 

cazuri), pașapoarte (85 cazuri), procuri ce atestă dreptul de proprietate asupra mijlocului de 
transport (70), certificate de înmatriculare (38 cazuri), permise de conducere (36 cazuri). 

La traversarea ilegală a frontierei, au fost folosite preponderent pașapoarte falsificate 
prin ștersături chimice sau mecanice, înlocuirea fotografiei sau pașapoartele altor persoane. 

În scopul consolidării capacităților de depistare a documentelor false, în perioada de 
raport au fost efectuate următoarele măsuri: 

 320 rapoarte de expertiză judiciară și constatări tehnico-științifice a documentelor 
(2014 – 195 rapoarte); 

 primite, luate la evidență și distribuite în PTF specimenele documentelor de 
călătorie autentice 347 buc, inclusiv 255 buc distribuite în PTF; documente de călătorie 
false 20 buc; 

 actualizarea Sistemului Informațional „DOCBORDERPOINT” și anume: descrieri – 
61 (documentele de călătorie recent puse în circulație); pagini de alertă – 18 (documente 
false depistate); alerte străine – 27 (documente false depistate a altor state);   

 asigurarea schimbului de informaţii cu subdiviziunile specializate a organelor de 
ocrotire a normelor de drept din Republica Moldova și străinătate: recepționate și analizate 
150 pagini de alertă de la subdiviziuni partenere din străinătate; expediate 9 pagini de 
alertă la nivel național; traduse și expediate la nivel internațional 9 pagini de alertă. 

Migraţia ilegală și traficul de ființe umane 

În anul 2015, statistica indică o creștere a cazurilor de migrație ilegală, comparativ cu 
anul 2014. Astfel, de către subdiviziunile PF, au fost documentate 79 de evenimente în 
care au fost implicate 115 de persoane, ceea ce constituie o creştere cu peste 15%. 

Pe sectorul de frontieră moldo-român, în 21 cazuri au fost documentate 38 persoane, 
ceea ce constituie o creştere cu 12%, faţă de aceeași perioadă a anului 2014. 

Pe sectorul de frontieră moldo-ucrainean, în 26 cazuri au fost documentate 33 
persoane, ceea ce indică o scădere cu 21% faţă de perioada similară a anului 2014. 

Pe sectorul de frontieră „verde”, au fost depistate 24 persoane implicate în 
evenimente de migrație ilegală fiind înregistrată o scădere față de anul 2014 (38 persoane). 

Pe sectorul de frontieră aerian, numărul de 
persoane depistate la traversarea ilegală a FS în 
baza actelor false/ falsificate şi străine a înregistrat 
o creştere de cca 2 ori comparativ cu anul 2014.  

Din totalul de persoane cu acte false / 
falsificate, cca. 70% s-au stabilit a fi cetățeni din 
țările cu risc sporit care urmau să intre în Republica 
Moldova cu ulterioara deplasare în Uniunea 
Europeană. 
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Pe parcursul a 12 luni ale anului 2015 au 
fost pornite 14 cauze penale privind 
organizarea migrației ilegale, din ele 9 cauze 
penale – trimise procurorului, totodată, au fost 
pornite 10 cauze penale pe trafic de ființe 
umane. 

Având în vedere că migraţia ilegală a 
persoanelor este influențată, în mare măsură, 
de evenimentele care se desfăşoară la nivel 
mondial, au fost identificați următorii factori ce 
condiționează apariția și dezvoltarea acestui 
fenomen: 

 creşterea numărului cetăţenilor sirieni care îşi părăsesc ţara de origine pe fonul 
situaţiei de instabilitate existentă în acest stat; 

 menţinerea unei situaţii instabile în Ucraina. În funcţie de evoluţia situaţiei, cetăţenii 
statelor terţe pot alege sau pot fi obligaţi să părăsească Ucraina. Printre aceste persoane, 
ar putea fi cei care au fost recunoscuţi ca refugiați sau înregistraţi ca solicitanți de azil; 

 menţinerea situaţiei migraţionale tensionate în Turcia, devenită principalul stat de 
tranzit pentru migraţia ilegală din Orientul Mijlociu spre Uniunea Europeană;  

 instituirea unor restricții în domeniul politicii migraţionale în Federația Rusă. 

Acești factori pot conduce, pe termen mediu şi lung, la creşterea numărului de 
solicitanţi de azil şi migranţi ilegali care pot ajunge pe teritoriul Republicii Moldova.  

Totodată, pentru majoritatea migranţilor străini Republica Moldova nu reprezintă o 
ţară de destinaţie ci doar un culoar de tranzit sau o zonă de aşteptare a unei ocazii 
favorabile pentru continuarea deplasării spre țările europene cu economia dezvoltată. 

Contrabanda cu ţigări 

Pe parcursul anului 2015, la frontiera de stat, de către PF au fost documentate 186 
cazuri de tentativă de trafic ilicit de ţigări, fiind confiscate cca 270 mii pachete cu ţigări. În 
comparaţie cu anul 2014, în 2015 avem cu 22% mai multe cazuri documentate, însă 
cantitatea de ţigări confiscată a scăzut cu 34%. 

Majoritatea cazurilor documentate de PF, au fost pe sectorul moldo-român al 
frontierei, în particular pe sectorul „verde” al acesteia.  

Principalele riscuri identificate la capitolul traficului ilicit cu țigări și produse din 
tutungerie pentru anul 2015 sunt transportarea țigărilor pe sectorul „verde” a frontierei de 
stat și transportarea ilegală a țigărilor prin punctele de trecere a frontierei de stat. 

