
RAPORT 
privind gradul de realizare a Planului de implementare a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru 

perioada 2015-2017 (HG nr. 1005 din 10.12.2014), pe parcursul anului 2015 
 

Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

OBIECTIVUL I. Consolidarea capacităților resurselor umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice și sarcinilor de cooperare interinstituțională și internațională ale 

autorităților ce dețin competențe la frontieră 

1. Asigurarea 

cu personalul 

necesar la 

frontieră, în 

conformitate cu 

standardele 

europene 

 

1.1. Completarea și 

modificarea cadrului 

normativ în vederea 

majorării cu 18,5% a 

efectivului-limită al PF 

Semestrul I, 

2015 

MAI  Proiectul HG privind 

modificarea 

Regulamentului DPF 

examinat 

Realizat parțial, cu propunere de transferare pentru anul 2016 

Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor HG în vederea majorării 

efectivului-limită al PF (HG nr. 434 și 778), elaborat supus procedurilor de avizare și 

expertiză și remis Guvernului spre aprobare, prin scrisoarea nr. 22/2601 din 18.12.2015. 

 

1.2 Crearea posturilor 

pentru acoperirea 

sectoarelor de frontieră cu 

numărul de efective necesar 

îndeplinirii atribuțiilor 

operative 

Semestrul II, 

2017 

MAI  Numărul de posturi per 

km de frontieră majorat 

Procentul de la 1,3 pînă 

la 1,5 majorat de 

încadrare a posturilor în 

raport cu numărul total 

de posturi nou - create  

Acțiunea nu a fost inițiată 

Urmează a fi inițiată după aprobarea cadrului de reglementare prevăzut la pct. 1.1. 

2. Consolidarea 

sistemului de 

formare inițială 

și continuă a 

personalului 

autorităților ce 

dețin atribuții 

nemijlocite la 

frontieră 

2.1. Expertizarea, adaptarea 

și modernizarea 

programelor de formare 

inițială și continuă, în 

conformitate cu standardele 

și cele mai bune practici ale 

țărilor UE; introducerea 

standardelor unitare de 

pregătire; elaborarea, 

actualizarea și 

implementarea planurilor/ 

strategiilor instituționale de 

formare 

Semestrul II, 

2015 

MAI 

MF 

ANSA 

 

Programele pentru 

cursurile de formare 

inițială, continuă și de 

dezvoltare managerială 

modernizate/actualizate 

conform bunelor practici 

europene și implementate 

Strategii instituționale de 

formare  elaborate și/sau 

actualizate 

Procentul de ajustare a 

programelor de formare 

ale PF și SV la 

Curriculumul European 

de Pregătire a 

Funcționarului de 

Frontieră pentru 

formarea inițială și 

continuă și numărul de 

module preluate în raport 

cu numărul total de 

module ale 

Curriculumului European 

și, respectiv, standardele 

OMV implementate 

Realizat 

DPF: 

Plan de învăţămînt al CNPF, elaborat şi aprobat de către Ministerului Educaţiei și 

înregistrat în Ministerul Educației cu nr. SC- 0115 din 27.08.2015. 

Actualizată, modernizată, elaborată şi aprobată baza normativă pentru implementarea 

programelor de formare pentru toate nivelele, după cum urmează: 

1. Concepția de dezvoltare a sistemului de formare profesională inițială şi continuă a 

personalului PR, aprobată prin ord. DPF nr. 78 din 02.03.2015, 

2. Regulamentul de evaluare a personalului didactic al CNPF, aprobat prin ord. DPF nr. 

96 din 04.03.2015. 

3. Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea stagiilor de practică în domeniul 

securităţii de frontieră aprobat prin ord. DPF nr.181 din 17.04.2015. 

4. Regulamentul de organizare şi desfășurare a procesului educaţional în CNPF în baza 

Sistemului de Credite de studiu în VET aprobat prin ord. DPF nr. 198 din 27 aprilie 2015. 

5. Regulamentul privind formarea profesională continuă a poliţiştilor de frontieră aprobat 

prin ord. DPF nr. 271 din 05.06.2015. 

6. Regulamentul instruirii tragerii, aprobat prin ord. DPF nr.380 din 11.08.2015. 

Procesul de ajustare a programelor de formare ale PF la Curriculumul European de 

Pregătire a Funcționarului de Frontieră a fost finalizat. 

SV: 

Programul de instruire ”Formarea profesionala continua” şi Programul de instruire 

„Studiul desfăşurat al legislaţiei vamale” au fost actualizate de către SV în conformitate cu 

modificările recente a cadrului normativ. 

În perioada 13-17.07.2015 în Germania,(Plessow), s-a desfășurat vizita de studiu cu 

genericul „Consolidarea potenţialului instituţional al Centrului de instruire şi Direcţia 

managementul personalului” cu suportul OMV, pentru Centrul de instruire şi Direcţia 

managementul personalului. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

2.2. Instruirea personalului 

în domeniul managerial, al 

comunicării și relațiilor 

publice, limbilor străine, 

integrării europene, 

planificării strategice, 

managementului de proiect, 

etică, deontologie și 

integritate, formare de 

formatori în domeniul 

analizei comportamentale 

(profilarea), aplicării 

legislației Schengen, 

constatării faptelor 

contravenționale conform 

competențelor PF, acordării 

primului ajutor medical 

(paramedici) 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

MF  

 

Numărul de personal 

format, dezagregat pe 

domenii 

 

Acțiune realizată 

DPF: 

Pe parcursul anului 2015 au fost organizate 327 activități de instruire, inclusiv: instruiri 

interne – 160, instruiri externe – 167; în cadrul cărora au fost instruiți 1228 polițiști de 

frontieră. 

SV: 
În cadrul Programului de instruire ”Formarea profesionala continua” şi Programului de 

instruire „Studiul desfăşurat al legislaţiei vamale” sunt incluse tematici legate de 

comunicare şi relaţii publice, integrării europene, planificării strategice, etică, deontologie 

şi integritate.  

Pe parcursul la 12 luni a anului curent au fost desfăşurate 215 activităţi de instruire la 

care au participat 2175 colaboratori vamali. Dintre care 57 de activităţi de instruire interne 

la care au fost instruiţi 1525 de colaboratori vamali, respectiv 158 de activităţi de instruire 

externe cu participarea a 650 colaboratori vamal. 

În perioada 24-27 martie 2015 au avut loc 4 activităţi de instruire privind acordarea 

primului ajutor medical, cu participarea a 72 colaboratori vamali. 

2.3. Dezvoltarea / 

actualizarea instrumentelor 

de formare e-learning și 

extinderea accesului la acest 

tip de formare pînă la nivel 

local  

 

Semestrul II, 

2016 

MAI 

SV  

Sistemul de formare e-

learning a personalului 

PF dezvoltat și aplicat la 

nivel central/regional/ 

local 

Sistemul de instruire la 

distanţă al SV consolidat 

Acţiune în curs de realizare 

DPF:  

În perioada 12 – 15 mai 2015 au fost instruiţi cu suportul specialiştilor din România 11 

formatori pentru gestionarea sistemului de instruire la distanţă, inclusiv specialiști-

profesori din cadrul CNPF; 

În cadrul CNPF sistemul e-learning este implementat parțial, la nivel de elevi / cursanți 

CNPF (regim online nu funcționează). 

Referitor la extinderea accesului e-learning pînă la nivel local nu a fost realizat din cauza 

deficiențelor tehnice: lipsa soft-ului licențiat, tehnicii de calcul performante, precum și 

claselor de instruire. 

A fost pregătit programul electronic în 2 limbi (ro/eng) privind MIF pentru 3 nivele 

(operativ/tactic/strategic). 

SV: La sistemul de instruire la distanță a SV au fost conectați 100% colaboratori vamali. 

În sistem sunt incluse 130 suporturi de curs. În urma evaluării au fost detectați 1110 

utilizatori activi a sistemului de instruire la distanță. 

3. Dezvoltarea 

capacităților de 

formare inter-

instituțională a 

autorităților cu 

atribuții în 

domeniul MIFS 

3.1. Elaborarea și 

implementarea de programe 

integrate de instruire pe 

tematici de interes comun, 

inclusiv combaterea 

contrabandei și crimei 

organizate, conceptul MIFS, 

cooperarea judiciară 

internațională, pericolele de 

sănătate publică etc. 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

MF,  

Ministerul 

Mediului,  

ANSA  

Ministerul 

Sănătăţii 

Programe integrate de 

instruire elaborate şi 

implementate, 

dezagregate pe tematica 

instruirii 

Numărul de personal 

instruit 

Acţiune în curs de realizare 

- 26.01.2015-28.01.2015; 16.02.2015-18.02.2015 – seminar ”Cîinii dresați – instrument 

eficient în combaterea fraudei cu tutun și țigarete contrafăcute și de contrabandă”, din 

cadrul Proiectului „Împreună în lupta împotriva contrabandei cu țigarete și tutun”, 

organizat de către Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, or. Călărași / Brașov, 

România – 1 persoană. 

- 25.05.2015-29.05.2015 – curs de perfecţionare în domeniul ,,Combaterii crimei 

organizate”, organizat de către Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI – 5 persoane. 

- 29.06.2015-02.06.2015 – seminar de instruire „Lupta împotriva crimelor 

transfrontaliere: utilizarea celor mai bune tehnici speciale de investigare”, Programu de 

cooperare polițienească a Parteneriatului Estic – 8 persoane. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

- 28.09.2015-30.09.2015 – exercițiul practic privind ”Combaterea traficului ilicit cu 

material nuclear şi radioactiv la PTFS dintre UE şi RM”, organizat de către ANRANR, 

DPF, SIS, SV, cu suportul Autorităţii de Securitate Radiologică al Regatului Suediei şi 

Departamentul de Energetică şi Schimbare a Climei din Regatul Marea Britanie, la Portul 

Internaţional Liber Giurgiuleşti – 10 persoane. 

- 19.10.2015-23.10.2015 – Curs de instruire ,,Combaterea traficului de persoane”, 

organizat de către Poliţia Naţională a Spaniei, desfăşurat în incinta DPF – 17 persoane.  

- 26.10.2015-30.10.2015 – Curs de perfecţionare ,,Expertiza tehnico-criminalistică”, 

organizat de către Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI – 3 persoane. 

- 22.04.2015-24.04.2015 – trainingul și exercițiu practic la SPF Giurgiulești 2 privind 

”Controlul neproliferării materialelor radioactive și nucleare la Frontiera de Stat”, 

organizat de către Școala de Grăniceri a Serviciului de Grăniceri de Stat a Republicii 

Lituania   – 11 persoane. 

- 11-15.05.2015, Vizita de studiu în cadrul proiectului de consolidare a capacităților 

managementului integrat al frontierei în cadrul Parteneriatului Estic, desfășurat în or. 

Varșovia, Polonia, organizat de ICMPD, 1 persoană;  

- 17-27.05.2015, Programul experimental avansat de instruire (IBM), organizat de 

ICMPD, 2 reprezentanți; 

- 20-22.05.2015, Seminar cu privire la bunele practice privind gestionarea democratică a 

maselor, organizat de Consiliul Europei, 2 reprezentanți. 

- 07.06.2015-10.06.2015 – curs internațional de instruire ”Investigații cu dublă utilizare a 

mărfurilor ilicite la frontieră”, organizat de către Agenția pentru apărare și Reducere a 

Amenințărilor din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii și 

Ambasada SUA în Republica Moldova, mun. Chișinău – 7 persoane. 

- 03.08.2015-07.08.2015 – curs internațional de instruire „Investigații cu dublă utilizare a 

mărfurilor ilicite la frontieră”, organizat de către Agenția pentru Apărare și Reducere a 

Amenințărilor din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii și 

Ambasada SUA în R. Moldova, în incinta Hotelului Jazz, mun. Chișinău – 6 persoane. 

10.08.2015-13.08.2015 – curs internațional de instruire „Investigații cu dublă utilizare a 

mărfurilor ilicite la frontieră”, organizat de către Agenția pentru Apărare și Reducere a 

Amenințărilor din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii și 

Ambasada SUA în RM, mun. Chișinău – 6 persoane. 

- 01-07.02.2015, curs de instruire „Investigarea crimelor cibernetice legate de armele de 

distrugere în masă” organizat cu asistenţa Departamentul de Apărare de Stat, cu 

participarea a 2 colaboratori vamali; 

- 23.03-03.04.2015, curs de instruire ”Comerţ internaţional şi securitate” in cadrul 

Academia de management în securitate şi comerţ strategic din Athens, statul Georgia, 

organizat de Departamentul de Stat SUA, au participat 2 colaboratori vamali; 

- 06-10.04.2015, Curs de instruire „Interdicţia la frontiera internaţionala”, organizat de 

Departamentul de Stat al SUA, au participat 16 angajați ai SV și 8 ai PF; 

- 15-19.06.2015, curs de instruire „Investigarea mărfurilor cu dubla destinaţie” organizat 

de Departamentul de Stat SUA, au participat 10 colaboratori vamali; 

- 15-18.06.2015, Atelier de lucru privind controlul circulaţiei mărfurilor cu dubla 

destinaţie, organizat de EXBS Departamentul de stat ala SUA, a participat 1 angajat al SV; 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

- 07-16.07.2015, Curs de instruire „Procesul de analiză şi investigaţie a armelor de 

distrugere in masa”, organizat de Departamentul de Stat SUA, la care au participat 19 

angajați ai SV; 

- 28-30.07.2015;18-20.08.2015;09-11.09.2015;23-25.09.2015, curs de instruire 

„Instruirea operatorilor monitoare portale” 58 persoane participante, organizat de către 

Formatorii SV; 

- 20-24.07.2015 Seminar „Dezvoltarea capacităţilor de reactie rapidă a instituţiilor 

naţionale în cazul incidentelor provocate de material CBRN” CBRN -1 persoană-Georgia 

(Tbilisi); 

- 21-26.09.2015 Atelier de lucru „Neproliferarea armelor de distrugere în masă, de 

combaterea şi contracararea comerţului ilicit cu armament şi materiale strategice” DTRA- 

1 persoană, Croaţia; 

- 19-23.10.2015 curs de instruire ” Gestionarea incidentelor de criză provocate de armele 

de distrugere în masă” EUBAM /DTRA-5 persoane  

- 07.10.2015 Seminar „Mărfurile strategice şi mărfuri cu dubla destinaţie” EUBAM-6 

persoane participante, Ucraina (Odesa) 

-09-11.12.2015 Curs de instruire „Instruirea operatorilor monitoarelor portale „ 

Formatorii SV, au participat 10 SV+5 PF 

- 15-16.12.2015 training Îmbunătăţirea capacităţilor de detectare CBRN pentru grănicerii 

din Ucraina şi RM, organizat MAI, 2 persoane participante 

- în cadrul Centrului de Instruire al SV, reprezentanții Ministerului Mediului desfășoară 

ore de instruire la cursul de pregătire profesională continuă a colaboratorilor vamali, cu 

tematica „Implementarea prevederilor Convenției CITES cu privire la comerțul 

internațional cu specii de floră/faună”.  

 

3.2. Organizarea de 

activități de formare 

interinstituționale în 

cascadă, inclusiv formare 

inter-sectorială pe aspecte 

de: activitate polițienească, 

securitate frontalieră, 

activitate vamală, riscuri 

fitosanitare, veterinare și de 

sănătate, căutare și cercetare 

specializată, tehnici de 

interviu, urmărire penală, 

expertiză criminală 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

MF, 

Ministerul 

Mediului,  

ANSA  

Ministerul 

Sănătăţii 

Numărul de instruiri 

inter-instituționale 

organizate și desfășurate 

Numărul de personal 

instruit 

Numărul de schimburi de 

experiență 

Numărul de vizite de 

studii 

Numărul de instruiri la 

locul de muncă 

Acţiune în curs de realizare 

DPF: 

27.07.2015 – 14.08.2015 – curs de instruire privind activitatea principală de investigații 

și analiza de risc, pentru șefii SPF, ofițerii de investigații și absolvenții Academiei „Ștefan 

cel Mare” al MAI numiți la funcția de ofițeri de investigații în incinta CNPF – 26 (2 etape 

52 persoane) persoane. 

07.09.2015-09.09.2015 – curs de perfecționare „Activitatea de urmărire penală”, 

organizată de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI – 5 persoane. 

05.10.2015-09.10.2015 – Curs de perfecţionalizare ,, Activitatea de specialitate”, 

organizat de către Academia ,,Ştefan cel Mare”, în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare” a 

MAI or. Chişinău, str. Sfînta Vineri 7. – 10 persoane. 

19.01.2015-06.02.2015 - curs de instruire cu genericul „Securitatea Frontierei și Tehnici 

de Procesare”, organizat de către Ambasada SUA în Republica Moldova destinat 

angajaților care activează în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportului 

Internațional Chișinău, în incinta Aeroportul Internațional Chișinău – 10 persoane. 