În scopul combaterii acestui flagel, în perioada de 01-31.03.2015, în cadrul Poliției de 
Frontieră a fost pusă în aplicare operațiunea „ZEUS”, obiectivul căreia constă în 
combaterea fenomenului de transportare ilegală 
a țigărilor, produselor din tutun și alcoolului. 

De către angajații secției specializate în 
combaterea contrabandei din cadrul DPF, în 
perioada de raport au fost organizate și 
întreprinse mai multe măsuri speciale de 
investigație pe cauzele penale aflate în 
gestiunea organului de urmărire penală al DPF, 
în urma efectuării cărora au fost anihilate și 
documentate 12 grupări criminale din care fac 
parte 73 persoane specializate în contrabanda 
cu produse de tutungerie.   
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În scopul documentării acțiunilor membrilor 
grupărilor criminale anihilate, în cadrul dosarelor 
speciale, ofițerii de investigații au efectuat cca 425 
măsuri speciale de investigații: 

 culegerea de informații despre persoane și 
fapte;  

 urmărirea vizuală; interceptarea şi înregistrarea 
comunicărilor şi imaginilor;  

 documentarea cu ajutorul metodelor şi 
mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea 
prin sistem de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice; 

 colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicații electronice; 
 identificarea abonatului, proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de 

comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic. 

Totodată, în urma acțiunilor de urmărire penală efectuate în cadrul cauzelor penale 
pornite pe acțiunile de contrabandă, pentru documentarea grupărilor menționate, s-au 
efectuat audieri a martorilor, bănuiților, învinuiților, confruntări, au fost numite expertize și s-
au petrecut cca 70 percheziții.  

În rezultat au fost ridicate cca 300 000 pachete de țigări da marca Winston, Ritm, 
Marlboro, Rocco, Red&White, Clasic, LM, Ashima, Plugarul, Rothmans; mijloace bănești în 
sumă de peste 500.000 lei; mijloace tehnice, mijloace de transport, telefoane mobile, cartel 
SIM, bărci, calculatoare, arme, muniții etc. 

Contrabanda cu alcool şi produse alcoolice 

Pe dimensiunea traficului ilegal cu alcool şi produse alcoolice, 
de către PF au fost documentate 33 cazuri de tentativă de trecere, 
în urma cărora au fost confiscate cca 59 tone de alcool, ce indică o 
creştere cu 18% a numărului de cazuri, pe când cantitatea ridicată a 
scăzut cu 41%. Cazurile de contrabandă cu alcool au fost fixate atât 
în punctele de trecere, cât şi pe sectorul „verde” de frontieră. 

În urma efectuării mai multor măsuri speciale de investigații pe 
cauzele penale aflate în gestiunea DPF, au fost anihilate și 
documentate 2 grupări criminale, din care făceau parte 16 persoane 
specializate în contrabanda cu alcool etilic. 

Pentru documentarea acțiunilor ilicite ale membrilor acestor 
grupări criminale de către ofițerii de investigații ai PF s-au efectuat circa 95 măsuri speciale 
de investigații. 

În urmă acțiunilor de urmărire penală efectuate în cadrul cauzelor penale pornite pe 
acțiunile de contrabandă cu alcool, pentru documentarea grupărilor menționate, s-au 
efectuat audieri ale martorilor, bănuiților, învinuiților și s-au petrecut peste 25 de percheziții, 
în urma cărora au fost ridicate cca 50.000 litri de alcool, la fel s-au ridicat mijloace bănești 
în sumă de cca 100.000 lei, mijloace tehnice, mijloace de transport, telefoane mobile, cartel 
SIM, calculatoare, arme, muniții. 

În prezent în faza de documentare se află 18 
grupări criminale specializate în contrabanda cu 
produse de tutungerie și alcool etilic. 

Traficul ilicit cu alcool și produse alcoolice este 
un risc caracteristic, în special, sectorului moldo-
ucrainean. De regulă, această activitate poartă un 
caracter bine organizat de diverse grupări, create în 
acest scop din cetăţeni moldoveni şi ucraineni. 
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Traficul de substanțe narcotice, psihotrope și a precursorilor 

Referindu-ne la traficul internațional de substanțe 
narcotice, psihotrope și a precursorilor, este de 
menționat că organizațiile criminale implicate în 
comiterea acestui gen de infracțiuni, îmbracă formele 
cele mai variate, fiind constituite în rețele, grupări 
temporare și organizații ierarhizate, care utilizează 
moduri de operare și itinerare diversificate. 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2015, au fost 
pornite 9 cauze penale legate de circulaţia ilegală a 

substanţelor narcotice, dintre care 6 cauze penale pe art. 2171 (Circulaţia ilegală a 
substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare), 1 cauză 
penală pe art. 218 (Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor 
narcotice sau psihotrope) şi 2 cauze penale pe art.248 alin. 5 (Contrabanda cu substanțe 
narcotice) Cod Penal.  

Totodată, în vederea combaterii consumului și 
traficului ilicit de droguri de origine vegetală, în 
perioada de raport, s-a desfășurat operațiunea „MAC-
2015”. Ca rezultat al măsurilor desfășurate, au fost 
documentate 10 cazuri de cultivare a cânepei, fiind 
nimicite 13.486 plante și 1 caz de cultivare de plante 
de mac, nimicite 18 plante. 

În activitatea de contrabandă a substanțelor 
narcotice, psihotrope și a precursorilor de către 
persoanele implicate, au fost utilizate diverse metode de transportare, cum ar fi:  

 prin intermediul bagajelor personale. 

 tăinuirea drogurilor în locuri special amenajate a 
mijlocului de transport şi a altor bunuri; 

De cele mai multe ori Republica Moldova este 
privită ca țară de tranzit pentru filierele internaționale 
de transportare a substanțelor narcotice care se 
transportă prin diverse rute și au destinația țărilor 
Comunității Statelor Independente și Europa. 