23.02.2015-06.03.2015 – cursuri inițiale în domeniul securității aeronautice „Modulul 3 

– operatori ai controlului de securitate al pasagerilor și bagajului de cabină”, organizat în 

incinta Centrului de instruire de securitate aeronautică al Aeroportului Internațional 

Chișinău – 10 persoane. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

01.06.2015-05.06.2015 - cursul de instruire în domeniul Politici de Securitate și Apărare 

Comună a UE în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă și Ministerul 

Apărării și Sportului al Austriei, în Hotelul „Codru”, mun. Chișinău – 3 persoane. 

15.12.2015-18.12.2015 - Conferinţa OSCE cu privire la securitatea frontalieră şi 

managementul reţelelor de instruire, organizat de către Organizaţia Europeana pentru 

Cooperare şi Securitate, desfăşurat în oraşul Viena / Viena. – 1 persoană. 

07.09.2015-18.09.2015 – stagiul de practică privind expertiza judiciară criminalistică, 

desfășurată în incinta Centrul tehnico-criminalistic și expertiză judiciară din cadrul 

Inspectoratului General de Poliție al MAI – 2 persoane. 

07.09.2015-09.09.2015 – curs de perfecționare „Activitatea de urmărire penală”, 

organizată de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, în conformitate cu Planul 

desfășurării cursurilor de perfecționare/specializare ale angajaților subdiviziunilor MAI 

pentru anul 2015-2016 – 5 persoane. 

12.10.2015 - Lecţie cu aducerea la cunoştinţă: ,,Ghidului de acţiuni în cazurile de 

ultragiere a angajaţilor cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”. Efectuată de către Direcţia 

urmărire penală întru executarea Dispoziţiei cu nr.318 din 12.10.2015 – 17 persoane. 

29.06.2015-02.06.2015 – seminar de instruire „Lupta împotriva crimelor transfrontaliere: 

utilizarea celor mai bune tehnici speciale de investigare”, desfășurat în cadrul Programului 

de cooperare polițienească a Parteneriatului Estic, organizat în incinta MAI, mun. Chișinău 

– 8 persoane. 

20.07.2015 – 31.07.2015 – curs de instruire privind activitatea principală de investigații 

și analiza de risc, pentru șefii sectoarelor poliției de frontieră, ofițerii de investigații și 

absolvenții Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI numiți la funcția de ofițeri de investigații 

în incinta Colegiului Național al Poliției de Frontieră – 26 persoane. 

07.09.2015-18.09.2015 – stagiul de practică privind expertiza judiciară criminalistică, 

desfășurată în incinta Centrului tehnico-criminalistic și expertiză judiciară din cadrul 

Inspectoratului General de Poliție al MAI – 2 persoane. 

SV: Pe parcursul a 12 luni a anului curent de către Serviciul Vamal au fost desfăşurate 

215 activităţi de instruire la care au participat 2175 colaboratori vamali. Dintre care 57 de 

activităţi de instruire interne la care au fost instruiţi 1525 de colaboratori vamali, respectiv 

158 de activităţi de instruire externe cu participarea a 650 colaboratori vamali. 

Vizite de studiu – 17 activităţi (cu participarea a 81 persoane) 

Instruiri la locul de muncă ~ 30 activităţi (cu participarea a 1100 persoane nominal). 

Ministerul Mediului: Au fost organizate și desfășurate 7 instruiri în vederea conlucrării 

inter-instituționale pe domeniile de activitate a Serviciului Piscicol, 9 inspectori. 

În perioada 16-17.07.2015, în PTF Stânca (România), reprezentanții autorităților 

piscicole și PF din RM și România s-au reunit în ședința grupului mixt de lucru în cadrul 

Acordului între Guvernul RM și Guvernul României privind cooperarea în domeniul 

protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și lacul de 

acumulare Stânca-Costești. În urma discuțiilor s-a evidențiat necesitatea alocării de fonduri 

pentru elaborarea unor studii de evaluare a resurselor acvatice vii din lacul Stânca-

Costești, s-a propus încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul Mediului al 

RM și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

4. Evaluarea 

riscurilor 

instituţionale 

de corupţie şi 

implementarea 

planurilor de 

integritate 

Implementarea normelor 

metodologice privind 

managementul riscurilor de 

corupție, elaborarea și 

aprobarea planurilor de 

integritate instituțională 

 

Semestrul II, 

2017 

CNA 

MAI 

MF  

 

Planurile de integritate 

instituțională elaborate, 

aprobate, plasate pe 

paginile web 

instituționale și puse în 

aplicare 

Sistemul de autoevaluare 

a riscurilor de integritate 

implementat 

Campanii de informare şi 

promovare a valorilor 

profesionale a 

personalului vamal 

organizate 

Acţiune realizată 

DPF:  

La 02.07.2015 – în cadrul ședinței de totalizare, membrii grupului de lucru (DPF și 

CNA) au aprobat documentele derivate din procesul de evaluare a riscurilor de corupţie, 

după cum urmează: 

1. Planul de Integritate pentru perioada iunie 2015 – iunie 2017; 

2. Inventarul măsurilor de prevenire a corupției în cadrul PF; 

3. Raportul final privind evaluarea riscurilor de corupție în cadrul DPF. 

SV: 

Implementarea evaluării riscurilor de integritate al Serviciului Vamal a început în anul 

2014, cînd s-a efectuat evaluarea activităţii de control ulterior. În acest scop a fost creat 

grupul de lucru cu participarea CNA, elaborat Raport final şi aprobat Planul de integritate 

în domeniul controlului ulterior pentru anul 2015(Ordinul SVnr.472-O din 10.11.2014). 

Trimestrial sunt elaborate rapoarte privind implementarea Planului şi transmise CNA. 

În continuare prin Ordinul SV 109-O din 16.03.2015 a fost creat Grupul de lucru pentru 

evaluarea riscurilor de integritate în domeniul activităţii echipelor mobile şi a Biroului 

vamal Leuşeni. Raportul final şi Planul de integritate au fost elaborate şi aprobate prin 

Ordinul nr.513-O din 30.12.2015. 

În perioada 7-10 iulie 2015 a avut loc Misiunea Organizaţiei Mondiale a Vămilor(OMV) 

în cadrul proiectului de asistenţă în domeniul reformei privind integritatea, cu participarea 

reprezentanţilor EUBAM şi CNA. În cadrul misiunii a fost prezentată metodologia de 

efectuare a autoevaluării integrităţii conform standardelor OMV. Rezultare şi 

recomandările în urma Misiunii au fost reflectate în Raportul final care a fost transmis SV. 

5. Crearea și 

consolidarea 

sistemului de 

management al 

calității 

Dezvoltarea sistemului de 

management al calității 

pentru autoritățile ce dețin 

competențe nemijlocit la 

frontieră  

Semestrul II, 

2017 

MAI 

MF, Agenția 

ANSA 

Misiuni de audit intern 

desfășurate 

Misiuni de audit de 

supraveghere și 

certificare desfășurate 

Numărul de personal 

instruit în domeniu 

Acţiune în curs de realizare 

DPF: 

1. Ordinul DPF nr.252 din 01.06.2015 „Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern”. 

La 13.08.2015 a fost aprobat Raportul de audit intern nr.4/15 „Evaluarea mediului de 

control din cadrul DPF și subdiviziunile subordonate”. 

2. Ordinul DPF nr.453 din 23.09.2015 „cu privire la efectuarea misiunii de audit intern”. 

La 07.12.2015 a fost aprobat Raportul de audit intern nr.5/15 „Evaluarea managementului 

financiar și control din cadrul DPF și subdiviziunile subordonate”. 

În perioada 15-17 decembrie 2015, patru reprezentanți ai DPF au participat la seminarul 

de instruire cu genericul „Managementul performanțelor și al riscurilor, prin prisma 

descrierii proceselor”, organizat de Asociația Auditorilor Interni din RM. 

SV: 

- În conformitate cu Ordinul SV nr. 423-O din 28.10.2015 în perioada 29.10-3.11.2015 

au fost efectuate 8 misiuni de audit intern a calităţii. În urma misiunii au fost elaborate 14 

măsuri de îmbunătățire. 

- Au fost organizate 9 activităţi de instruire cu participarea a 181 colaboratori vamali 

- În perioada 23-26 noiembrie 2015 a avut loc misiunea de supraveghere a organismului 

de certificare. În urma misiunii de supraveghere au fost elaborate 29 recomandări de 

îmbunătăţire. 

- Au fost implementate 100%  recomandări înaintate în misiunile de audit interne și 

externe precedente. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

OBIECTIVUL II. Completarea cadrului normativ și procedural pentru asigurarea coordonării coerente a domeniului, îndeplinirii competenţelor specifice şi atribuţiilor de cooperare 

6. 

Perfecționarea 

cadrului 

normativ și 

procedural 

privind rolurile 

și responsa-

bilitățile 

autorităților 

din sistemul 

MIFS 

6.1. Evaluarea legislației și 

procedurilor autorităților de 

management integrat al 

frontierei de stat în vederea 

identificării nivelului de 

conformare cu aquis-ul și 

standardele Uniunii 

Europene în domeniu și 

nivelul de compatibilitate, 

interoperabilitate și 

integrare sistemică între 

autoritățile din sistemul 

MIFS 

Anual MAI 

MF, 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare, 

ANSA  

Ministerul 

Sănătăţii 

Studiu de evaluare 

privind nivelul de 

conformare al legislației 

și procedurilor 

autorităților de MIFS cu 

aquis-ul și standardele 

UE în domeniu realizat 

Recomandările de 

modificare și completare 

a cadrului normativ și 

procedural cu privire la 

MIFS formulate 

Acţiune realizată 

La nivelul DPF, a fost elaborat „Raportul privind evaluarea legislației și procedurilor 

autorităților de MIFS în vederea identificării nivelului de conformare cu aquis-ul și 

standardele UE în domeniu și nivelul de compatibilitate, interoperabilitate și integrare 

sistemică între autoritățile din sistemul MIFS”. 

Cu referire la evaluarea legislației și procedurilor autorităților de MIFS în vederea 

identificării nivelului de conformare cu aquis-ul și standardele UE în domeniu, 

informațiile relevante au fost transmise de către autoritățile din sistemul MIFS, iar Studiul 

de evaluare urmează a fi inițiat odată cu punerea în aplicare a noului Regulament al 

Consiliului de MIFS și crearea grupului de lucru specializat. 

6.2. Elaborarea manualelor 

de bune practici pe tematici 

legate de rolurile și 

responsabilitățile 

autorităților de management 

integrat al frontierei de stat, 

precum și proceduri 

generale și specifice 

aferente MIFS 

Semestrul II, 

2016 

CNMIFS 

autoritățile din 

sistemul MIFS 

Manualele de bune 

practici pentru 

autoritățile cu atribuții 

nemijlocite la frontieră 

(PF, SV și Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor), 

pe tematici  privind 

rolurile și 

responsabilitățile, 

procedurile generale și 

specifice aferente MIFS, 

elaborate şi aplicate 

Acţiune în curs de realizare 

În perioada de raport a fost finalizat proiectul ”Cooperarea în domeniul migrației ilegale 

și protecției drepturilor omului”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, în 

cadrul căruia reprezentanții PF, în premieră au participat la elaborarea unui manual de 

bune practici, de comun cu colegii din instituțiile de frontieră ale României și Ungariei. În 

perioada lunii noiembrie 250 manuale și 250 copii electronice au fost repartizate în cadrul 

subdiviziunilor DPF. 

Totodată, DPF a participat la elaborarea Manualului practic privind procedurile 

administrative de control de frontieră portuar și anume a capitolului despre punctul de 

trecere maritim ”Giurgiulești - Port”. Inițiativa s-a realizat în contextul implementării Ariei 

de Prioritate 1 ”Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității. Căi navigabile interioare” a 

Strategiei UE pentru regiunea Dunării. 

După aprobare Manualul a fost plasat pe pagina oficială a PF. 

6.3. Elaborarea și 

completarea cadrului de 

politici, normativ și 

procedural în domeniul 

MIFS, inclusiv al 

autorităților cu atribuții 

nemijlocite la frontieră (PF, 

SV, Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor, Ministerul 

Sănătăţii), în vederea 

asigurării conformității cu 

acquis-ul UE, Ghidul 

privind MIFS, Codul 

frontierelor Schengen, 

Codul vamal, Ghidul vamal 

și standardele fitosanitare, 

Semestrul II, 

2017 

CNMIFS 

autoritățile din 

sistemul MIFS 

 

Proiecte de modificare a 

cadrului normativ al 

autorităților cu atribuții 

nemijlocite la frontieră 

elaborate conform 

standardelor UE 

/înaintate și adoptate 

Numărul de proceduri ale 

autorităților cu atribuții 

nemijlocite la frontieră în 

domeniul MIFS elaborate 

și aprobate, conform 

standardelor Uniunii 

Europene  

Acţiune în curs de realizare 

DPF: 

- proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.215 

din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a RM și Legea nr.132 din 8.06.2012 

privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, prin includerea de 

atribuții specifice DPF (capitolul III), proiectul a fost elaborat și remis Guvernului spre 

aprobare de către MAI prin scrisoarea nr.22/2441 din 01.12.2015; 

- proiectul Legii cu privire la libera circulație a cetățenilor RM în străinătate (remis către 

DGJ a MAI (35/2-2-6731 din 3.12.2015); 

- proiectul Legii pentru modificarea şi completarea art.39 din Legea nr.414-XVI din 

22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse 

de autovehicule (remis către DGJ a MAI prin scrisoarea nr.35/2-1984 din 2.04.2015); 

- proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind 

regimul străinilor în RM (remis Ministerului Justiției de către MAI spre avizare scrisoarea 

nr.22/2545 din 14.12.2015). 

- proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul de coordonare a 

Securității Frontaliere, (aprobat prin HG nr.429 din 7.07.2015); 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

veterinare și de sănătate ale 

Uniunii Europene și 

delimitării clare și aplicării 

competențelor autorităților 

din sistemul MIFS 

- proiectul HG cu privire la Consiliul Național pentru MIFS, aprobat prin HG nr. 902 

din 31.12.2015; 

- proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor HG (HG nr.434 și nr.778), 

remis Guvernului prin scrisoarea nr.22/2601 din 18.12.2015; 

- proiectul HG 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 HG cu privire la completarea HG nr.926 din 12.12.2012 pentru 

implementarea Legii nr.215 din 4.11.2011 cu privire la frontiera de stat a RM (remis spre 

avizare externă de către DGJ a MAI prin scrisoarea 35/2-2-6732 din 3.12.2015). 

Comisia Națională a Pieței Financiare 

Între DPF și Comisia Națională a Pieței Financiare a fost semnat Acordul privind 

conexiunea Sistemului informațional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de 

răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și sistemul informatic menit 

evidenței traversărilor frontierei de stat la punctele de trecere a frontierei, care la moment 

este în proces de testare electronică. 

Totodată, în copul îmbunătățirii procesului de verificare al valabilității certificatelor de 

asigurare „Carte verde”, la data de 14.09.2015 Acordul menționat a fost completat printr-

un Acord adițional, conform căruia PF a obținut accesul la un spectru mai larg de 

parametri pentru verificarea certificatelor. 

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul de lege cu privire la 

modificarea și completarea Legii nr. 414 din 22.12 2006 „Cu privire la asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”, care a fost remis 

spre avizare instituțiilor interesate. 

MJ 

În cadrul Departamentului instituțiilor penitenciare (DIP) al Ministerului Justiției este 

instituit un grup de lucru, care urmează să revizuiască Regulamentul Serviciului de Luptă 

al DIP, aprobat prin ordinul Ministerului Justiției nr. 106 din 06.03.2003. 

Ministerul Economiei 

Susţinerea dezvoltării mediului de afaceri, prin eliminarea barierelor birocratice şi 

facilitarea procesului de desfășurare a afacerii continuă să fie o prioritate a Ministerului 

Economiei. În contextul dat, a fost elaborat: 

- proiectul HG cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor 

administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard, şi are scopul de a identifica şi 

simplifica acele prevederi ale legislaţiei care duc la costuri administrative majore; 

- proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător nr. 131 din 08.06.2012. Activitatea dată vine in 

contextul necesităţii limitării gradului şi modalităților de intervenție abuzivă şi nefondată a 

statului in activitatea mediului de afaceri; 

- proiect HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea 

ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție. 

Pentru a simplifica procesul de autorizare a comercianților a fost elaborat proiectul de 

lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul reglementării 

comerțului interior. Scopul proiectului este reglementarea mecanismului de funcţionare a 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

ghișeului unic pentru iniţierea activităţii de comerț şi stabilește drepturile, obligaţiile şi 

responsabilitățile autorităţilor de control ale statului şi ale comerciantului. 

Întru dezvoltarea comerțului electronic a fost elaborat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic. 

Proiectul dat are scopul de a asigura cadrul de reglementare privind libera circulație a 

produselor/serviciilor, inclusiv tranzacțiile electronice. 

6.4. Consolidarea cooperării 

autorităților din sistemul 

MIFS prin elaborarea, 

dezvoltarea, aplicarea și 

corelarea procedurilor 

standard de operare în 

domeniile de interes comun 

(managementul comun al 

crizelor și al situațiilor de 

urgență, incidentelor, 

activități operaționale de 

același tip) 

Semestrul I, 

2016 

CNMIFS 

autoritățile din 

sistemul MIFS 

Ministerul 

Mediului 

Proceduri standard de 

operare elaborate, 

dezvoltate și aplicate 

Numărul de domenii 

reglementate în raport cu 

numărul existent de 

domenii ce necesită a fi 

reglementate 

Acţiune în curs de realizare 

Semnat acord de cooperare între DPF și SV la 19.06.2015; 

A fost creat grupul de lucru comun cu reprezentanții SV, cu asistența din partea 

experților EUBAM, cu privire la elaborarea procedurilor comune mixte a echipelor 

mobile, s-au desfășurat 3 ședințe comune de lucru.  

În baza acordului a fost semnat la 15.09.2015 Planul de acțiuni a echipelor mobile 

comune, iar la 23.12.2015 procedurile standard de operare. 

6.5. Modificarea și 

completarea Legii nr. 132 

din 8 iunie 2012 privind 

desfășurarea în siguranță a 

activităților nucleare prin 

includerea de atribuții 

specifice DPF (capitolul III. 

Competența autorităților cu 

atribuții în domeniul 

activităților nucleare și 

radiologice) 

Semestrul I, 

2015 

MAI  Proiect de modificare și 

completare a Legii nr. 

132 din 8 iunie 2012 

privind desfășurarea în 

siguranță a activităților 

nucleare, pentru oferirea 

de atribuții specifice DPF 

în domeniu, elaborat și 

aprobat   

Realizat 

Proiect de modificare și completare elaborat și remis Guvernului pentru aprobare prin 

scrisoarea nr. 22/2-2441 din 01.12.2015. 

 

OBIECTIVUL III. Îmbunătățirea activității și capacităților de control al frontierei de stat în vederea gestionării integrate a frontierelor la nivel național 

Supravegherea frontierei 

7. Dezvoltarea 

capacităților de 

supraveghere a 

frontierei de 

stat pe 

segmentele 

terestru, fluvial 

și aerian 

 

 

 

 

 

7.1. Dotarea subdiviziunilor 

PF cu mijloace 

tehnice/echipamente, fixe şi 

mobile, optice şi electronice 

de observare/supraveghere/ 

monitorizare şi înregistrare 

video pe timp de zi/noapte 

şi de termoviziune 

 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

   

Numărul de subdiviziuni 

ale PF dotate 

Procentul de sisteme fixe 

de monitorizare video a 

frontierei de stat 

achiziționate și instalate 

Procentul de km de 

frontieră acoperite cu 

sisteme de monitorizare 

video a frontierei de stat 

Realizat 

În cadrul proiectului ”Patrularea comună la frontiera terestră și fluvială între RM și 

Ucraina” instituția a beneficiat de 9 unități de transport dotate cu sisteme de monitorizare 

video.  

În perioada 07-11.12.2015, 30 persoane au fost instruite în calitate de operatori formatori 

pentru sistemele de termoviziune (Ordinul 611 din 03.12.15). 

Totodată, în cadrul programului „Armele de Distrugere în Masă - Program de Prevenire 

a Proliferării (ADM-PPP)”, PF urmează să beneficieze de 6 turnuri cu sisteme de 

monitorizare a FS (în perioada anterioară fiind date în exploatare 4 turnuri ceea ce 

constituie aproximativ 7 % din necesarul estimat) și 30 de seturi de senzori mobili tactici. 

Sistemul fix de supraveghere este implementat la SPF Criva, Tudora-1 (2 unități), 

Giurgiulești-1. 

La etapa actuală FS este acoperită cu sisteme de supraveghere video în proporție de 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

 

 

 

 

aproximativ 3 %. 

7.2. Continuarea dotării 

sediilor PF cu echipamente 

de iluminare, alertare în 

vederea securizării acestora 

și conectarea cu Centrul 

Naţional de Coordonare și 

centrele de coordonare 

regionale/locale 

Semestrul II, 

2016 

MAI  Numărul și tipul de 

echipament necesar 

securizării sediilor PF 

achiziționat și aflat în uz 

Numărul subdiviziunilor 

PF dotate 

Acţiune în curs de realizare 

La 22.06.2015 DPF a înaintat către IGP a României ultimele propuneri privind conceptul 

de proiect ”Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea criminalității 

transfrontaliere România-Moldova”, propus în cadrul Programului Operațional Comun 

2014-2020. Conceptul a fost înaintat spre examinare către Comisia Europeană în iunie 

2015. În decembrie 2015 Comisia Europeană a aprobat Programul. Prin urmare, în 

perioada 2017-2020, PF urmează să beneficieze de reconstrucția a 4 sectoare ale PF noi, 

dotate cu sisteme performante de securitate 

7.3. Organizarea şi 

desfăşurarea operaţiunilor 

comune de supraveghere a 

frontierei cu serviciile de 

frontieră ale statelor vecine, 

inclusiv patrularea comună 

a frontierei moldo-ucrainene 

şi patrularea coordonată a 

frontierei de stat moldo-

române 

Semestrul II, 

2017 

MAI  Numărul patrulărilor 

comune și 

monitorizărilor 

coordonate efectuate 

Numărul operațiunilor 

comune de supraveghere 

efectuate 

Numărul personalului 

implicat în operațiuni 

comune 

Acţiune realizată 

În perioada de raport au fost realizate: 

1) Patrulări comune cu reprezentanţii Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei – 1038; 

2) Patrulări coordonate cu reprezentanţii Poliţiei de Frontieră din România – 443; 

3) Patrulări comune cu alte instituţii: Serviciul Vamal-22; Poliţia Națională-16; Serviciul 

Piscicol-106; Inspectoratul ecologic-11; FRONTEX-6; EUBAM-23 

4) Operațiuni: 

- ,,Danubius faza -1” 25-29.05, scopul: combaterea migrației ilegale, traficului de ființe 

umane și trecerea ilegală a FS,  Dispoziția DPF nr 74 din 22.05.2015 , participanți: MAI, 

SV, SIS a RM, SG, SV, Serv.Securit. a UA, organizată sub egida EUBAM; 

- ,,Danubius faza -2” 22-26.06, scopul: combaterea migrației ilegale, traficului de ființe 

umane, trecerea ilegală a FS, trafic ilicit de vehicule, armament etc. Dispoziția DPF nr. 89 

din 19.06.2015 , participanți: MAI, SV, SIS, SG UA, SV UA, Serv.Securit.UA, organizată 

sub egida EUBAM; 

- ,,BLUE AMBER- SIROCCO” 23-24.06, scopul: combaterea traficului de persoane și a 

migrației ilegale în Europa de Sud Est. Dispoziția DPF nr.88 din 19.06.2015, participanți: 

MAI, SV, CPP ESE și OIP Europol, organizată de CCP al MAI; 

- ,,Danubius faza - IV” 14 – 18.09.2015, scopul: combaterea criminalității 

transfrontaliere, Dispoziția DPF nr.113 din 04.09.2015, participanți: MAI, SV, SIS, SG 

UA, SV UA, Serv.Securit.UA, organizată sub egida EUBAM; 

Persoane implicate – 535; 

Cazuri depistate – 9. 

7.4. Constituirea, la nivel 

central și regional, a 

subdiviziunilor specializate 

de intervenție. Asigurarea 

lor cu personal pregătit, 

dotarea cu mijloace și 

echipamente necesare 

Semestrul II, 

2015 

MAI  Cadrul normativ 

elaborat, adoptat și 

implementat 

Subdiviziuni constituite 

la nivel central şi 

regional 

Procentul personalului 

încadrat şi instruit 

Procentul dotării 

subdiviziunilor nou 

create 

Acţiune în curs de realizare 

Sunt elaborate și prezentate MAI, pentru aprobare, modificări în statul de organizare al 

DPF pentru anul 2016, inclusiv crearea subdiviziunii speciale de intervenție a DPF (14 

unități). 

Concepția de dezvoltare a domeniului de intervenție, a fost aprobată de către șeful DPF, 

iar proiectul regulamentului se află la avizare pe interior. 

Totodată, în perioada de raport au fost organizate 2 instruiri pentru 47 polițiști de 

frontieră cu tematica respectivă. 

05.02.2015-19.02.2015 - Curs de instruire privind sporirea capacității de intervenție și 

contracararea activităților diversionist-teroriste., în baza ,,Planului cursului de instruire 

specială a Polițiștilor de Frontieră în comun cu Detașamentul cu Destinație Specială 

,,Pantera” al Ministerul Justiției a Republicii Moldova  privind sporirea capacității de 

intervenție și contracararea activităților diversionist-teroriste” a fost realizat un ciclu din 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

două cursuri de instruire cu durata a cîte două săptămîni în care au fost instruiți – 2 grupe 

(total 48 persoane). 

19 - 20 februarie 2015 - Exerciţiul operativ-tactic DG- 2015 , a avut scop consolidarea 

spiritului de echipă în cadrul statului major operativ al Direcţiei regionale Vest, la fel, 

dezvoltarea calităţilor psiho-morale ale personalului, specifice procesului luării deciziei, 

planificării şi conducerii forţelor în operaţiunile de frontieră. 

23 februarie-06 martie 2015 - Exercițiu practic de control al cursului de instruire specială 

a polițiștilor de frontieră privind sporirea capacității de intervenție și contracararea 

activităților terorist-diversioniste ca finalitate a cursului de instruire  specială în comun cu 

Detașamentul cu destinație specială ,, Pantera” a DIP a MJ. 

Martie 2015 - Poliția de Frontieră a desfăşurat un exercițiu tactic complex, cu forțe și 

mijloace în teren, în scopul testării capacităţilor de reacție a polițiștilor de frontieră în 

diferite situații, aplicațiile desfăşurându-se în mai multe zone ale raionului Ungheni. 

Curs de reciclare a şefilor de schimb din cadrul SPF în incinta CNPF.  

Ciclul III: 19 – ianuarie-06 februarie 2015 ord. Nr. 4 din 14.01.2015 – 20 angajați; 

Ciclul IV: 11-29 mai 2015 - 20 angajați; 

Ciclul V: 15 iunie-03 iulie 2015– 16 angajați; 

Ciclul VI: 06-24 iulie 2015 - 15 angajați; 

10.08.2015 – ședințe „Pregătirea fizică și tactică” – Tactici de intervenție profesională și 

tehnici de autoapărare. Modalitatea de utilizare a mijloacelor speciale din dotare, 

desfășurate cu angajații echipelor mobile, organizate, organizată de DPF sub egida 

EUBAM – 15 persoane. 

 

7.5. Dezvoltarea 

capacităților instituționale 

tehnice și profesionale în 

domeniul securității 

aeronautice prin dotarea cu 

echipamente și soft necesar 

Semestrul II, 

2015 

MAI  Numărul subdiviziunilor 

echipate corespunzător 
Acțiune realizată 

În vederea atragerii fondurilor externe și realizării acțiunii vizate, la 15.04.2015 a fost 

organizată ședința Comisiei departamentale de coordonare a asistenței externe cu 

participarea reprezentanților organizațiilor naționale și internaționale. 

Prin intermediul Programului pentru ”Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă 

cu substanțe nucleare (NSDD)” din cadrul Administrației Naționale pentru Securitatea 

Nucleară (NSAA) pe lîngă Departamentul Energiei al SUA, la momentul actual se 

efectuează lucrări de instalare a portalelor de detectare a radiației în cadrul SPF (Aeroport 

Internațional Chișinău) (sala VIP, sala delegațiilor oficiale – instalat deja). Portalele fac 

parte dintr-un Sistem Național de Comunicare (SNC), care va conecta sediul central al 

DPF direct la monitoarele pentru detectarea radiației prevăzute pentru a fi instalate la SPF 

(Aeroport internațional Chișinău. 

Numărul de instruiri desfășurate – 6 

Număr de personal instruit – 53. 

Donarea a 4 sisteme de control a bagajelor și 4 scanere de detectare a metalelor 

staționare de către Compania Avia Invest către SPF „AIC”. 

La 19 octombrie 2015 DPF a primit mostre de substanțe radioactive și nucleare: Cesiu 

(Cs-137), Cobalt (Co-57), Californiu (Cf-252) în scopul folosirii acestora în exerciții 

practice cu utilizarea echipamentului CBRN existent. 

 

7.6. Efectuarea unui studiu Semestrul II, MAI Studiu de fezabilitate Acţiunea nu a fost iniţiată 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

de fezabilitate pe 

componenta de mobilitate 

aeriană a PF în scopul 

asigurării combaterii  

migrației ilegale și 

criminalității 

transfrontaliere 

2017  privind dezvoltarea 

componentei de 

mobilitate aeriană a PF 

Acţiunea nu a fost iniţiată din lipsa suportului bugetar pentru implementare. La moment 

se determină posibilitatea de finanţare cu suportul partenerilor de dezvoltare. 

8. Dezvoltarea 

capacităților 

serviciului 

chinologic 

8.1. Elaborarea procedurilor 

standard de operare în 

domeniu 

Semestrul II, 

2015 

MAI 

MF  

Proceduri standard de 

operare elaborate și 

aplicate 

Acţiune realizată parțial 

În PF, domeniul chinologic este reglementat prin Instrucțiunile privind activitatea 

chinologică în PF, aprobată prin ord. DPF nr. 389 din 22.07.2014. 

În cadrul unor vizite de studiu la serviciile similare din România și statele baltice, urmare 

a schimbului de experiențe, la finele lunii octombrie a fost elaborat proiectul procedurilor 

standard de operare în domeniu, care la etapa actuală se află la avizare și completare. 

Dezvoltarea capacităților serviciului chinologic nu a fost posibilă din motivul 

incertitudinii plasării și dezvoltării instituționale a domeniului chinologic în structura 

sistemului MAI. 

Se propune transferarea acțiunii pentru anul 2016. 

8.2. Instruirea continuă a 

personalului implicat în 

antrenarea câinilor de 

serviciu 

Semestrul II 

2017 

MAI 

MF  

Parteneri: 
EUBAM 

Cursuri de formare 

proiectate şi livrate 

Numărul de personal 

instruit 

Acţiune în curs de realizare 

DPF 

Numărul de personal instruit – 75; 

Activităţi – 32; 

Cantonamente – 4; 

Antrenamente – 24; 

Competiţii – 1; 

Vizită de studiu – 1; 

- 2 seminare, „Câini dresaţi-instrument eficient în combaterea fraudei cu tutun şi ţigarete 

contrafăcute şi de contrabandă” desfășurat în Romania, organizat de Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Călăraşi (Romania), 2 persoane; 

- 6 cursuri de instruire “Predresajul, dresajul şi evaluarea câinilor de serviciu”, 30 

persoane; 

- 24.02.2015, Curs de instruire teoretic de dresaj a câinilor de serviciu prin intermediul 

reţelelor internet (video), organizat în comun cu Georgia, 11 persoane; 

- 13-16.05.2015, cea de-a XVIII-ea ediţie a competiţiilor chinologice internaţionale, 

organizat în Letonia, 6 participanți; 

- 10-20.06.2015 Competiții sportive ”Săptămâna chinologică europeană”, organizat de 

Uniunea chinologică a Republicii Bulgaria în comun cu Alianța Mondială Sportivă de 

chinologie și vânătoare, 2 participanți; 

- 06.07.2015, Competiția în domeniul chinologic ”Biatlon 2015” – 20 participanți; 

- 01 – 02 septembrie 2015 Vizită de studiu la Centrul Federal de Trening pentru 

chinologi din Austria, Autoritățile austriece cu suportul Ambasadei SUA, personal -2. 

26-29.10.2015 - Conferinţă internaţională: ,,Împreună în lupta împotriva contrabandei de 

ţigări şi tutun”, Centrul Chinologic al Serviciului Vamal, or. Ocniţa, R.Moldova. 

SV: 

Pentru anul 2015 au fost planificate 15 activităţi de instruire a inspectorilor-chinologi 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

anti-tabac şi anti-drog.  

În perioada 02 februarie-11 aprilie 2015, 11 august-18 decembrie 2015 au fost 

desfăşurate 15 activităţi de instruire cu participarea a 17 inspectori-chinologi. 