Trafic ilicit de armament și muniții 

Pe parcursul anului 2015, conform datelor statistice, PF a înregistrat 20 cazuri de 
trafic ilicit a armelor şi munițiilor, în urma cărora s-au depistat 9 arme şi 162 cartușe.  

Comparativ cu perioada similară a anului precedent se observă diminuarea de 28% a 
cazurilor înregistrate și creşterea cu 35% a numărului de cartușe reținute. Din toate 
cazurile fixate 75% sunt înregistrate pe sensul de ieșire din Republica Moldova.  

În majoritatea cazurilor de circulația ilegală a 
armelor și munițiilor au fost implicați cetățeni ai 
Republicii Moldova. Munițiile au fost descoperite în 
bagajul de mână și în interiorul mijloacelor de transport 
(portbagajul, torpedou). 

După numărul de cazuri și muniții reținute pe 
segmente de frontieră, ponderea cea mai mare o deţine 
segmentul aerian, fiind urmat de segmentul MDA-UKR 
și MDA-ROU. 
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Intrarea/ieşirea ilegală a mijloacelor de transport în/din RM 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2015, Poliția de Frontieră a relevat și documentat 
250 cazuri din domeniul transportului, inclusiv: 

- 7 cazuri de contrabandă cu mijloace de transport; 

- 14 cazuri de falsificare a elementelor de identificare; 

- 100 cazuri de falsificare a cărților verzi; 

- 56 cazuri de falsificare a procurilor; 

- 27 cazuri de falsificare a certificatelor de înmatriculare;  

- 33 permise de conducere falsificate; 

- 12 revizii tehnice; 

- 1 vinietă. 

Totodată, în perioada de referință au fost reținute 24 mijloace de transport aflate în 
căutare internațională. 

Mijloacele de transport depistate în PTF, aflate în căutare conform bazei de date a 
Interpol, de regulă au următoarea origine: 

- ce vin din UE, conduse de deținători ai pașapoartelor UE și care nu sunt verificați la 
traversare de către colegii din România; 

- ce vin din țările non UE și care PTF nu au conectare la Interpol, numărul cărora în 
viitorul apropiat va scădea (conexiunea PTF ucrainene); 

- din interiorul țării care sunt anunțate ca furate, după înmatriculare. 

Obiectul acestui gen de infracțiuni îl constituie mijloacele de transport de orice tip 
(autoturisme, camioane, mijloace de transport specializate, motociclete). 

Reieșind din poziția geografică a Republicii Moldova, fenomenul respectiv este mai 
accentuat pe direcția „Vest” spre „Est”, cu utilizarea regiunii transnistrene.  

Totodată din cauza conflictului din Ucraina, cazurile de tranzitare a țării noastre de 
mijloacele de transport din categoria dată, sunt în scădere. 
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VI. CONSOLIDAREA SECURITĂȚII FRONTIERELOR 

Supravegherea și controlul la trecerea frontierei 

În perioada anului 2015 s-au efectuat un șir de 
activități care au avut drept obiectiv consolidarea și 
dezvoltarea capacităților PF în domeniul de 
intervenție la frontieră; asimilarea celor mai bune 
practici și standarde internaționale; evaluarea 
necesităților în contextul eficientizării prevenirii și 
combaterii criminalității transfrontaliere; asigurarea 
prestării unor servicii calitative cetățenilor la 
traversarea frontierei de stat.   

Printre cele mai relevante activități realizate pot fi menționate: 

 elaborarea şi implementarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr.765 din 
18.09.2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru 
traversarea de către străini a frontierei de stat, cu introducerea dreptului pentru cetăţenii 
Uniunii Europene de a traversa frontiera de stat a Republicii Moldova în baza cărţilor de 
identitate de formatul ID1, ID2, inclusiv biometrice; 

 elaborarea și punerea în aplicare a modelelor noi de ştampile care se aplică în 
documentele de călătorie a cetățenilor la traversarea frontierei de stat. Astfel, PF a ajustat 
ștampilele aplicate, la cele mai bune practici internaționale; 

 elaborarea procedurilor de efectuare a controlului la trecerea frontierei în locurile 
de decolare/aterizare a aeronavei - inclusiv în cazul decolării/aterizării aeronavei în zona 
de frontieră şi pe întreg teritoriul Republicii Moldova, acțiune realizată în contextul 
implementării Acordului dintre Guvernul RM şi Guvernul României privind ajutorul reciproc 
pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale; 

 actualizarea și implementarea în subdiviziunile de nivel tactic, a SIA ,,Controlul 
Frontierei”, care permite realizarea unei planificări a activităților de serviciu asistată de 
calculator și contribuie la sistematizarea și operaționalizarea conducerii sectoarelor PF.  

Un mecanism eficient de asigurare a securității FS îl constituie colaborarea cu 
patrulele corespondente din țările vecine. Astfel pe parcursul anului 2015 au fost 
organizate 443 patrulări coordonate a frontierei cu omologii din România și 1038 patrulări 
comune cu colegii din Ucraina. La fel, au fost efectuate 23 patrulări cu Misiunea EUBAM și 
6 cu FRONTEX. 

Totodată, în scop de dezvoltare a mecanismelor şi procedurilor de control la frontieră 
(cercetări comune a evenimentelor la frontieră, schimburi de date statistice), au fost 
desfășurate activităţi reprezentative de frontieră în comun: cu Serviciul Grăniceri de Stat al 
Ucrainei - 311, cu autorităţile de frontieră a României - 281. 