8.3. Asigurarea 

reproducerii, dresarea și 

utilizarea în misiuni a 

cîinilor de serviciu 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

MF  

Necesarul de animale de 

serviciu, pe specialităţi şi 

subdiviziuni determinat 

Cîini de serviciu 

necesari, reproduși, 

donați, dresaţi şi utilizaţi 

în serviciu 

Acţiune în curs de realizare 

La etapa actuală PF deține: 

- 80 cîini maturi; 

- 17 juniori; 

- reproduși 2015 – 10; 

- donați 2015 – 2. 

SV: 

Centrul chinologic al Serviciului Vamal dispune de 22 cîini de serviciu, dintre care: 

 8 cîini anti-drog; 

 6 cîini anti-tabac; 

 4 profesie dublă 

 2 cîini CITES; 

 În anul 2015 au fost reproduşi 2 cîini de serviciu. 

Controlul trecerii frontierei de stat 

9. 

Implementarea 

noilor 

tehnologii 

privind 

controlul 

trecerii 

frontierei 

9.1. Achiziționarea și 

instalarea echipamentelor 

necesare pentru accesarea 

Registrului de Stat al 

Populaţiei și a tehnologiilor 

de recunoaştere facială 

(FRS)  

Semestrul II, 

2016 

MTIC  

MAI  

Numărul punctelor de 

trecere a frontierei dotate 

cu tehnologii de 

recunoaştere facială 

Procentul și tipul de 

echipamente moderne 

achiziționate, instalate și 

operaționale 

Acţiune în curs de realizare 

La data de 20.08.2015 MTIC (Î.S. „CRIS „Registru”) a organizat o ședință comună, la 

care au participat experți din cadrul DPF al MAI și au fost discutate soluțiile de 

implementare a Sistemului de recunoaștere facială, inclusiv reieșind din debursările 

preconizate din fondurile europene. 

Prin ordinul comun al Î.S. „CRIS „Registru” al MTIC și DPF al MAI nr. 468/510 din 

23/19.10.2015 a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional pentru asigurarea 

activităților de organizare, planificare, coordonare și realizare tehnică a obiectivului 1.1.5 

„Implementarea, dezvoltarea și utilizarea integrală a Sistemului de recunoaștere facială în 

cadrul Registrului de stat al populației”, din cadrul Matricei de politici privind liberalizarea 

regimului de vize 2014-2016. 

La 03.11.2015 a avut loc ședința ordinară a Grupului de lucru, la care s-a discutat despre 

actualizarea Foii de parcurs pentru anii 2015-2016 și a indicatorilor de performanță, 

prevăzuți în Matricea de politici, precum și despre elaborarea documentelor 

organizatorice. 

La data de 08.12.2015 a avut loc cea de-a 3-a ședință a Grupului de lucru. În cadrul 

căreia s-a discutat despre viziunea complexă asupra implementării SIA FRS: la nivel 

central de către Î.S. „CRIS„Registru” și pe module de către beneficiari. În mod particular 

s-a vorbit despre modulul funcțional al FRS, care urmează a fi implementat la DPF. 

În prezent MTIC (Î.S. „CRIS„Registru”) a elaborat viziunea asupra proiectului 

„Implementarea , dezvoltarea și utilizarea integrală a Sistemului de recunoaștere facială în 

cadrul registrului de stat al populației” cu identificarea caracteristicilor recomandate pentru 

sistem, schemelor funcționale la nivel central, teritorial și la DPF în calitate de beneficiar 

principal; funcționalitatea nivelurilor identificate; arhitectura și modul de realizare; 

termene și costuri estimative. În prezent proiectul este în proces de consultare. 

 

9.2. Obținerea accesului la Semestrul II, MTIC Acces la Directoriul Acţiune realizată 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

Directoriul Cheilor Publice 

național (semnăturile 

digitale) aplicate în 

paşapoartele cu date 

biometrice 

2015 MAI  Cheilor Publice asigurat 

Acces la Directoriul 

Cheilor Publice național 

asigurat, operațional și 

interoperabil cu sistemele 

ICAO și non-ICAO  

La 23.06.2015, DPF a primit de la MTIC solicitarea privind oferirea numărului necesar 

de răspunsuri ale sistemului în procesul de verificare a pașapoartelor pentru inițierea de 

către ÎS CRIS ”Registru” a procedurii de revizuire a documentului SIA ”Directoriul 

Național al certificatelor cheilor publice” subsistemul ”Verificarea autenticității 

certificatului cheii publice pentru documentele de călătorie perfectate în conformitate cu 

cerințele standardului ICAO” și realizarea lucrărilor necesare conform mecanismului 

descris. 

La 25.06.2015, DPF a transmis în adresa ÎS CRIS ”Registru” informația repetată a 

numărului de răspunsuri ale sistemului în procesul de verificare a pașapoartelor 

biometrice. 

La moment, ÎS ”CRIS”REGISTRU” a realizat și menține funcționalitatea Directoriului 

național al cheilor Publice, operațional și interoperabil cu sistemele ICAO și non-ICAO. 

Etapa asigurării accesului la Directoriul național al Cheilor Publice va fi realizată cu 

asigurarea suportului bugetar, planificat din partea UE. 

A fost dezvoltat un Sistem informatic numit ”Sincronizare fișiere chei publice” menit să 

transmită la locurile de muncă a inspectorilor de control de frontieră a fișierelor ce conțin 

cheile publice a instituțiilor de emitere a documentelor de călătorie biometrice. Cheile 

publice sunt descărcate de pe portalul http://www.icao.int sau primite de la MAEIE pe cale 

oficială. Totodată, în SI ”Evidența Traversărilor Frontierei de Stat” a fost adăugată o 

funcționalitate nouă cu privire la verificarea autenticității datelor înscrise în cip-ul 

documentului de călătorie biometric. 

 

9.3. Realizarea EAC 

(Extended Acces Control) și 

SAC (Supplemental Acces 

Control)  

Semestrul II, 

2017 

MTIC  

MAI  

EAC și SAC realizate și 

funcționale 
Acțiune în curs de realizare 

A fost implementată prima etapă – în tehnologia producerii pașapoartelor. Lucrările 

ulterioare în cadrul etapei a doua nu au fost realizate din lipsă de suport bugetar din partea 

UE. 

9.4. Procurarea și dotarea 

punctelor de trecere a 

frontierei cu echipamente 

speciale de detecție a 

prezenței în mijloacele de 

transport, materialelor 

radioactive și altor substanțe 

interzise, tehnologiilor 

nucleare, a armelor şi 

mijloacelor letale 

neconvenționale, armelor de 

distrugere în masă. 

Instruirea personalului în 

domeniu 

Semestrul II, 

2016 

MF,  

MAI  

 

Numărul de echipamente 

și mijloace speciale 

achiziționate, în raport cu 

necesităţile operaţionale, 

instalate și aflate în uz 

Numărul punctelor de 

trecere a frontierei dotate 

Numărul personalului 

instruit în utilizarea 

noului echipament 

Acțiune în curs de realizare 

SV: 

Pe parcursul anului 2015 au avut loc şedinţe lunare cu diferite tematici, printre care: 

consultări cu privire la procedurile de răspuns în cazul neproliferării armelor de distrugere 

în masă. Au fost depistate lipsa procedurilor de răspuns la incidente CBRN la unele 

instituţii de stat, dar şi modalitatea de cooperare între instituţiile implicate. Prin urmare s-a 

decis de a elabora proiectul Strategiei Naţionale de răspuns la incidente CBRN.  

- În septembrie, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice din cadrul Ministerului Mediului, în cooperare cu Serviciul Vamal, Serviciul 

de Informaţii şi Securitate şi Poliția de Frontieră a demarat în Portul Internaţional 

Giurgiuleşti un exerciţiu naţional privind combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare 

şi radioactive. 

- A fost lansat proiectul nr. 44 cu UE , în curs de derulare sunt proiectele:  nr. 43, STCU 

- de consolidare a capacităţilor de protecţie a frontierei RM şi UA. 

- Au fost organizare 2 seminare de instruire; 

- Laboratorul vamal şi 6 birouri vamale au fost dotate cu echipamente de detectare a 

substanţelor chimice nocive de tip CHEMPRO 

DPF: 

http://www.icao.int/


Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

Reprezentanții DPF au participat în grupul de lucru interdepartamental privind 

elaborarea proiectului Strategiei CBRN.  
Instruiri organizate: 

- 09-12.03.2015, sporirea capacităților de prim răspuns în cazul incidentelor provocate 

de materialele CBRN – 1 persoană; 

- 06-10.04.2015, Curs de instruire “Interzicerea mărfurilor ilicite şi/sau cu dublă 

destinaţie la frontieră (IBIT 2)” – 8 persoane; 

- 22-24.04.2015, Training și exercițiu practic ”Controlul neproliferării materialelor 

radioactive și nucleare la FS” – 11 persoane; 

- 15-19.06.2015, Curs de instruire ”Investigații a mărfurilor ilicite cu dublă utilizare la 

frontieră” – 10 persoane. 

- 07-09.07.2015, Training și exercițiu practic privind ”Temeiul juridic pentru deplasarea 

materialelor radioactive peste FS” – 8 persoane; 

- 25-28.08.2015, Training privind depistarea substanțelor radioactive și nucleare în 

metalurile feroase în portul Odessa - 2 persoane; 

- 13-16.09.2015, schimb de experiență și prezentarea raportului pe utilizarea sistemelor 

mobile de depistare a substanțelor radioactive și nucleare - 2 persoane; 

- 22.10.2015, Exercițiu practic cu folosirea sistemelor mobile de depistare a substanțelor 

radioactive și nucleare – 4 persoane; 

- 28-30.10.2015, Exercițiu practic în domeniul depistării substanțelor radioactive și 

nucleare la portul Giurgiulești – 9 persoane. 

Totodată, în cadrul proiectului „Armele de distrugere în masă – programul de prevenire a 

proliferării”, PF a beneficiat de pagere pentru detectarea radiației. 

Prin intermediul Programului pentru ”Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă 

cu substanțe nucleare (NSDD)” din cadrul Administrației Naționale pentru Securitatea 

Nucleară (NSAA) pe lîngă Departamentul Energiei al SUA, la momentul actual se 

efectuează lucrări de instalare a portalelor de detectare a radiației în cadrul SPF (Aeroport 

Internațional Chișinău) (sala VIP, sala delegațiilor oficiale – instalat deja). Portalele fac 

parte dintr-un Sistem Național de Comunicare (SNC), care va conecta sediul central al 

DPF direct la monitoarele pentru detectarea radiației prevăzute pentru a fi instalate la SPF 

(Aeroport internațional Chișinău. 

La 19 octombrie 2015 DPF a primit mostre de substanțe radioactive și nucleare: Cesiu 

(Cs-137), Cobalt (Co-57), Californiu (Cf-252) în scopul folosirii acestora în exerciții 

practice cu utilizarea echipamentului CBRN existent. 

9.5. Simplificarea și 

automatizarea procedurilor 

de control al trecerii 

frontierei de stat prin 

dotarea punctelor de trecere 

a frontierei cu sisteme 

automatizate de efectuare a 

controlului trecerii frontierei 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

 

Procentul punctelor de 

trecere a frontierei dotate 

cu sisteme automatizate 

și simplificate de control 

al trecerii frontierei 

Numărul de sisteme 

automatizate și 

simplificate de control al 

trecerii frontierei 

instalate și operaționale 

Acţiune în curs de realizare 

La 17.02.2015 a fost semnat un Memorandum de înțelegere cu Compania internațională 

GEMALTO SA în baza căruia compania menționată se angajează să acorde asistență cu 

scopul realizării priorităților DPF, una dintre care este instalarea în punctele de trecere a 

frontierei a porților electronice ”e-Gate” de generație nouă, capabile de a citi tipuri noi de 

pașapoarte biometrice. 

Totodată, în procesul de valorificare a mijloacelor financiare oferite în cadrul suportului 

bugetar al UE pentru implementarea regimului liberalizat de vize este preconizată 

procurarea a 4 sisteme de control automatizat al trecerii FS (e-Gates), care urmează să fie 

instalate în cadrul SPF Aeroport Internațional Chișinău. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

Ponderea cetățenilor 

cărora le-a fost autorizată 

trecerea frontierei de stat 

conform noilor proceduri 

simplificate  

Gradul de satisfacție a 

publicului față de 

serviciile de control la 

frontieră 

9.6. Supravegherea video 

continuă a activităţii, 

fluxului de persoane, a 

mijloacelor de transport și a 

personalului, monitorizarea 

regimului în cadrul 

punctelor de trecere a 

frontierei și implementarea 

măsurilor de prevenire a 

faptelor de corupție  

Semestrul II, 

2017 

MF 

MAI  

 

Sisteme de supraveghere 

video-audio instalate la 

60 puncte de trecere a 

frontierei 

 

Acţiune în curs de realizare 

A fost suplinit numărul de camere video în cadrul posturilor vamale. 

La momentul de faţă sunt monitorizate 45% din posturile vamale existente.  

29 de posturi vamale sunt echipate cu camere video 

S-a efectuat studiu de fezabilitate a sistemului centralizat de monitorizare video unde s-a 

descris soluţiile şi cerinţelor tehnice pentru caietul de sarcini. A fost elaborat caietul de 

sarcini în baza căruia se desfăşoară procedura de achiziţie pentru servicii de proiectare a 

sistemului de monitorizare video al SV. Au fost primite ofertele în baza licitației. A fost 

desfăşurată licitaţia pentru elaborarea  proiectului general de supraveghere video a SV. 

10. Dezvoltarea 

capacităților de 

control al 

trecerii 

frontierei de 

stat 

10.1. Instruiri/schimb de 

experiență pentru personalul 

punctelor de trecere a 

frontierei în domeniul 

examinării documentelor, 

înregistrării datelor 

biometrice, utilizării 

echipamentului modern, 

securității aeronautice și 

asigurării ordinii publice în 

punctul de trecere a 

frontierei 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI 

 

Numărul de personal 

instruit 

Numărul de 

cursuri/schimburi de 

experiență la care 

personalul punctului de 

trecere a frontierei a luat 

parte 

 

Acţiune în curs de realizare 

- 26-30.01.15, Curs de instruire “Examinarea documentelor-nivel avansat”, organizat de 

Departamentul Poliţiei şi Pază a Frontierei a Republicii Estonia, 15 persoane; 

- 21-24.04.2015, Curs specializat ”Depistarea documentelor de călătorie false”, organizat 

în comun cu PF a Finlandei, 66 persoane; 

- 06-10.04.2015, Curs de instruire “Interzicerea mărfurilor ilicite şi/sau cu dublă 

destinaţie la frontieră (IBIT 2)”, Controlul bagajelor şi a mijloacelor de transport, armelor 

de distrugere în masă (ADM), organizat de Ambasada SUA în RM, 8 reprezentanți; 

- 23-25.06.2015, Curs de instruire privind comparatorul video-spectral ”Regula 4307” și 

a bazelor de date FDS, desfășurat în R. Belarus, organizat de Compania SRL ”Regula”, 3 

persoane; 

- 15-26.06.2015, Curs de instruire pentru formatori în domeniul controlului 

containerelor, organizat de Direcția Organizațiilor Națiunilor Unite pentru contracararea 

traficului de droguri și contracararea criminalității (UNODC), 3 persoane; 

- 06-11.09.2015 - Seminarul cu tematica ,,Securitatea documentelor şi a înscrisurilor 

oficiale" – 19 persoane. 

- 22.09.2015-01.10.2015 - Training ,,Examinarea documentelor de călătorie" – 26 

persoane. 

Curs de instruire privind utilizarea echipamentului modern: 

- Instruiri – 7; personal – 69; 

Curs de recertificare în domeniul securităţii aeronautice “Modulul 3. Operatori ai 

controlului de securitate al pasagerilor şi bagajului de cabină”: 

Instruiri – 6; personal – 53. 

 

10.2. Extinderea numărului Semestrul II, MF Punctele de trecere a Acţiune în curs de realizare 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

punctelor de trecere a 

frontierei controlate în 

comun cu autoritățile de 

frontieră ucrainene, în 

conformitate cu Conceptul 

de control comun al 

frontierei 

2017 

 

MAI 

MAEIE 

frontierei în care urmează 

a fi implementat 

controlul comun cu 

autorităţile de frontieră 

ucrainene stabilite şi 

convenite 

Punctul comun de 

control al trecerii 

frontierei moldo-

ucrainene „Palanca – 

Mayaki – Udobnoe” 

construit și funcțional 

Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană a continuat a fi implementat conform 

Acordului între Guvernul RM şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în 

comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene din 11 martie 1997, în 4 

PTF se efectuează controlul comun (Criva-Mămăliga, Larga-Kelmenţî, Giurgiulești-Reni, 

Briceni-Rosoșeni). Totodată, în urma rezultatelor pozitive, Proiectului Pilot „PTF operat în 

comun Briceni-Rosoșeni” lansat în 2012, a continuat şi conceptul va fi extins în PTF 

„Udobnoe-Palanca-Maiaki” pe teritoriul RM după finalizarea construcţiei. Proiectul 

privind construcţia, în cadrul Iniţiativei IBM a Parteneriatului Estic, a fost lansat la 27 mai 

2015. 

La 04.11.2015 a fost semnat Protocolul între DPF al MAI al RM, SV pe lîngă Ministerul 

Finanţelor al RM 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. 

 

10.3. Evaluarea în comun cu 

autoritățile ce dețin atribuții 

nemijlocite la frontieră a 

mijloacelor tehnice și 

echipamentelor existente 

pentru efectuarea 

controlului trecerii frontierei 

în linia I și II, incluzînd 

recomandări pentru 

înlocuirea/ 

actualizarea/procurarea 

echipamentului necesar/ 

amenajarea spațiilor 

 

Semestrul I, 

2015 

 

MAI 

MF  

ANSA 

 

Studiu de evaluare a 

mijloacelor tehnice și 

echipamentului existente 

pentru efectuarea 

controlului trecerii 

frontierei în linia I și II în 

punctele de trecere a 

frontierei elaborat 

Recomandări pentru 

înlocuirea/ 

actualizarea/procurarea 

echipamentului necesar 

/amenajarea spațiilor  

Recomandări pentru 

procurarea de 

echipamente/dotarea 

spațiilor Agenției 

Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor 

privind asigurarea 

tratamentului uman al 

animalelor vii, precum şi 

cu încăperi controlate 

termic, laboratoare și 

incineratoare, formulate 

și aplicate 

 

 

 

Acțiune realizată 

La data de 13.07.2015 a fost aprobat trilateral Raportul de evaluare a mijloacelor tehnice 

și echipamentelor existente pentru efectuarea controlului trecerii frontierei în linia I și II, 

cu recomandările pentru înlocuirea/ actualizarea/ procurarea echipamentului necesar/ 

amenajarea spațiilor în PTF. 

 

10.4. Identificarea și dotarea Semestrul II, MAI  Procentul punctelor de Acţiune în curs de realizare 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

adecvată a spațiilor 

punctelor de trecere a 

frontierei în vederea 

asigurării condiţiilor 

necesare pentru gestionarea 

situaţiilor și a tratamentului 

uman al solicitanţilor de azil 

şi persoanelor cu interdicţie 

de intrare în RM 

2017 MF  

 

trecere a frontierei 

asigurate cu spații și 

condiții necesare 

gestionării situaţiilor 

privind solicitanţii de 

azil, persoanele cu 

interdicție de intrare în 

RM  

DPF a elaborat în acest sens o fișă de proiect care a fost transmisă către UNHCR. 

 

10.5. Dezvoltarea 

capacităţilor de control al 

exporturilor și importurilor 

mărfurilor strategice și cu 

dublă destinație 

Semestrul II, 

2016 

MF  

 

Numărul de echipamente 

şi mijloace speciale, 

achiziţionate în raport cu 

necesităţile operaţionale 

instalate 

Numărul personalului 

relevant instruit 

Acţiune în curs de realizare  
Acces obţinut la baza de date a Raportului de riscuri (WISCONSIN PROJECT on 

NUCLEAR ARMS CONTROL).  

Au fost desfăşurate următoarele activităţi de instruire: 

- Un colaborator al SV a participat la Seminarul ,privind provocările în efectuarea 

schimbului de informaţii între autorităţile implicate în controlul mărfurilor strategice, la  

Kosice, Slovacia , în perioada de 27-28 mai.  

- În perioada 15-18 iunie s-a desfăşurat atelier de lucru la Almaty, Kazahstan cu tematica 

,,controlul circulaţiei mărfurilor cu dublă destinaţie,, la care a participat un colaborator al 

SV, organizat de Departamentul de Stat al SUA.  

- Tot cu suportul Departamentul de Stat al SUA la Chişinău a fost organizat un curs de 

instruire ,,Investigarea mărfurilor cu dublă destinaţie,” în perioada 15-19 iunie, la care au 

participat 16 colaboratori vamali și 10 polițiști de frontieră. 

- În perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2015, cu suportul Ambasadei SUA în 

Republica Moldova a fost organizat cursul de instruire cu tematica „Identificarea 

mărfurilor cu dubla destinaţie” la care au participat 18 colaboratori vamali.  

11. Facilitarea 

controlului 

trecerii 

frontierei de 

stat 

11.1. Organizarea și 

desfășurarea instruirilor 

pentru transportatori privind 

controlul documentelor de 

călătorie și cerințele de 

intrare în țară 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI  

Ministerul 

Transporturilo

r şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Numărul călătorilor 

transportați fără acte de 

călătorie valabile și 

valide în timpul trecerii 

frontierei de stat 

diminuat cu 30% 

Acțiune în curs de realizare 

Prin ordinul nr. 9 din 10.02.2015, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

a aprobat Normele metodologice cu privire la elaborarea Programelor de instruire a 

personalului din domeniul transportului rutier și activităților conexe, inclusiv Tematica și 

repartizarea orientativă a orelor pentru cursurile efectuate în conformitate cu Programele 

de instruire a personalului din domeniul transportului rutier și activităților conexe 

(tematica include și aspecte legate de controlul documentelor de călătorie și cerințele de 

intrare în țară). 

 

11.2. Elaborarea şi 

coordonarea cu Centrul de 

Sănătate Publică teritorial a 

planului de pregătire şi 

intervenție în urgențe de 

sănătate publică în punctele 

de trecere a frontierei 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI 

MF, 

Ministerul 

Sănătăţii 

Planurile de pregătire şi 

intervenție în urgențe de 

sănătate publică în 

punctele de trecere a 

frontierei elaborat şi 

implementat 

Acțiune în curs de realizare 

La 03.11.14 a fost aprobat patrulater (DPF, SV, Institutul de Medicină Urgentă, Centrul 

Naţional de Sănătate Publică) „Algoritmul procedurilor operaționale standarde întru 

prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică”, ce 

reglementează activităţile de planificare, pregătire, monitorizare, detectare, notificare, 

alertă precoce, evaluarea riscurilor şi măsuri de răspuns consolidat la frontiera de stat, în 

baza principiilor de cooperare interinstituţională. Inclusiv este elaborată dispoziţia Şefului 

DPF nr.163 din 04.11.2014 în scopul desemnării coordonatorilor şi furnizarea datelor de 

contact ale autorităţilor şi instituţiilor abilitate şi a serviciilor interesate la nivel teritorial. 

11.3. Participarea la Semestrul II, MAEIE  Serviciul E-viza Acțiune realizată 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

implementarea serviciului 

E-viza 

2017 MAI perfecționat și funcțional La etapa actuală serviciul E-visa este funcţional, reprezentanții PF beneficiind de acesta, 

asigurîndu-se în acest sens facilitarea controlului la trecerea frontierei de stat.  

În anul 2015 au fost emise 1374 de vize electronice.  

În vederea perfecţionării serviciului la 1 octombrie 2015 a fost încheiat contractul între 

MAEIE şi compania “Logicalpoint” S.R.L. pentru administrarea, mentenanţa şi 

dezvoltarea permanentă a Sistemului Informaţional de Gestiune a Vizelor, o parte 

componentă a căruia constituie şi E-viza. 

11.4. Realizarea și 

implementarea 

mecanismului de evidență 

statistică și raportare în 

format electronic a 

deplasării grupurilor 

organizate de turiști, prin 

încheierea acordului 

trilateral de cooperare între 

DPF, Agenția Turismului și 

Biroul Național de Statistică 

Semestrul I, 

2015 

MAI 

Agenția 

Turismului,  

Biroul 

Național de 

Statistică 

Acordul trilateral de 

cooperare între DPF, 

Agenția Turismului și 

Biroul Național de 

Statistică încheiat 

Mecanismul de evidență 

statistică și raportare 

electronică a deplasării 

grupurilor organizate de 

turiști creat și 

implementat 

Acțiune realizată 

La 02 aprilie 2015 a fost semnat Acordul de cooperare între Biroul Naţional de Statistică, 

Agenţia Turismului şi DPF al MAI cu privire la evaluarea şi monitorizarea fluxului de 

persoane care traversează frontiera de stat. 

11.5. Îmbunătățirea 

condițiilor de traversare a 

frontierei de către grupurile 

organizate de turiști prin 

realizarea în punctele de 

trecere a frontierei a 

„coridorului verde” în 

perioadele de vîrf de sezon 

(iulie-august. decembrie-

ianuarie)  

Semestrul II, 

2015 

MAI  

MF  

„Coridorul verde” creat 

și funcțional 
Acţiune realizată 

„Coridorul verde” ca noțiune şi concept există doar în legislaţia vamală, fiind introdusă 

în Codul Vamal prin Legea nr. 110 din 19.06.2014. 

La moment se efectuează activităţi de fluidizare a traficului de mărfuri prin „Coridorul 

verde”. 

Prin Legea nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la FS a RM a fost prevăzut mecanismul de 

facilitare a traversării FS de către grupurile organizate de turiști. 

Prin urmare, art. 39, lit d) al Legii menționate prevede că „pot fi supuse controlului fără 

rînd următoarele categorii de persoane: delegaţiile oficiale, grupele organizate de copii şi 

turişti, dacă PF a fost informată cu 24 de ore înainte de sosirea acestora”. 

Același articol prevede expres că facilitarea respectivă este valabilă și pentru „persoanele 

care trec frontiera de stat cu autobuze de rută internaţională”. 

În cadrul PF este creat și funcționează mecanismul de traversare a frontierei de către 

grupurile organizate de turiști în perioadele de vîrf de sezon (iulie-august / decembrie-

ianuarie). 

12. 

Simplificarea 

regulilor de 

punere în 

circulație liberă 

a mărfurilor 

prin 

introducerea și 

optimizarea 

procedurilor, 

reducerea 

12.1. Elaborarea cadrului 

legal şi instituţional pentru 

implementarea sistemelor 

de control al importurilor şi 

exporturilor 

Semestrul II, 

2017 

Ministerul 

Economiei, 

MF  

 Cadrul normativ 

elaborat și aprobat 
Acţiune în curs de realizare 

În scopul ajustării cadrului legal cu prevederile Legii nr.172 din 25 iulie 2014 cu privire 

la Nomenclatorul combinat a mărfurilor au fost aprobate: 

 HG nr. 632 din 11 septembrie 2015 cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărâri 

ale Guvernului (art. VII al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 „Privind aprobarea 

Nomenclaturii combinate a mărfurilor”); 

 HG nr. 400 din 16 iunie 2015 cu privire la modul de administrare a contingentului 

tarifar la importul în vrac a laptelui. 

În vederea promovării unei politici comerciale consecvente şi echilibrate, precum şi 

îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniul comerțului exterior au fost aprobate: 

 HG nr. 189 din 21.04.2015 pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

costurilor și 

timpului de 

vămuire 

Protocolului adiţional 4 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de 

Comerț Liber (CEFTA), semnat la Bruxelles la 4 martie 2015; 

 HG nr. 614 din 11.09.2015 cu privire la aprobarea proiectului de lege privind 

acceptarea Acordului pentru facilitarea comerțului, aprobat la Bali la 7 decembrie 2013; 

 HG nr. 615 din 11.09.2015 pentru aprobarea Protocolului privind introducerea 

modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în 

CSI din 20 noiembrie 2009, întocmit la Ashgabat la 21 noiembrie 2014; 

 Legea nr. 111 din 28.05.2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia 

regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro mediteraneene; 

 HG nr.430 din 13.07.2015 cu privire la modificarea Anexelor nr.l şi nr.2 la HG nr. 560 

din 1 august 2012 „Cu privire la centrele de notificare şi informare ale Organizației 

Mondiale a Comerțului”. 

12.2. Dezvoltarea sistemului 

informaţional vamal în 

vederea implementării 

procedurilor simplificate de 

vămuire  

Semestrul II, 

2017 

MF  

 

Sistemul informaţional  

vamal elaborat, testat şi 

lansat  

Numărul de colaboratori 

vamali instruiţi 

Proceduri elaborate şi 

implementate 

Acţiune în curs de realizare 

- Urmare studiului efectuat în vederea analizei comparative cu legislaţia UE oferită de 

experții din Lituania, au fost identificate pozițiile cadrului normativ care urmează a fi 

modificate sau completate în vederea armonizării cu legislaţia. A fost  elaborat proiectul 

ordinului de modificare urmând procedura de avizare internă. 

- În perioada 07-11 iunie 2015 în oraşul Geneva a avut loc şedinţa de instruire şi 

informare a colaboratorilor SV cu privire la soluţiile informaţionale pentru promovarea 

reformelor in domeniul vamal prin implementarea versiunii noi al SI „ASYCUDA 

WORLD”. Versiunea nouă dispune de modulele necesare. 

- Prin scrisoarea nr. 28/24-11665 din 25.09.2015 s-a solicitat Programul USAID BRITE 

sustinere financiară în vederea implementării versiunii noi al SI „ASYCUDA WORLD”. 

Analiza informațiilor 

13. Dezvoltarea 

capacităților 

instituționale 

de colectare, 

stocare, 

evaluare și 

prelucrare a 

datelor/ 

informațiilor 

care privesc 

securitatea 

frontalieră a 

RM 

 

13.1. Elaborarea cadrului de 

reglementare privind 

procedurile operaționale de 

analiză a informațiilor în PF 

Semestrul I, 

2015 

MAI  

Grupul comun 

de analiză 

riscurilor 

Cadrul metodologic 

privind analiză 

informațiilor aprobat și 

implementat  

Acțiune realizată 

Prin ordinul Şefului DPF nr. 251 din 01 iunie 2015 cu privire la modificarea ordinului nr. 

420 din 12.10.2012, a fost modificată Anexa 2 la ordinul 420 cu privire la Procedurile 

standard operaționale de analiză a informaţiilor în domeniul controlului la frontieră. 

13.2. Dezvoltarea sistemului 

informațional de analiză a 

riscurilor și realizarea 

suportului informatic al 

activităților în domeniu 

(procurarea de echipamente, 

constituirea de baze de date 

integrate, programe 

informatice, instrumente de 

analiză etc.) 

Semestrul I, 

2016 

MAI 

MF  

 

Sistemul informațional 

de analiza a riscurilor 

dezvoltat și operațional  

 

Acţiune în curs de realizare 

SI Managementul Riscurilor (SIMR) fiind parte componentă a SIIPF, urmează a fi 

consolidat în conformitate cu propunerile înaintate la etapa realizării studiului de 

fezabilitate și întocmirea caietului de sarcini realizat de către expertul național contractat 

de DPF. Acțiunea urmează a fi realizată în mod centralizat pentru întreg MAI în cadrul 

suportului bugetar oferit de UE RM în domeniul liberalizării regimului de vize. Astfel, PF 

va beneficia de licențe pentru platforma analitică şi raportare, şi configurarea modelelor 

informaţionale ILP aferente. 

În contextul deciziei MF de suspendare a finanțării din contul suportului bugetar pentru 

anul 2015, PF nu a reușit realizarea integrală a obiectivelor stabilite pentru anul vizat. 

Ulterior, urmare a deblocării finanțării, mijloacele bănești restante au fost alocate la 

începutul anului 2016, PF inițiind procedurile pentru a valorifica suportul bugetar prin 

planificarea procurărilor de echipamente speciale destinate dezvoltării SII al FS, sistemului 

de analiză de risc, consolidarea componentei de control în PTF, consolidarea 

mecanismului național de coordonare a controlului hotarelor RM. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

13.3. Elaborarea și aplicarea 

standardului ocupațional al 

analistului de informații, 

completarea cadrului 

metodologic/al procedurilor 

standard de operare și 

pregătirea profesională a 

specialiștilor în domeniu 

Semestrul I, 

2015 

MAI 

MF  

 

Standardul ocupaţional al 

analistului de informații 

elaborat/implementat 

Procentul personalului 

instruit 

 

Acțiune nerealizată, cu propunere de sistare 

În urma analizei legislației în vigoare s-a constatat, că în conformitate cu ordinul 

MMPSF nr. 22 din 03.03.2014, în Clasificatorul ocupațiilor din RM (CORM 006-14) nu 

este prevăzută ocupația de analist de informații, precum și alte ocupații în cadrul PF. 

Actele normative în vigoare stabilesc procedura de elaborare a clasificărilor profesionale 

/ standardelor ocupaționale doar pentru profesiile muncitorești. 