Regimul şi ordinea publică 

În contextul asigurării respectării regimului FS, zonei de frontieră, regimului în 
punctele de trecere, precum și asigurarea ordinii publice și securității aeronautice: 

 a fost semnat Protocolul privind schimbul de informaţii între DPF şi Întreprinderea 
de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”; 

 reprezentanții DPF au participat la ședințele de lucru privind elaborarea Strategiei 
şi Planului naţional de acţiuni în domeniul controlului chimic, radiologic și nuclear (CBRN); 

 au fost efectuate 117 patrulări cu alte autorități cu competențe la frontieră 
(Serviciul Piscicol, Inspectoratul Ecologic, Asociația Vînătorilor și Pescarilor etc.); 

 a fost desfășurată şedinţa de lucru cu reprezentanţii Direcţiei fond forestier, arii 
protejate, pază şi protecţie a Agenţiei „Moldsilva”, în scopul creării mecanismului comun de 
asigurare a tăierii culoarelor forestiere pe o fâșie cu lățimea de 5 m limitrofe FS, ce trece 
prin masive forestiere a deținătorilor terenurilor silvice; 
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 au fost elaborate propunerilor pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132 din 
8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare prin includerea de 
atribuţii specifice DPF; 

 au fost pregătite dosarele necesare și eliberate permise de acces în zona de 
frontieră, în special: 868 permise pentru persoane; 14 permise pentru ambarcațiuni; 57 
permise de activitate în PTF; 297 autorizări de activitate în zona de frontieră. 

Serviciul chinologic 

În contextul dezvoltării Serviciului chinologic al 
DPF, au fost desfășurate cursuri de instruire, vizite de 
studiu și schimb de experiență cu partenerii 
internaționali. La nivel instituțional a fost organizată 
competiția „Biatlon 2015”, la care au participat 20 de 
echipe canine a DPF. 

Totodată, echipele canine din cadrul DPF participă 
şi în cadrul competițiilor la nivel național și internațional 
pe diferite domenii de specialitate, participarea la diverse expoziții atât în țară cât și peste 
hotare unde câinii din cadrul DPF au fost plasați pe locuri de frunte: 

 participarea, pe parcursul a doi ani consecutiv (2014-2015) la Expoziția cu genericul 
Săptămâna Chinologică Europeană a raselor câinilor de origine, care a avut loc în 
Bulgaria, în cadrul căreia doi câini de serviciu Yoka și Faradey, din cadrul DPF, s-au clasat 
pe locurile I, II și III, acumulând un total de 12 cupe și 12 medalii la diferite categorii, 
devenind campioni ai Bulgariei, Italiei, Rusiei şi alte state, dar şi campioni mondiali; 

 participarea, în cadrul Competiției Internaționale, 
Biatlonul Chinologic „Letonia 2014” și „Letonia 2015”, la 
care echipa chinologică a DPF RM doi ani consecutiv s-
a clasat pe locul 3 din 13 echipe participante; 

 participarea la Competiția Internațională, 
organizată de către Centrul chinologic al SV în domeniu 
depistării stupefiantelor și produselor de tutun, la care 
echipa chinologică a DPF s-a clasat pe locul 1. În cadrul 
competiţiei au participat echipe canine din Ucraina, 
România, Slovenia, Franţa, Cehia şi RM; 

 participarea la Competiția internațională de depistare a stupefiantelor și căutare de 
urme (miros uman), organizată dă către Centrul chinologic al Republicii Letonia. În cadrul 
competiţiei au participat echipe canine din Belorusia, Estonia, Letonia, Lituania şi Moldova. 

În vederea combaterii criminalității transfrontaliere, 
pe parcursul anului 2015, cu implicarea câinilor de 
serviciu, au fost contracarate:   

 la frontiera verde – 12 cazuri (reținut: 22 
persoane; țigări – 3000 pachete; alcool 2000 litri, ș.a.); 

în PTF – 4 cazuri (reținut: țigări – 1300 pachete; 
alcool – 100 litri). 

Pe parcursul anului 2015, în baza Protocolului de 
colaborare, semnat cu Compania Japan Tobacco 
International, PF a beneficiat de 17 voliere de întreținere temporară a câinilor de serviciu.  

Acest echipament va fi destinat consolidării capacităților de pregătire a câinilor de 
serviciu din cadrul PF, în special, ale celor specializați în depistarea produselor de 
tutungerie de contrabandă. 
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VII. CONSOLIDAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT 

Cooperarea inter-instituțională 

Prin noua Hotărâre a Guvernului privind 
Consiliul național de management integrat al 
frontierei de stat, s-a actualizat componența 
organismului și s-a aprobat noul Regulament de 
organizare și funcționare a acestuia, care este 
conform cadrului conceptual al SNMIFS 2015-
2017, atribuțiile de coordonare a Consiliului sunt 
stabilite în sarcina ministrului afacerilor interne. 
Prin aceasta se asigură autoritatea necesară a 
președintelui Consiliului, posibilitatea aplicării mai 
coerente a politicilor guvernamentale în domeniu. 

În vederea menţinerii cooperării cu structurile 
şi organele din sistemul MIFS, DPF a asigurat schimbul reciproc de informaţii în domeniul 
prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, criminalităţii transfrontaliere, a asigurat gestionarea 
cu sistemele informaţionale de evidenţă a datelor, menţinerii ordinii publice la FS şi 
asigurării inviolabilităţii FS. 

În perioada anului 2015 au fost revizuite / încheiate 8 acorduri, care vin să 
consolideze parteneriatele cu autoritățile ce dețin competențe în domeniul MIFS: 

 Acord de cooperare între DPF și Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 
Excepționale (SPCSE) al MAI, semnat la 11 februarie 2015; 

 Acord de cooperare între Biroul Național de Statistică, Agenția Turismului și DPF al 
MAI cu privire la evaluarea și monitorizarea fluxului de persoane care traversează FS, 
semnat la 02 aprilie 2015; 

 Acord de cooperare între DPF și Societatea Vînătorilor și Pescarilor din RM, 
semnat la 09 aprilie 2015; 

 Acord de cooperare între DPF și Serviciul Vamal (SV) pe lîngă Ministerul Finanțelor 
(MF), semnat la 19 iunie 2015; 

 Acordul între DPF și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în domeniul 
schimbului de informații semnat la 17 iulie 2015; 

 Acordul adițional privind schimbul de informații între DPF și Comisia Națională a 
Pieței Financiare, semnat la 22 septembrie 2015; 

 Acordul între Instituția publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” 
și DPF privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect), semnat la 10 
noiembrie 2015; 

 Acordul de cooperare între DPF și Serviciul Hidrometeorologic de Stat din 
Moldova, semnat la 26 noiembrie 2015. 

În vederea menținerii capacității de reacție a fost aprobat Planul de cooperare între 
DPF, IGP și Departamentul Trupelor de Carabinieri (DTC) privind asigurarea securității 
sediilor părților.  

În scopul prevenirii și minimalizării riscurilor existente la FS, de către DPF au fost 
organizate sau a participat la 7 operațiuni de frontieră, cu implicarea forțelor și mijloacelor 
atît ale PF, cît și din structurile INP, INI, CCP din cadrul IGP, SV, SIS, dintre care: 
„Căutare” Faza I și II (combaterea traficului de ființe umane); ,,Hermes” (combaterea 
migrației ilegale și a traficului de persoane); ,,Hit-2 Blue Amber” (combaterea traficului ilicit 
de vehicule); ,,Mac-2015” (combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice de origine 
vegetală); ,,Erida” (contracararea transportării ilegale peste FS a ţigărilor şi produselor din 
tutun); „Zeus” (combaterea criminalității transfrontaliere).  
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Cooperarea internațională 

În perioada anului 2015, instituția a întreprins 
eforturi în vederea implicării mai active a DPF în cadrul 
inițiativelor regionale:  

 Programul DCAF de securitate la frontieră;  

 Inițiativa regională Migraţie, Azil şi Refugiaţi (MARRI);  

 Convenția de cooperare polițienească pentru Europa 
de Sud-Est (CCPESE);  

 Centrul Sud-Est European de Aplicare a legii 
(SELEC), etc. 

Totodată, au fost întreprinse măsurile necesare pentru semnarea a două tratate 
internaționale de o importanță strategică: 

1. Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu 
privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport, 
cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană; 

2. Protocolul între DPF al MAI al Republicii Moldova, Serviciul Vamal pe lîngă 
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat 
al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în 
punctul de trecere internaţional „Pervomaisc-Kuciurgan”, pe teritoriul Ucrainei.   

La etapa actuală se efectuează procedurile stipulate de legislaţia în vigoare în scopul 
încheierii Protocolului între DPF al MAI al Republicii Moldova, SV de pe lîngă MF al 
Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind 
punctele de contact la FS moldo-ucraineană. 

Au fost aprobate planuri de cooperare între DPF al Republicii Moldova și autoritățile 
de frontieră ale României, Ucrainei, Georgiei, Republicii Estonia, Republicii Letonia pentru 
anul 2015, în baza căruia se desfășoară activități de cooperare atît la nivel central, cît și 
local.  

Totodată, la 04.11.2015 a fost semnat Planul privind dezvoltarea cooperării pentru 
anii 2016-2017 între autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei. 

În conformitate cu prevederile Planurilor de cooperare cu autoritățile de frontieră ale 
Ucrainei și României au fost desfășurate 18 activități comune în domeniile – securității 
frontaliere, analizei de risc, planificare strategică și managementul proiectelor, cooperare 
internațională. 

A continuat implementarea, pentru al patrulea an consecutiv, a proiectului Serviciului 
Grăniceri al Republicii Polonia, desfășurat sub egida Programului Polish AID, destinat 
instruirii personalului PF al Republicii Moldova. 

Au fost dezvoltate relațiile de cooperare 
cu autoritățile de frontieră ale statelor membre 
ale Uniunii Europene, prin intermediul ofițerilor 
de legătură: Finlanda, Germania, Spania, 
Austria, Statele Unite ale Americii etc. 

Au fost organizate 3 ședințe ale Comisiei 
mixte moldo-ucrainene de demarcare a 
frontierei și 7 ședințe ale grupului de lucru 
moldo-ucrainean pentru pregătirea 
documentelor finale de demarcare a frontierei. 
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Cooperarea cu Misiunea EUBAM a avut un 
caracter constructiv, activităţile comune fiind realizate în 
corespundere cu prevederile Planului de acţiuni EUBAM 
pentru anul 2014-2016 (10 Phase Action Plan). 

Reprezentanții DPF participă cu regularitate la 
Grupurile de lucru sub egida EUBAM (combaterea 
migrației ilegale, combaterea traficului de droguri și 
arme, produselor de tutungerie, furturilor de mașini).  

Organizarea ședințelor comune ale Direcţiilor 
regionale ale PF și a Oficiilor de câmp ale EUBAM, 
contribuie la prognozarea și anticiparea evenimentelor 
la frontieră prin intermediul analizei de risc la nivel local. 