13.4. Dezvoltarea 

mecanismului de 

funcționare a Grupului 

Comun de Analiză a 

Riscurilor la nivel național 

în vederea cooperării în 

domeniul analizei riscurilor, 

inclusiv analiza riscurilor 

privind criminalitatea 

transfrontalieră, traficul de 

ființe umane și migrația 

ilegală 

Semestrul I, 

2015 

MAI 

Procuratura 

Generală, 

MF,  

SIS 

 

Grupul Comun de 

Analiză a Riscurilor la 

nivel național funcțional 

Numărul de ședințe 

desfășurate ale Grupului 

Comun de Analiză a 

Riscurilor 

Numărul de produse 

analitice elaborate 

(rapoarte, note 

informative, comunicate) 

și relevanța acestora 

Acțiune realizată 
Grupul Comun de Analiză a Riscurilor (GCAR) își desfășoară activitatea în baza 

prevederilor Ordinului comun al MAI, a Serviciului de Informații și Securitate, a 

Procuraturii Generale și a SV nr. 220/71/41/327-0 din 28 iulie 2014 cu privire la crearea 

Grupului comun de analiză a riscurilor.  

În perioada ianuarie – decembrie 2015, DPF a organizat 9 ședințe a GCAR, în cadrul 

căruia s-a asigurat elaborarea Raportului documentar comun de evaluare a riscurilor în 

domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, a traficului de fiinţe umane şi a 

migraţiei ilegale pentru anul 2014 și pentru semestrul I al anului 2015. 

 

13.5. Dezvoltarea cadrului 

de cooperare între 

autoritățile cu atribuții în 

domeniul analizei riscurilor 

(PF, Inspectoratul General 

al Poliției, Biroul Migrație 

și Azil, SV, Serviciul 

Informaţii şi Securitate, 

Procuratura) la nivel central, 

regional și local prin:  

- elaborarea de planuri de 

cooperare interinstituționale 

în domeniul analizei 

riscurilor; 

- crearea de grupuri comune 

de lucru interinstituționale 

privind migrația ilegală, 

traficul de ființe umane și 

criminalitatea 

transfrontalieră 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI  

Procuratura 

Generală, MF  

SIS 

Planuri de cooperare 

inter-instituționale în 

domeniul analizei 

riscurilor elaborate, 

semnate și implementate 

la toate nivelurile 

Grupuri comune de lucru 

inter-instituționale 

privind migraţia ilegală, 

traficul de fiinţe umane şi 

criminalitatea 

transfrontalieră create și 

funcționale 

Acţiune în curs de realizare 

A fost creat Grupul comun de analiză a riscurilor prin Ordinul comun al MAI, a SIS, a 

Procuraturii Generale și a SV nr. 220/71/41/327-0 din 28 iulie 2014.  

 

13.6. Modificarea 

Concepţiei sistemului de 

administrare a riscurilor în 

SV, aprobată prin HG nr. 

Semestrul II, 

2015 

MF  Modificări aprobate şi 

implementate 

 

Acţiune realizată 

A fost adoptată HG nr. 375 din 16.06.2015 ,,cu privire la modificarea şi completarea HG 

nr. 1144 din 03.11.2005 „cu privire la aprobarea Concepției sistemului de administrare a 

riscurilor în Serviciul Vamal. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

1144 din 3 noiembrie 2005 Semnarea a 3 acorduri noi cu autorităţile publice în conformitate cu prevederile HG. Nr. 

1144, - cu 5 autorități a fost obţinut accesul la SI – MAI, CRIS Registru, PF, Camera de 

Licențiere, IFPS.  

Cu 5 autorități deținem acces la informația de pe paginile lor oficiale (AGEPI, Camera 

înregistrării de Stat, ANRE, Camera de Licențiere, Ministerul Agriculturii etc.) 

13.7. Dezvoltarea 

tehnologiilor informaționale 

și comunicaționale ale SV 

în vederea facilitării 

schimbului de informaţii în 

procesul de analiză a 

riscurilor 

Semestrul II, 

2017 

MF  

 

Sisteme analitice care ar 

permite cuantificarea 

riscurilor identificate și 

procurate 

Produse analitice 

destinate  profilării 

riscurilor, elaborate în 

bază de informații 

uniforme 

Acţiunea nu a fost iniţiată 

Acţiunea nu a fost iniţiată din lipsa suportului bugetar pentru implementare. La moment 

se determină posibilitatea de finanţare cu suportul partenerilor de dezvoltare. 

13.8. Elaborarea 

metodologiei SV privind 

efectuarea analizei riscurilor 

la nivel strategic, 

operaţional şi tactic 

Semestrul II, 

2017 

MF  

 

Metodologie aprobată şi 

implementată 
Acţiunea în curs de realizare 

Ordinul cu privire la aprobarea Metodologiei de profilare şi evaluare a criteriilor de risc 

este în proces de elaborare. 

Prin Circulara SV nr. 26-C din 16.01.2015 a fost transmis spre examinare subdiviziunilor 

Aparatului central al SV proiectul Planului de dezvoltare funcţională a procesului de 

gestionare a riscurilor în cadrul SV. 

13.9. Identificarea 

necesităţilor şi posibilităţilor 

de implementare a 

schimbului prealabil de date 

cu statele-membre UE în 

format electronic (de 

exemplu: Portalul „MD-

UA”) 

Semestrul II, 

2017 

MF  

 

Surse de finanţare 

identificate 

Baza normativă necesară 

aprobată 

Sarcina tehnică elaborată 

Sistem informaţional 

elaborat, testat şi 

implementat 

Numărul de utilizatori 

instruiţi 

Acţiune în curs de realizare 

- Pe 25-27 februarie 2015, la Bruxelles, Regatul Belgiei a avut loc cea de-a 4-a Reuniune 

a Grupului de proiect privind schimbul de informaţie vamală între statele-membre ale UE 

şi ţările vecine de est, organizată de Comisia Europeană. În cadrul şedinţei au fost 

discutate aspecte tehnice a conceptului de schimb prealabil de date. S-a abordat necesitatea 

de identificare a surselor financiare de către UE pentru dezvoltările tehnice necesare 

realizării proiectului pilot de schimb prealabil de date la punctul de trecere Leuşeni - 

Albiţa. Urmare discuţiilor, decizia privind finanţarea proiectului de către DG TAXUD se 

va anunţa ulterior revizuirii proiectului de schimb  de informaţii prealabile vamale după 

acceptarea modificărilor de către ţările membre UE. 

- La 20 mai 2015, la Chişinău, a avut loc Prima reuniune a Subcomitetului vamal RM-

UE în cadrul căreia s-a aprobat proiectul-pilot privind schimbul de informaţii vamale 

prealabile între RM şi UE care vizează în special datele din carnetele TIR. Acest schimb 

de informaţii în format electronic urmează a fi implementat la punctul de trecere Leuşeni-

Albiţa şi va asigura contrapunerea datelor în vederea prevenirii oricăror tentative de fraudă 

vamală şi în acest sens va asigura protejarea intereselor economice ale ambelor părţi prin 

securizarea frontierei externe a UE. 

Coordonarea naţională a controlului frontierei de stat 

14. Elaborarea 

și punerea în 

aplicare a 

reglementărilor 

interne în 

domeniul 

14.1. Elaborarea și 

implementarea cadrului 

normativ intern privind 

managementul operațional. 

Compatibilizarea acestuia 

cu regulile și principiile 

Semestrul I, 

2015 

MAI 

 

Cadru normativ elaborat, 

aprobat și aplicat 

 

Acțiune realizată  
Cadrul de reglementare este aprobat și pus în aplicare: 

- Prin HG nr. 429 din 07.07.2015 a fost aprobat Regulamentul cu privire la Sistemul de 

coordonare a Securității Frontaliere, care transpune parţial Regulamentul (UE) 

nr.1052/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2013 de 

instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR). 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

managementul

ui operațional 

Schengen privind schimbul 

de informații în zona de 

control la frontieră 

- Regulamentul Direcției generale management operațional (ord. DPF 664 - 04.11.2014); 

- Instrucțiunea cu privire la capacitatea de reacție a PF (ord. DPF 756 -23.12.2014); 

- Regulamentul managementului situațiilor de criză frontalieră ca parte componentă a 

Sistemului de control al frontierei (ord. DPF nr.600 din 30.11.2015); 

- Planul-situațional al PF în cazul unui aflux de migranţi (ord. DPF 641-23.12.2015). 

- Acord cu SPCSE, semnat la 19.02.2015; 

- Acord cu Biroul Național de Statistică și Agenția Turismului, semnat la 02.04.2015; 

- Acord cu SV, semnat la 19.06.2015. 

- Plan de cooperare între DPF și SV privind echipele mobile mixte. (15.09.2015); 

- Acord de cooperare între DPF și Centrul de guvernare electronică privind utilizarea 

platformei de interoperabilitate MConnect. 

14.2. Elaborarea și 

realizarea procedurilor 

standard de operare în 

domeniu 

Semestrul II, 

2015 

MAI  Proceduri standard de 

operare elaborate, 

dezvoltate și aplicate 

15.Implementa

rea și 

consolidarea 

mecanismului 

național de 

coordonare a 

supravegherii 

și controlului 

de frontieră, în 

conformitate cu 
Conceptul 

european de 

supraveghere a 

Frontierelor 

(EUROSUR) 

15.1. Dotarea Centrul 

Naţional de Coordonare și a 

centrelor de coordonare 

regionale/locale cu 

mijloace, echipament și 

programe necesare. 

Realizarea interconectării și 

interoperabilității acestora 

cu sistemele informaționale 

ale PF 

Semestrul II, 

2016 

MAI 

 

 Mecanism național de 

coordonare a controlului 

frontierei implementat și 

funcțional, în 

conformitate cu 

standardele și cele mai 

bune practici europene 

Centrul Naţional de 

Coordonare /numărul de 

centre de coordonare 

regionale/locale dotate cu 

echipamentele și 

mijloacele necesare și 

operaționale 

Numărul de mijloace și  

echipament achiziționat, 

instalat și aflat în uz 

Acţiune în curs de realizare 

Acțiunea respectivă este realizată, inclusiv în contextul derulării proiectelor de asistență 

externă: „ADM-PPP”, finanțat de SUA și Suportul bugetar oferit de UE în domeniul 

liberalizării regimului de vize. Totodată, prin Suportul bugetar oferit de UE în domeniul 

liberalizării regimului de vize a beneficiat de un lot de echipament următoarele 

subdiviziuni: CNC – 6; Dr Nord-14; Dr Vest-11; Dr Sud-14; Dr Est-10; SPF ,,AIC”-2 

15.2. Aplicarea de măsuri 

(proceduri, soluții de 

integrare în sistem, aplicaţii 

informatice pentru 

realizarea schimbului de 

informaţii între structurile 

naţionale şi internaţionale 

cu atribuţii în domeniu etc.) 

în vederea integrării 

autorităților MIFS în cadrul 

mecanismului național de 

coordonare și supraveghere 

a frontierei și realizarea 

interoperabilității cu 

partenerii de cooperare 

polițienească internațională 

Semestrul I, 

2016 

CNMIFS 

autoritățile din 

sistemul MIFS 

Numărul de aplicaţii 

informatice care permit 

schimbul de informaţii 

între structurile naţionale 

şi internaţionale cu 

atribuţii în domeniul 

supravegherii şi 

controlului trecerii 

frontierelor 

Numărul de proceduri 

elaborate 

Acţiunea în curs de realizare 

La 04.11.2015 a fost semnat „Acordul între guvernul RM 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”. 

 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

15.3. Vizite de 

studiu/schimb de experiență, 

instruirea personalului 

pentru exploatarea 

echipamentului 

Anual MAI  Numărul de 

instruiri/vizite de studiu 

desfăşurate 

Numărul de personal 

instruit 

Acţiune realizată 

În contextul consolidării capacităților în domeniul respectiv, în perioada anului 2015, de 

către reprezentanții DPF au fost organizate 5 vizite de studiu. 

Totodată, au fost desfășurate 7 instruiri cu participarea a 69 de persoane. 

Mobilitate operațională 

16. Sporirea 

mobilităţii 

subdiviziunilor 

specializate de 

frontieră 

conform 

specificului 

frontierei 

(terestre, 

fluviale şi 

aeriene) 

16.1. Completarea cadrului 

normativ necesar dezvoltării 

mecanismului de mobilitate 

operațională 

Semestrul II, 

2015 

MAI 

MF  

 

Proiecte de modificare a 

cadrului normativ privind 

mecanismul de 

mobilitate operațională 

elaborate, înaintate și 

acceptate 

Acţiune în curs de realizare 

La data de 19.06.2015 a fost semnat Acordul de cooperare cu SV, care prevede inclusiv 

activitatea echipelor mobile mixte. 

Ulterior la 15.09.2015 în Baza Acordului între DPF și SV a fost semnat Planul de 

cooperare privind activitatea echipelor mobile mixte. 

Procedurile standard de operare a echipelor mobile mixte a DPF şi SV al RM a fost 

semnat la data de 23.12.2015. 

16.2. Dotarea adecvată a 

subdiviziunilor mobile de la 

toate nivelurile cu sisteme, 

tehnică, mijloace şi 

echipamente 

Semestrul II, 

 2016 

MAI 

MF  

 

Ponderea cazurilor de 

contracarare a 

activităţilor ilegale la 

frontieră în raport cu 

numărul misiunilor 

executate 

Numărul de echipament 

achiziționat, instalat și 

aflat în uz 

Acţiune în curs de realizare 

În cadrul Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016, echipele 

mobile a PF au beneficiat de 11 notebook-uri. 

La 13 iulie și 29 iulie 2015 urma să fie organizat licitația privind achiziționarea 

echipamentului preconizat pentru echipele mobile mixte. Însă, conform dispoziției MF nr. 

09-04/572 din 30.06.2015, toate cheltuielile la componenta de bază a bugetului de stat din 

granturi și împrumuturi externe pentru suportul bugetar sectorial pe MAI sunt blocate pe 

anul 2015. 

17. Dezvoltarea 

capacităților 

echipelor 

mobile pînă la 

capacitatea 

optimă de 

acţiune  

17.1. Elaborarea și aplicarea 

procedurilor standard de 

operare 

Semestrul II, 

2015 

MAI 

MF  

Procedurile standard de 

operare elaborate, 

dezvoltate și aplicate 

Acţiune realizată 

Semnat acord de cooperare cu SV la 19.06.2015, care prevede și activitatea echipelor 

mobile mixte. În baza acordului semnat, la 15.09.2015 a fost semnat Planul de cooperare 

între DPF și SV privind activitatea echipelor mobile mixte. 

Procedura de operare standard a echipei mobilei mixte a DPF şi SV al RM a fost semnată 

la data de 23.12.2015  

17.2. Specializarea şi 

pregătirea personalului 

echipelor mobile, inclusiv 

cu participarea experților 

externi 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI 

MF  

Numărul de cursuri la 

care personalul echipelor 

mobile a luat parte 

Numărul de specialiști 

instruiți 

Acţiune în curs de realizare 

DPF:  

Ședințe desfășurate conform Planului tematic de instruiri pentru anul 2015. 

10.08.2015 – ședințe la compartimentul „Pregătirea de specialitate” – Metodele de 

falsificare a documentelor și verificarea VIN - codului la mijlocul de transport, organizată 

sub egida EUBAM și la compartimentul „Pregătirea fizică și tactică” – Tactici de 

intervenție profesională și tehnici de autoapărare. Modalitatea de utilizare a mijloacelor 

speciale din dotare, desfășurate cu angajații echipelor mobile, organizate în incinta DPF – 

15 persoane.  

30.07.2015-Curs de instruire cu genericul ”Consolidarea  capacităților Echipelor Mobile 

în controlul frontierei” - 41persoane. 

26.10.2015-30.10.2015 - curs de instruire specială a angajaţilor echipelor mobile privind 

sporirea capacităţilor de intervenţie şi ridicarea nivelului de profesionalism, organizat de 

către DPF – 22 persoane. 

SV: Acţiunea urmează a fi iniţiată odată cu finisarea negocierilor cu partenerii de 

dezvoltare în vederea determinării domeniilor de instruire. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

17.3. Consolidarea 

cooperării cu autoritățile de 

aplicare a legii prin schimb 

de informații, acțiuni 

comune, completarea 

cadrului normativ de 

cooperare și de politici 

aferent mecanismului de 

mobilitate operaţională  

Semestrul II, 

2017 

 

MAI 

MF, 

Ministerul 

Mediului 

 

Numărul de 

acțiuni/operațiuni 

desfășurate în comun cu 

autoritățile de aplicare a 

legii 

Ponderea personalului 

implicat în activități 

comune din totalul 

personalului echipelor 

mobile 

Acţiune în curs de realizare 

Operațiuni comune: 

- ,,Danubius” – faza I, II, III și IV (25-29.05/22-26.06/14-18.09/05-09.10), scopul: 

combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane, trecerea ilegală a FS, trafic ilicit 

de vehicule, armament etc., participanți: MAI, SV, Serviciul de Informații și Securitate a 

RM, Serviciul Grăniceresc de Stat, SV, Serviciul de Securitate a Ucrainei, organizată sub 

egida EUBAM; 

- ,,Zeus” scopul: combaterea criminalității transfrontaliere, perioada 02.03-10.04.2015. 