Cooperarea cu Agenția FRONTEX se asigură conform planului de cooperare pentru 
anul 2015-2017, în baza căruia, pentru perioada de raportare a fost asigurată: 

 participarea la Operațiunea aeriană în Aeroportul Otopeni din București și 
operațiunea terestră în PTF Stamora Moravița (România); 

 participarea la Conferința Globală cu privire la viitorul controlului automatizat al 
frontierei; 

 participarea la Conferința operațională a șefilor de Aeroporturi; 

 participarea în cadrul a 3 ședințe EBRAN; 

 participarea în cadrul ședinței de instruire a coordonatorilor locali pentru 
operațiunile din PTFS ”Otaci” și ”Tudora”; 

 participarea reprezentanților DPF la Ziua europeană a polițiștilor de frontieră la 21 
mai 2015 unde a avut loc un panel de discuții cu privire la traficul de ființe umane cu un 
accent sporit pe traficul de copii; 

 implementarea Operațiunilor ”Punctele de coordonare” la frontierele de stat ale RM 
”Otaci” și ”Tudora”, pentru o perioadă de 5 luni, Agenția FRONTEX facilitînd participarea 
experților din UE, cu profiluri în detectarea mașinilor furate şi experți avansați în actele 
falsificate; 

 participarea reprezentantului DPF la operațiunea aeriană ”Punctele Focale-
Manageri Intermediari” din Aeroportul din Madrid (9-18 septembrie 2015); 

 participarea reprezentantului DPF la operațiunea aeriană ”Punctele Focale-Ofițeri 
din prima linie” din Aeroportul din Lisabona (7-27 septembrie 2015); 

 participarea reprezentantului DPF la operațiunea maritimă ”EPN-Minerva” 
strîmtoarea Gibraltar, portul Algeciras (24-31 august 2015); 

Referitor la capitolul dezvoltarea capacităților operaționale ale DPF de remarcat 
prompt, că în perioada de raportare Centrul Național de Coordonare a planificat, organizat 
și participat la 2 operațiuni comune internaționale: 

 „BLUE AMBER-SIROCCO” (Combaterea criminalității transfrontaliere); 

 „DANUBIUS”, faza – I, II, III și IV (combaterea migrației ilegale, traficului de ființe 
umane și trecerea ilegală la frontiera de stat). 
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VIII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ. DOTAREA LOGISTICĂ 

Conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 
2015, DPF i-au fost aprobate alocaţii bugetare anuale în 
mărime de 343.082,0 mii lei. 

Ulterior, în urma rectificării Legii bugetului de stat pe 
anul 2015, volumul alocațiilor aprobate pentru întreținerea 
PF, s-a micșorat cu 7.502,6 mii lei, planul precizat 
constituind 335.575,8 mii lei. 

Finanţarea, pe parcursul anului, s-a efectuat la nivel 
de 96,8%, faţă de planul precizat pe perioada de gestiune. 

Nivelul scăzut al executării planului de finanţare se 
datorează faptului nefinanţării de către MF, în decursul anului 2015.  

Situaţia creată a stat la baza majorării datoriilor creditoare cu termen de achitare 
expirat, care la situaţia din 24 decembrie 2015 constituie 8.960,6 mii lei. 

În scopul dezvoltării și modernizării infrastructurii FS pe parcursul anului 2015, de 
către PF, au fost realizate următoarele activități:  

 construcția capitală a sediului SPF „Volentiri”, reconstrucția capitală a sediului DR 
Est și lucrărilor de reparație capitală a sediului DR Sud. Lucrările pentru construcția 
sediului SPF „Volentiri” au fost finalizate; 

 îndeplinirea lucrărilor de reparație și înlocuire a utilajului tehnologic uzat al sondelor 
arteziene care aprovizionează cu apă SPF „Lopatnic”, 
„Frăsinești”, „Stoianovca”, „Toceni”; 

 în baza rapoartelor expertizei tehnice a imobilelor 
existente au fost elaborate temele de proiecte și caietele 
de sarcini privind achiziționarea serviciilor de proiectare a 
lucrărilor de construcție capitală al noului sediu al SPF 
”Soroca” și lucrărilor de gazificare și reutilare tehnică a 
sistemului de încălzire a SPF ”Costești”; 

 au fost întreprinse măsurile necesare în vederea 
transmiterii terenurilor în gestiunea PF, în scopul 

amplasării turnurilor de supraveghere fixă a frontierei de stat în localitățile Giurgiulești, 
Tudora, Palanca, Văncicăuți, precum și a terenului atribuit pentru construcția capitală a 
SPF Volentiri; 

Conform Acordului între DPF al MAI și Departamentul Apărării al SUA privind 
cooperarea în asistența pentru securitatea frontierelor și prevenirea proliferării armelor de 
distrugere în masă, PF urmează să beneficieze de 6 sisteme de monitorizare a FS noi. În 
acest sens s-a asigurat adoptarea deciziilor de către autoritățile locale în vederea atribuirii 
a 4 terenuri pentru amplasarea turnurilor de supraveghere fixă în localitățile „Taraclia”, 
„Săiți”, „Cosăuți” și „Vasilcău”. 

De menționat că din cauza nefinanțării depline de 
către Ministerul Finanțelor a planificate pentru anul 2015, 
nu a fost posibilă realizarea pe deplin a obiectivelor 
stabilite pentru perioada vizată. 

În cadrul programului Armele de Distrugere în Masă-
Program de Prevenire a Proliferării finanțat de către 
Departamentul Apărării al SUA, în scopul consolidării 
capacităților de întreținere a FS și dezvoltare a 
infrastructurii, PF a beneficiat de tehnică specială. 
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IX. PROIECTE ȘI PROGRAME DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ 

Pe parcursul anului PF a elaborat și înaintat pentru 
examinare, către diverși potențiali parteneri / entități 
finanțatoare, 26 propuneri de proiecte / cereri de finanțare. 

A fost asigurată monitorizarea continuă și 
participarea la implementarea a 15 proiecte / programe de 
asistență externă, printre care: 

1. Prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare (NSDD); 
2. Consolidarea managementului migrației și a readmisiei în Europa de Est (MIGRECO); 
3. Cooperarea în domeniul migrației ilegale, finanțat de ”Mecanismul Financiar Norvegian”; 
4. Armele de distrugere în masă - Programul de prevenire a proliferării (ADN-PPP); 
5. Construcția PTF ”Palanca”, în comun de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene; 
6. Suport în implementarea Planului UE-RM de liberalizare a regimului de vize (FIRMM); 
7. Suport bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind regimul de vize; 
8. Cooperarea Parteneriatului Estic în lupta împotriva migrației ilegale - susținerea 

implementării Planului de Acțiuni al procesului de la Praga (EaP-SIPPAP); 
9. Patrularea comună la frontiera între Republica Moldova şi Ucraina (STRONGBOR); 
10. Prevenirea și combaterea crimei organizate în regiunea Dunării, ”Rule of law South 

East Europe”; 
11. Programul de instruire a autorităților de frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei; 
12. Formare pentru PF a RM în domeniul analizei criminale operative și a gestionării 

controalelor la frontieră (Programul MAE al Poloniei ”Polish AID”); 
13. Sporirea capacităților privind MIFS în contextul Parteneriatului Estic (FRONTEX); 
14. „Programul Național de Mentorat ”INSPIR-O” pentru femeile sistemul MAI” 

(implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare); 
15. Consolidarea capacităților de gestionare a FS, prin formare de formatori în România. 

În vederea atragerii fondurilor externe pentru realizarea politicilor instituționale 
neacoperite de buget, de către PF au fost organizate 2 ședințe de lucru cu participarea 
reprezentanților organizațiilor/instituțiilor naționale și internaționale. 

Un dialog constructiv a fost realizat cu autoritățile de frontieră ale României, Ucrainei, 
Ungariei, Georgiei, Suediei, Germaniei și alte state, precum și cu organizațiile 
internaționale (EUBAM, OIM, UNCHR, OSCE, Fundația Konrad Adenauer Stiftung etc.) în 
contextul dezvoltării relațiilor de parteneriat pe aspectele specifice de activitate. 

De menționat că pe parcursul anului 2015, în cadrul proiectului „Patrularea comună 
pe segmentul frontierei comune verzi/albastre între 
Republica Moldova şi Ucraina”, finanțat de către UE, PF a 
beneficiat în premieră de 9 autospeciale cu sistem de 
termoviziune integrat. 

Pe parcursul perioadei de raport, în cadrul 
programelor și proiectelor de asistență DPF a beneficiat de un lot semnificativ de 
echipament destinat atît dezvoltării capacităților de control a Frontierei de Stat, cît și 
dezvoltării pregătirii profesionale continue a personalului PF. 

Totodată, pe lîngă echipamentul donat, personalul PF a beneficiat și de mai multe 
cursuri de instruire, organizate în cadrul proiectelor de asistență de către partenerii de 
cooperare, pe domeniile specifice de activitate: 

 investigaţii cu dublă utilizare a mărfurilor ilicite la 
frontieră; 

 examinarea documentelor de călătorie; 
 securitatea aeronautică; 
 investigații speciale; 
 azil și migrație etc. 
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X. ACTIVITĂŢI CU CARACTER SOCIAL ȘI MEDIATIC 

În perioada anului 2015 pe site-ul instituției au fost publicate 501 de comunicate de 
presă. Din totalul informaţiilor plasate pe pagina oficială, instituția a apărut în mijloacele de 
informare de aproximativ 5000 ori. 

La rubrica întrebări/răspunsuri au fost oferite 
1783 de răspunsuri, dintre care 1604 cu privire la 
traversarea frontierei de stat şi 179 referitor la 
încadrarea în serviciu. 

Pentru a promova imaginea autorității, DPF a 
organizat și desfășurat 61 de activități socio-
culturale, printre care se numără și ziua ușilor 
deschise în subdiviziunile DPF de nivelul operațional 
și tactic. Totodată, în contextul Zilei Polițistului de 
Frontieră European și Ziua Poliției de Frontieră a 
RM, angajații de frontieră au donat sânge, au 
participat la amenajarea izvoarelor de la Trebujeni și 
fântâna de mină „Sfântul Gheorghe” din or. 
Basarabeasca. 

Pe lângă activitățile social-culturale, Poliția de 
Frontieră a organizat și 4 acțiuni filantropice, menite 
să sensibilizeze societatea față de persoanele 
defavorizate. Polițiștii de frontieră au acordat 
ajutoare copiilor din familii social-vulnerabile; 
Centrului de Asistență Socială din s. Olănești, raionul 
Ștefan Vodă; copiilor de la Asociația obștească SOS 
Autism (în comun cu IPA); au fost donate două 
climatizatoare pentru IMSP Institutului Oncologic; 4 
familii a polițiștilor de frontieră (câte una de la fiecare 
Direcție regională) au fost asigurate cu un ajutor 
financiar și produse alimentare, care au ajuns la ei 
chiar în seara de Revelion. 

Totodată, pe parcursul anului 2015 de către 
instituție au fost lansate în premieră așa acțiuni ca 
organizarea flashmob-urilor pe Aeroportul 
Internațional Chișinău la 10 iunie și cel din 
decembrie 2015; întâlnirea cu veteranii; urătura 
Poliției de Frontieră. 

DPF în fiecare an desfășoară Spartachiade ale 
Poliției de Frontieră pe diferite genuri de sport și are 
ca scop menținerea și întărirea sănătății, dezvoltarea 
calităților fizice și morale ale efectivului, cât și 
fortificarea relațiilor de prietenie și colaborare între 
angajați și subdiviziuni prin implicarea activă în 
activități sportive  

Pe parcursul anului 2015, pe pagina oficială a 
instituției au fost lansate 4 sondaje de opinii, la care 
au participat 1729 de respondenți. 