Ordinul DPF nr. 85 din 02.03.2015, participanți SV, INP al IGP. Organizat de DPF. 

- 19-21.04.2015 Exercițiu comun demonstrativ la granița de Est a României ”Împreună 

în lupta împotriva contrabandei cu țigarete și tutun” (OLAF), organizat de Inspectoratul de 

Poliție Județean Călărași (România), desfășurat în mun. Galați (România), 1 reprezentant; 

- “Black Poseidon IV” - operaţiune internaţională pentru combaterea traficului ilicit şi 

contrafacerii de bunuri (01.05.2015 – 29.05.2015), organizată sub egida Interpol, în 

cooperare cu OMV; 

- ,,Hit-2 Blue Amber”, scopul: combaterea traficului ilicit de vehicule, perioada 01-

03.06.2015, Ordinul DPF nr. 246 din 29.05.2015, participanți SV și INP, INI CCP al MAI. 

Organizat de CCP al MAI. 

- ,,BLUE AMBER- SIROCCO” 23-24.06.2015, Scopul: combaterea traficului de 

persoane și a migrației ilegale în Europa de Sud Est. Participanți: MAI, SV, CPP ESE și 

OIP Europol, organizată de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională al MAI; 

- În cadrul Programului interstatal de măsuri comune de prevenire şi combatere a 

infracţionalităţii cu caracter transfrontalier a fost desfăşurată operaţiunea comună naţională 

în domeniul prevenirii şi combaterii contrabandei cu mărfuri pentru protejarea pieţei 

interne. Operaţiunea s-a desfăşurat în perioada 02-31.03.2015. 

- 100% colaboratori vamali a echipelor mobile a SV au participat la operaţiuni comune.  

- Inspectorii Serviciului Piscicol în comun cu reprezentanții PF au efectuat 119 de razii 

în rezultatul cărora au fost depistate și documentate 204 de contravenții în domeniul 

protecției resurselor biologice acvatice, combaterea braconajului piscicol și încălcarea 

regulilor de pescuit, pentru care au fost aplicate amenzi în sumă de 63370 lei, cu încasarea 

a 27114 lei. De la contravenienți au fost reținute 136 plase și scule pentru pescuit interzise, 

4 undițe electrice și 4 unități de transport acvatic. 

Totodată, în perioada de raport a fost, Semnat Acordul de cooperare cu SV la 

19.06.2015. 

 

17.4. Dezvoltarea 

capacităților echipelor 

mobile mixte cu 

subdiviziuni ale MAI și alte 

autorități naționale cu 

atribuții de management 

integrat al frontierei de stat, 

prin:  

 

Semestrul II, 

2015 

MAI 

MF, ANSA 

Ministerul 

Sănătăţii 

Proceduri standard de 

operare elaborate în 

comun 

Numărul de activități de 

formare 

interinstituționale 

organizate pentru 

personalul echipelor 

mobile mixte 

Acţiune realizată 

Semnat Plan de cooperare privind activitatea echipelor mobile mixte a Departamentul 

Poliției de Frontieră – Serviciul Vamal (15 septembrie 2015). 

Procedura de operare standard a echipei mobilei mixte a DPF şi SV al RM a fost semnată 

la data de 23.12.2015. 

Pregătirea interinstituțională în cascadă pentru personalul echipelor mobile mixte, 

inclusiv instruirile cu privire la riscurile fitosanitare, veterinare și de sănătate, urmează a fi 

efectuate în anul 2016, odată cu consolidarea capacităților tehnice și instituționale ale 

echipelor mobile mixte. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

- elaborarea de proceduri 

standard de cooperare 

comune pentru realizarea 

supravegherii în zona de 

frontieră „verde”; 

- pregătirea 

interinstituțională în cascadă 

pentru personalul echipelor 

mobile mixte, inclusiv 

instruire cu privire la 

riscurile fitosanitare, 

veterinare și de sănătate 

Numărul de specialiști ai 

echipelor mobile mixte 

instruiți 

OBIECTIVUL IV. Consolidarea capacităților de monitorizare, prevenire și combatere a migrației ilegale și criminalității transfrontaliere prin dezvoltarea instituțională și 

intensificarea cooperării  

18. 

Consolidarea 

capacităților de 

prevenire și 

combatere a 

migrației 

ilegale, 

criminalității 

transfrontalier

e, altor 

încălcări ce pot 

fi comise la 

frontiera de 

stat 

18.1. Dotarea tehnică 

adecvată a structurilor de 

investigații speciale, 

urmărire penală, expertiză a 

documentelor 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

SIS  

MF  

 

Numărul de echipament 

achiziționat și pus în 

folosinţă 

Numărul de încălcări a 

legislației frontaliere și 

de infracțiuni detectate 

cu folosirea 

echipamentului modern 

Numărul de cazuri de uz 

de fals de documente 

detectate la trecerea 

frontierei de stat cu 

folosirea echipamentului 

modern  

Acţiune în curs de realizare 

DPF: 

În baza Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016, în 

perioada 15-19.06.2015 au fost livrate următoarele echipamente: 

- Dispozitiv de citire a documentelor de călătorie-104 buc; 

- Complex hardware-software mobil pentru citirea documentelor de călătorie 

(pașapoartelor) – 37 buc; 

- Dispozitiv magneto-optic pentru identificarea și detectarea numerelor modificate la 

agregate ale mijloacelor de transport – 3 buc; 

- Dispozitiv de magnetografiere cu curenți turbionari – 3 buc; 

- Dispozitiv periferic – 1 buc; 

- Comparator video-spectral – 1 buc; 

- Baza de date Expert – 3 buc; 

- Telefon mobil – 99 buc; 

În cadrul programului ADM-PPP, PF a beneficiat de 12 Truse criminalistice. 

18.2. Dezvoltarea 

capacităților profesionale a 

ofițerilor de investigații, 

urmărire penală, expertiză a 

documentelor, inclusiv prin: 

instruiri, schimburi de 

experiență/vizite de studiu 

 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI 

SIS  

MF  

 

Numărul de cursuri și 

activități de formare 

(schimb de 

experiență/vizite de 

studiu) la care personalul 

a luat parte 

Numărul de personal 

instruit 

Numărul de formatori 

instruiți 

Acţiune în curs de realizare 

DPF: 

- 26-30.01.15, Curs de instruire “Examinarea documentelor-nivel avansat”, organizat de 

Departamentul Poliţiei şi Pază a Frontieră a Republicii Estonia în comun cu DPF, 15 

reprezentanți; 

- 1-7.02.2015, Curs de instruire “Investigarea crimelor cibernetice”, organizat în or. 

Sofia, Bulgaria de către Ambasada SUA în RM, 2 reprezentanți; 

- 8-14.02.2015, Curs de perfecţionare “Investigarea infracţiunilor comise cu dubla 

intenţie”, organizat de Ambasada SUA în RM, 3 reprezentanți;  

- 15-20.02.2015, vizita de studiu privind cooperarea în domeniul migrației ilegale și 

protecției drepturilor omului, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, 

desfășurat în or. București și Constanța, Romania, 5 reprezentanți; 

- 16-18.03.2015, Cea de-a V-a întrunire a grupului tematic Schimbul de informaţii în 

domeniul documentelor de călătorie false şi falsificate, desfășurat în or. Budapesta, 

Ungaria, 1 persoana; 

callto:15-19.06.2015


Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

30.03.2015-02.04.2015 – atelier de lucru privind traducerea raportului anual al analizei 

de risc în limba rusă, organizat de către Agenția Frontex, or. Varșovia, Polonia – 1 

persoană. 

- 07-08.04.2015, regiunea Sud, 09-10.04.2015 regiunea Centru „Instruiri privind 

sesiunea regională Sud şi Centru de pregătire a formatorilor din structurile MAI în 

domeniul depistării migranţilor iregulari pe teritoriul RM”, organizat de Biroul Migrație și 

Azil în comun cu experţii UE şi sprijinul ICMPD, 4 reprezentanți; 

- 2 seminare de instruire privind ”Sistemul de azil, accesul în teritoriu și procedura de 

azil”, organizat de UNHCR, 56 reprezentanți; 

- 25-29.05.2015 Cursul de perfecționare ”Combaterea crimei organizate”, organizat de 

Academia Ștefan-cel Mare a MAI, 5 reprezentanți; 

- 05 iunie 2015 - Seminar dedicat aspectelor cadrului juridic și practic ale protecției 

drepturilor de proprietate intelectuală, precum și problemele în identificarea brandurilor 

contrafăcute, Centrul de Instruire a Serviciului Vamal mun. Chișinău. 

- 20 – 24 iulie 2015; 27 – 31 iulie 2015 Cursul de instruire privind ”Activitatea specială 

de investigații și analiza de risc”, pentru șefii SPF, ofițerii de investigații și absolvenții 

Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI numiți la funcția de ofițeri de investigații în incinta 

CNPF – 52 persoane. 

- 24.08.2015-11.09.2015 – training în domeniul ”Analiza operațiunilor de investigație”, 

organizată de către Centrul de Formare de gardă de Frontieră din Ketrzyn, Republica 

Poloneză, în incinta Colegiului Național al Poliției de frontieră – 10 persoane.  

- 28.08.2015-14.09.2015 - Training ,,Analiza criminală” (nivel 2), organizat de către 

experţii din cadrul Centrului de Formare a Gărzii de Frontieră din Ketrzyn, Republica 

Poloneză. 

- 07.09.2015-11.09.2015 – training în domeniul ”Analiza operațiunilor de investigație”, 

organizată de către Centrul de Formare de gardă de Frontieră din Ketrzyn, Republica 

Poloneză, în incinta Colegiului Național al Poliției de frontieră – 10 persoane. 

- 07.09.2015-09.09.2015 – curs de perfecționare „Activitatea de urmărire penală”, 

organizată de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI – 5 persoane. 

 

18.3. Formarea personalului 

oficiilor consulare și 

ambasadelor RM în 

domeniul expertizei 

documentelor 

 

 

 

Semestrul II, 

2017 

 

MAEIE  

MAI  

MTIC 

 

Numărul de oficii 

consulare/ambasade ale 

RM în străinătate ai căror 

funcționari au fost 

instruiți anual. 

Numărul total de 

funcționari diplomatici și 

consulari instruiți 

Majorarea cu 10% anual 

a numărului cazurilor de 

uz de fals de documente 

depistate de oficiile 

consulare/ambasadele 

RM 

În curs de realizare 

Direcţia Generală Afaceri Consulare a MAEIE asigură instruirea continuă a 

funcţionarilor consulari în domeniul expertizei documentelor, în măsura în care autorităţile 

naţionale de resort furnizează informaţiile relevante cu privire la documentele false 

depistate. 

 

Astfel, pe parcursul anului 2015, toţi 36 funcţionari consulari din misiunile diplomatice 

şi oficiile consulare ale RM de peste hotare au beneficiat de instruire de genul dat. 

 

Cazurile de uz de fals depistate de către funcţionarii consulari din misiunile diplomatice 

şi oficiile consulare ale RM de peste hotare nu se raportează MAEIE. Prin urmare, este 

imposibil de estimat numărul acestora 

 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

18.4. Elaborarea ghidului 

procesual de investigare a 

cazurilor de criminalitate 

organizată 

Semestrul II, 

2015 

MAI 

Procuratura 

Generală 

Ghid procesual de 

investigare a cazurilor de 

criminalitate organizată 

elaborat și aplicat 

Realizat parțial, cu propunere de transfer pentru anul 2016 

Această acțiune a fost preluată în Planul MAI și pusă în sarcina DPF din Planul de 

implementare a Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru 

perioada 2015 – 2017, în care, în calitate de entitate responsabilă pentru implementare este 

desemnat MAI și Procuratura Generală, cu subdiviziunile sale specializate în domeniu.  

De menționat că, reieșind din specificul activității, pe parcursul anului, atît în cadrul 

Inspectoratului General al Poliției, cît și în cadrul Poliției de Frontieră au fost elaborate 

texte ale proiectelor de Ghid, diferite după conținut și competențe.  

În scopul asigurării calității documentului, ambele texte urmează a fi omogenizate și 

supuse unei expertize academice. În acest context se propune, crearea unui grup de lucru, 

format din specialiști din cadrul subdiviziunilor MAI, cu implicarea mediului academic și 

a specialiștilor din alte autorități cu competențe în domeniu în vederea coordonării textului 

final și aprobării acestuia. 

19. 

Consolidarea 

cooperării 

interinstituțion

a-le și 

internaționale 

în domeniul 

monitorizării, 

prevenirii și 

combaterii 

migrației 

ilegale și 

criminalității 

transfrontalier

e 

19.1. Organizarea, în comun 

cu EUBAM, FRONTEX, 

Oficiul European de Luptă 

Antifraudă, şi cu sprijinul 

Centrului de Aplicare a 

Legii în Europa de Sud-Est 

a operaţiunilor în vederea 

prevenirii şi combaterii 

criminalităţii 

transfrontaliere, făcînd uz 

de cele mai actuale şi 

eficiente tehnici şi metode, 

tehnicii în dotare şi a celei 

donate, în conformitate cu 

bunele practici europene 

Semestrul II, 

2017 

MF  

MAI  

 

Operaţiuni comune 

organizate 

Numărul de personal 

care a participat la 

operațiunile comune 

Acţiune în curs de realizare 

 „CLEAN EARTH” – scopul fiind combaterea traficului ilicit cu produse contrafăcute 

pentru protecţia plantelor şi deşeurilor periculoase (26 ianuarie-06 februarie 2015), 

organizată sub egida SELEC, cu participarea SV; 

“Westerlies 3” –operaţiune internaţională pentru combaterea traficului ilicit cu 

mentafitamine pe cale aeriană prin intermediul pasagerilor (06.03.2015-15.03.2015) 

organizată de OMV, cu participarea SV. 

“Black Poseidon IV” - operaţiune pentru combaterea traficului ilicit şi contrafacerii de 

bunuri (01.05.2015 – 29.05.2015), organizată sub egida Interpol, în cooperare cu OMV, cu 

participarea SV; 

“Pangea VIII” – privind combaterea traficului ilicit de produse medicamentoase, inclusiv 

contrafăcute, prin intermediul Internet-ului, organizată sub egida OIPC Interpol şi OMV 

(01.06.2015 – 11.06.2015), cu participarea SV; 

,,Danubius” – faza I, II, III și IV (25-29.05/22-26.06/14-18.09/05-09.10), scopul: 

combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane, trecerea ilegală a FS, trafic ilicit 

de vehicule, armament etc., participanți: MAI, SV, Serviciul de Informații și Securitate a 

RM, Serviciul Grăniceresc de Stat, SV, Serviciul de Securitate a Ucrainei, organizată sub 

egida EUBAM; 

„Romoluk II” – operațiunea comună internațională privind combaterea traficului ilicit cu 

țigări și produse de tutungerie peste frontierele de stat ale RM, României și Ucrainei, 

desfășurată în perioada 03-15.07.2015, organizată sub egida OLAF, în cooperare cu 

ANAF. 

04-05 martie 2015-or. Kiev (Ucraina) - Seminar internaţional privind promovarea 

cooperării între instituţiile de frontieră pentru facilitarea comerţului şi practica controlului 

între statele membre UE şi statele terţe. 

21-22.05 2015 - or. Călăraș, Romania, Seminar privind Procedura de Determinare a 

Statului de Refugiațt, în cadrul Proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din 

Europa de Est și Caucazul de Sud”. 

29 iunie – 2 iulie 2015 - Programul de cooperare polițienească a Parteneriatului Estic, 

seminar de instruire ”Lupta împotriva crimelor transfrontaliere:utilizarea celor mai bune 

tehnici speciale de investigare”. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

01-02.10.2015- Seminarul de instruire cu tematica ”Impactul migraţiei asupra 

dezvoltării: Aspectele de elaborare a politicilor în domeniul Diasporei, Migraţiei şi 

Dezvoltării”, organizată Biroul pentru relaţii cu diaspora în parteneriat cu Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie şi Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi 

Abilitarea Femeilor. 

22-24 aprilie 2015- Training și exercițiul practic ”Controlul neproliferării materialelor 

radioactive și nucleare la FS”, organizat de către Școala de Grăniceri a Republicii Lituania. 