 
 



RAPORT DE ACTIVITATE AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ PENTRU ANUL 2015 

 
23 

XI. PROBLEMATICA ÎN ACTIVITATEA DE SERVICIU 

Analizele efectuate în domeniile prioritare ale activității PF au pus în evidență 
următoarele deficiențe de ordin conceptual, instituțional și funcțional, după cum urmează: 

 fluxul majorat de personal (din cauza condițiilor de muncă, nivelului de 
salarizare, regimul de muncă etc.); 

 necesitatea perfecţionării nivelului cunoaşterii limbilor străine; 

 nivelul redus de pregătire a personalului subdiviziunilor de nivel tactic, 
antrenat în activități de combatere a criminalității transfrontaliere; 

 tergiversarea procedurii de promovare și aprobare a proiectelor de acte 
legislative / normative și tratate internaționale din diverse motive condiționate de factorii 
externi; 

 neincluderea în plafonul de cheltuieli pentru anul 2015 a mijloacelor 
financiare, necesare pentru implementarea Strategiei naţionale de MIFS pentru anii 2015-
2017 (atît pentru majorarea nr. de personal cît și aferente dezvoltării infrastructurii FS); 

 acoperirea încă redusă a sectoarelor FS cu mijloace fixe de supraveghere. 
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XII. PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

1. Managementul resurselor umane: 

 continuarea completării deficitului de personal, a recrutării de polițiști de frontieră și 
asigurarea integrării optime a acestora în activitatea subdiviziunilor; 

 dezvoltarea capacităților profesionale ale personalului, îndeosebi în domeniile 
expertizei documentelor, investigațiilor speciale, asigurării securității aeronautice și ordinii 
publice, activității chinologice, analizei riscurilor; 

 consolidarea sistemul de formare a personalului, inclusiv prin instituirea sistemului 
de instruire la distanță, precum și prin ajustarea la necesitățile instituționale a programelor 
de formare pentru polițiștii de frontieră; 

 consolidarea legalității, creșterea nivelului de disciplină și integritate. 

2. Asimilarea principiilor MIFS, prin efortul tuturor autorităților cu competențe în 
domeniu: 

 revigorarea rolului consultativ al Consiliului Național de MIFS, asigurarea măsurilor 
pentru creșterea compatibilității și conlucrării între agenții; 

 constituirea și operaționalizarea, în cadrul Consiliului, a grupurilor de lucru 
permanente care să asigure eficiența procesului de implementare a SNMIFS; 

3. Creșterea capacităților de supraveghere și control al frontierei de stat.  

 extinderea sistemului fix de supraveghere a frontierei de stat; 

 implementarea prevederilor acordului cu privire la organizarea schimbului de 
informații privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează 
frontiera de stat moldo-ucraineană, precum și a Protocolului privind organizarea controlului 
în comun în punctul de trecere internaţional „Pervomaisc-Kuciurgan” pe teritoriul Ucrainei. 

 dezvoltarea și implementarea mecanismul integrat de management al frontierei de 
stat care să permită colectarea, schimbul și analiza eficientă a informațiilor de către Centrul 
Național de Coordonare și centrele regionale / locale și asigurarea coordonării activității 
acestora, în conformitate cu principiile (EUROSUR); 

 dezvoltarea Sistemului Informațional Integrat propriu, asigurarea interoperabilității 
acestuia cu SI ale altor autorități naționale relevante; 

 construirea / repararea sediilor subdiviziunilor PF pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale personalului;  

4. Creșterea capacității de intervenție la frontieră: 

 dezvoltarea managementului operațional și capacitatea de intervenție la frontieră; 

 dezvoltarea capacității de completare și actualizare a tabloului situațional; 

 monitorizarea continuă a situației operative la frontiera moldo-ucraineană și 
asigurarea stabilității și securității acestui segment, în cooperare cu omologii ucraineni. 
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Lista acronimelor 

UE – Uniunea Europeană 

RM – Republica Moldova 

EUBAM – Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina 

SUA – Statele Unite ale Americii 

FRONTEX - Agenția Europeana pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele 
Externe ale Statelor Membre ale UE 

MIGRECO – Consolidarea Managementului Migrației și a Readmisiei în Europa de Est 

CCPESE – Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est 

MARRI – Inițiativa regională Migraţie, Azil şi Refugiaţi 

DCAF – Centrul Democratic pentru controlul Forțelor Armate 

MF – Ministerul Finanțelor 

MJ – Ministerul Justiției 

OSCE – Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 

UNHCR – Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite 

CBRN – Chimic, Bacteorologic, Radeologic și Nuclear 

OIM – Organizația Internațională pentru Migrație 

SV – Serviciul Vamal 

CNA – Centrul Național Anticorupție 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

PF – Poliția de Frontieră 

PDS – Program de dezvoltare strategică 

DPF – Departamentul Poliției de Frontieră 

FS – Frontiera de stat 

MIFS – Managementul Integrat al Frontierei de Stat 

SNMIFS – Strategia Națională de Management Integrat al Frontierei de Stat 

PTF – Punct de trecere a frontierei 

CNPF – Colegiul Naţional al Poliției de Frontieră 

SPF – Sector al Poliției de Frontieră 

IGP – Inspectoratul General al Poliției 

DTC – Departamentul trupelor de carabinieri 

BMA – Biroul migrație și azil 

SPCSE – Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 

SIS – Serviciul de informații și securitate 

INP – Inspectoratul național de patrulare 

INI – Inspectoratul național de investigații 

CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 

IPA – Asociația Internațională a Polițiștilor 