19.2. Crearea grupurilor 

comune interinstituționale 

(operaționale, de investigații 

și de căutare) ale structurilor 

relevante în vederea 

cooperării în domeniul 

desfășurării de operațiuni, 

investigațiilor comune, 

elaborării de proceduri 

standard de operare 

aplicabile uneia sau mai 

multor instituții, efectuării 

revizuirilor legislative 

necesare, organizării de 

activități de formare 

interinstituționale 

Semestrul I, 

2015 

MAI 

Procuratura 

Generală, 

MF, 

SIS 

Grupuri comune 

interinstituționale 

operaționale, de 

investigații și de căutare 

create și funcționale 

Numărul de 

operațiuni/investigații/ 

instruiri comune 

desfășurate în comun cu 

alte autorități ale MIFS 

 Numărul de proceduri 

standard de operare 

comune elaborate și 

aplicate 

Acţiune realizată 

- Dispoziţia comună a SV, MAI si Serviciului de Informații și Securitate nr. 627-D/314/9 

cu privire la combaterea fraudelor pe perimetrul administrativ cu regiune transnistreană 

din 19.09.2014 - sfârşitul lui decembrie 2015. 

În anul 2015, ofiţerii DPF, în comun omologii din Madrid, Spania, au efectuat o 

operațiune comună pe cauza penală nr. 2015870024, pornită în baza art. 165 alin. 2 privind 

traficul de persoane în scop de executare sexuală, în or. Barcelona. 

Totodată, la inițiativa DPF au fost organizate și desfășurate 5 operațiuni comune: 

- ,,Zeus” - combaterea criminalității transfrontaliere, 02.03-10.04.2015;  

- ,,Căutarea” faza I (11-12.03.2015) și faza II (10-21.04.2015) - identificarea și reținerea 

persoanelor anunțate în căutare; 

- ,,Hit-2 Blue Amber” - combaterea traficului ilicit de vehicule, perioada 01-03.06.2015, 

participanți: DPF, IGP și Centrul de Cooperare Polițienească Internațională ale MAI și SV; 

- ,,Mac” - combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice, psihotrope sau a 

analoagelor lor, perioada 01.06-29.08.2015, participanți: subdiviziunile MAI  

În cadrul Programului interstatal de măsuri comune de prevenire şi combatere a 

infracţionalităţii cu caracter transfrontalier a fost desfăşurată operaţiunea comună naţională 

în domeniul prevenirii şi combaterii contrabandei cu mărfuri pentru protejarea pieţei 

interne. Operaţiunea sa desfăşurat în perioada 02-31.03.2015; 

- “CATalyst” - operaţiune privind combaterea traficului ilicit cu produse psihitropice 

peste frontierele de stat aleRepublicii Moldova (10.10 – 30.10.2015), organizată sub egida 

OMV, în cooperare cu Autoritatea Vamală a Republicii Coreea 

În perioada de raportare, au fost derulate activităţi îndreptate spre depistarea la frontiera 

de stat a exponenţilor din mediile extremist-teroriste. 

În perioada 24 - 29 noiembrie 2015, în cadrul Aeroportului Internaţional Chişinău au fost 

realizate acţiuni pentru sporirea nivelului de colaborare între organele de ocrotire a 

normelor de drept naţionale, precum şi depistării ameninţărilor în adresa securităţii 

naţionale, asigurării securităţii cetăţenilor la traversarea Frontierei de Stat. 

Pe parcursul 2015 SIS, CNA şi CCTP al MAI au anihilat activitatea a 2 grupări 

infracţionale transfrontaliere implicate în acţiuni de organizare a migraţiei ilegale în 

privinţa originarilor din statele de risc migraţional cu utilizarea actelor oficiale false. 

Ca rezultat al verificărilor instituite de către grupul de lucru format din experţii SIS şi 

BMA al MAI, autoritatea competentă a emise 16 decizii privind revocarea dreptului de 

şedere în RM şi 4 decizii privind refuzul acordării/prelungirii dreptului de şedere. 

În baza informaţiilor remise către BMA al MAI în perioada de referinţă 5 cetăţeni străini 

au fost recunoscuţi persoane indezirabile pe motiv că prezintă pericol pentru securitatea 

naţională, fiindu-le aplicate interdicţii de intrare în RM. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

19.3. Participarea la nivel 

național și internațional în 

cadrul acţiunilor/ 

operațiunilor comune de 

prevenire şi combatere a 

infracţiunilor 

transfrontaliere și 

criminalităţii 

transfrontaliere organizate, 

inclusiv a terorismului 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI 

Procuratura 

Generală, 

SIS 

MF  

Numărul de cazuri 

depistate și  soluționate 

Numărul de 

operațiuni/investigații/ 

activități desfășurate în 

comun  

 

Acţiune în curs de realizare 

S-au desfășurat 13 operațiuni la nivel național și internațional. 

Nivel internațional: 

- ,,BLUE AMBER- SIROCCO” 23-24.06.2015. Scopul: combaterea traficului de 

persoane și a migrației ilegale în Europa de Sud Est, participanți: MAI, SV, CPP ESE și 

OIP Europol, organizată de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională al MAI. 

- „CLEAN EARTH” – scopul fiind combaterea traficului ilicit cu produse contrafăcute 

pentru protecţia plantelor şi deşeurilor periculoase (26 ianuarie-06 februarie 2015), 

organizată sub egida SELEC, cu participarea SV; 

- “Westerlies 3” –operaţiune internaţională pentru combaterea traficului ilicit cu 

mentafitamine pe cale aeriană prin intermediul pasagerilor (06.03.2015-15.03.2015) 

organizată de OMV, cu participarea SV. 

- “Black Poseidon IV” - operaţiune pentru combaterea traficului ilicit şi contrafacerii de 

bunuri (01.05.2015 – 29.05.2015), organizată sub egida Interpol, în cooperare cu OMV, cu 

participarea SV; 

- “Pangea VIII” – privind combaterea traficului ilicit de produse medicamentoase, 

inclusiv contrafăcute, prin intermediul Internet-ului, organizată sub egida OIPC Interpol şi 

OMV (01.06.2015 – 11.06.2015), cu participarea SV; 

- ,,Danubius” – faza I, II, III și IV (25-29.05/22-26.06/14-18.09/05-09.10), scopul: 

combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane, trecerea ilegală a FS, trafic ilicit 

de vehicule, armament etc., participanți: MAI, SV, Serviciul de Informații și Securitate a 

RM, Serviciul Grăniceresc de Stat, SV, Serviciul de Securitate a Ucrainei, organizată sub 

egida EUBAM; 

- „Romoluk II” – operațiunea comună internațională privind combaterea traficului ilicit 

cu țigări și produse de tutungerie peste frontierele de stat ale RM, României și Ucrainei, 

desfășurată în perioada 03-15.07.2015, organizată sub egida OLAF, în cooperare cu 

ANAF. 

Nivel național: 

- ,,Erida” faza I 17.02-08.03. Scopul: combaterea fenomenului de transportare ilegală a 

țigărilor și produselor din tutun. 

- ,,Zeus”, scopul: combaterea criminalității transfrontaliere, perioada 02.03-10.04.2015. 

Participanți: SV, Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General de Poliție 

al MAI. Organizat de DPF. 

- ,,Căutarea” (faza I: perioada 11-12.03.2015; faza II: perioada 10-21.04.2015) scopul: 

identificarea și reținerea persoanelor anunțate în căutare, participanți MAI. Organizat de 

DPF. 

- ,,Hermes”, scopul: combaterea migrației ilegale și traficului de persoane, perioada 06-

24.05.2015. Organizat de DPF. 

- ,,Hit-2 Blue Amber”, scopul: combaterea traficului ilicit de vehicule, perioada 01-

03.06.2015,  participanți SV și Inspectoratul Național de Patrulare, Inspectoratul Național 

de Investigații, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională al MAI. Organizat de 

Centrul de Cooperare Polițienească Internațională al MAI. 

- ,,Mac”, scopul: combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice, psihotrope sau a 

analoagelor lor, perioada 01.06-29.08.2015, participanți subdiviziunile MAI.  



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

19.4. Elaborarea rapoartelor 

de către oficiile consulare 

privind riscurile creşterii 

fluxurilor migraţiei ilegale 

în ţara în care acestea îşi 

desfăşoară activitatea  

Semestrul II, 

2017 

MAEIE 

MAI  

MTIC  

Rapoarte elaborate Acțiune în curs de realizare 

Riscurile creşterii fluxurilor migraţiei ilegale sunt raportate de către misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale RM de peste hotare Direcţiei Generale Afaceri 

Consulare a MAEIE la sfîrşitul fiecărui an calendaristic, în cadrul rapoartelor anuale de 

activitate. Direcţia Generală Afaceri Consulare a MAEIE a recepţionat toate 36 de rapoarte 

pentru anul 2015. 

19.5. Intensificarea 

cooperării în domeniu cu 

structurile corespondente 

din alte state, cu misiunile 

diplomatice și consulare ale 

țărilor de origine și terțe cu 

risc migrator, precum și ale 

RM în străinătate, cu 

organismele europene și 

internaționale de profil 

Semestrul II, 

2017 

 

MAEIE 

MAI 

Procuratura 

Generală  

SIS 

Numărul de 

acțiuni/operațiuni 

desfășurate în comun cu 

structurile corespondente 

din alte state, cu 

misiunile diplomatice și 

consulare ale țărilor de 

origine și terțe cu risc 

migrator, precum și ale 

RM în străinătate, cu 

organizațiile 

internaționale de profil 

Acțiune în curs de realizare 

MAEIE 

La 28 mai 2015 a fost ratificat Acordul de cooperare între RM şi Eurojust, iar la 18 

decembrie 2015 s-a desfăşurat o misiune de evaluare a Eurojust în RM necesară pentru 

intrarea în vigoare a tratatului naţional respectiv. MAEIE a contribuit la realizarea 

procedurilor interne aferente acordului, precum şi a coordonat vizita. 

La 9 iunie 2015, Ambasadorul, Şef al Misiunii RM pe lîngă UE a avut o întrevedere cu 

dna Myria Vassiliadou, Coordonator al UE pentru politicile anti-trafic de fiinţe umane. În 

cadrul reuniunii au fost abordate perspectivele de aprofundare a cooperării RM – UE în 

domeniul prevenirii şi combaterii traficului în persoane. 

La 23 iulie 2015 a intrat în vigoare Acordul privind cooperarea operaţională şi strategică 

între RM şi Oficiul European de Poliţie din 18 decembrie 2014. Pe data de 28 iulie 2015 a 

intrat în vigoare Acordul între Guvernul RM şi Guvernul Republicii Macedonia privind 

cooperarea poliţienească din 18 octombrie 2013. MAEIE a contribuit la realizarea 

procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale respective. 

Au fost continuate negocieri cu Federaţia Rusă pe marginea proiectelor acordurilor în 

domeniile migraţiei de muncă; combaterii migraţiei ilegale; şi readmisiei, partea rusă 

considerând necesară semnarea acestor documente „în pachet” 

În toamna anului 2015, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a venit cu iniţiativa de 

a crea un Fond pentru migranţi și refugiaţi, pentru sprijinirea statelor, care recepționează 

fluxuri majore de migranţi și refugiaţi. Astfel, în septembrie 2015, Guvernatorul Băncii a 

expediat solicitări statelor membre, inclusiv RM, prin care a informat despre noua 

iniţiativă, solicitând examinarea posibilităţii efectuării contribuţiilor la Fond. MAEIE a 

expediat scrisoarea vizată în adresa Ministerului Finanţelor spre examinare, însă, pînă 

prezent nu a recepţionat vreun răspuns. 

OBIECTIVUL V. Realizarea compatibilităţii, interoperabilităţii şi integrării infrastructurii, sistemelor informatice şi bazelor de date ale autorităţilor din sistemul MIFS 

20. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

frontierei de 

stat 

20.1. Construcţia capitală, 

reconstrucția,  reparațiile 

curente și amenajarea 

sediilor,  infrastructurii 

drumurilor, comunicațiilor 

inginerești ale 

subdiviziunilor PF. 

Îmbunătățirea condițiilor de 

muncă a personalului în 

conformitate cu normele 

Uniunii Europene 

/Schengen, conform 

2017 MAI, 

MF, 

Ministerul 

Economiei 

 

Numărul de subdiviziuni 

ale PF reparate, 

amenajate 

Procentul gradului de 

satisfacție a personalului 

față de condițiile de 

muncă  

Acţiune realizată parțial, cu propunere de transferare pentru anul 2016 

1. Construcția capitală a sediului SPF Volintiri – realizare 100%. Urmează recepția 

finală. 

2. Reconstrucția sediului DR Sud – realizare – 100%. Urmează recepția finală. 

3. Reconstrucția sediului DR Est – realizare – 70%. 

4. Finalizarea construcției drumului de acces spre SPF Săiți – realizare 100%. 

5. Finalizarea lucrărilor de gazificare a sediului SPF Giurgiulești – realizare 100%. 

6. Reparația și înlocuirea utilajului tehnologic al sondelor arteziene la SPF Frăsinești, 

Lopatnic, Stoianovca, Toceni. 

7. Perfectarea dosarelor cadastrale de atribuire și schimbare a destinației terenurilor cu 

scopul amplasării turnurilor pentru instalarea echipamentului de supraveghere fixă a 

Frontierei de stat în localitățile Cosăuți, Vasilcău, Săiți, Taraclia – realizare 100%. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

următoarelor etape: 8. Primirea certificatelor de urbanism pentru executarea serviciilor de proiectare a 

construcției turnurilor menționate. 

9. Perfectarea dosarelor cadastrale; actualizarea și autentificarea dreptului deținătorului 

de teren la SPF Slobozia Mare, Brînza. 

10. Contrar subpct. 20.1 din Planul de implementare al Strategiei Naționale de MIFS, 

aprobată prin HG nr. 1005 din 10.12.2014, Ministerul Finanțelor nu a alocat resurse 

financiare suficiente pentru: 

- reconstrucția sediului SPF Cosăuți; 

- instalarea, în SPF Costești și Lipcani, a centralelor termice pe gaze naturale; 

- construcția fântânilor de aprovizionare cu apă potabilă, apeducte şi sisteme de 

canalizare la SPF Valea Mare, Otaci; 

- reparația capitală la sediile SPF Criva, Leușeni, CATMÎI. 

20.2. Consolidarea 

capacităţilor şi structurilor 

naţionale pentru a răspunde 

în mod eficient, inclusiv a 

preveni transmiterea 

transfrontalieră a pericolelor 

pentru sănătatea publică, în 

conformitate cu 

Regulamentul Sanitar 

Internațional (2005) 

Semestrul II, 

2017 

MAI,   

MF, 

Ministerul 

Sănătăţii 

 

Numărul Punctelor de 

trecere a frontierei în 

care au fost create 

capacități minime de 

prevenire a transmiterii 

pericolelor pentru 

sănătatea publică, în 

corespundere cu 

prevederile HG nr. 531 

din 3 iulie 2014  

Acțiune în curs de realizare 

În perioada 08-09 aprilie 2015 a fost organizat Atelierul de lucru cu participare 

internațională în domeniul prevenirii și controlului bolilor transmisibile emergente, în 

scopul asigurării dezvoltării capacităților de depistare, confirmare, notificare rapidă și 

izolare la sursă a evenimentelor de sănătate, participanți: reprezentanții autorităților din 

punctele de trecere a frontierei. 

Au fost elaborate și distribuite, conform destinației, materiale informaționale „Boala 

provocată de virusul Ebola. Recomandări pentru lucrătorii medicali” și „Febra hemoragică 

Ebola informații pentru călători”. 

A fost elaborat și distribuit Ghidul practic privind măsurile de prevenire a bolii 

determinate de virusul Ebola, aprobat la ședința Consiliului de Experți al Ministerului 

Sănătății din 15.01.2015, procesul verbal nr.1. 

A fost elaborat Ghidul practic privind formațiunile (echipele) medico-sanitare de 

intervenție la urgențe de sănătate publică. 

Cu sisteme automatizate de detectare a persoanelor cu febră este dotat doar PTF 

Aeroportul Internațional Chișinău. 

Cu echipament de detectare portative a persoanelor cu febră sunt dotate 5 PTF (SPF 

„Leuşeni – Albiţa” rutier, „Ungheni – Iaşi”, feroviar, „Tudora – Starocazacie” rutier, 

„Criva – Mamalîga” rutier). 

Actualmente în fiecare PTF există trusă medicală de prim ajutor cu instrucțiunea anexată. 

Totodată, în cadrul proiectului ADM-PPP, finanțat de DTRA, PF a beneficiat de 

mijloace speciale de protecție: costum de protecție chimică-150buc; măști de protecție-

150buc; cizme PVC-150buc. 

20.3. Extinderea acoperirii 

radio a sistemului de 

comunicații al PF prin 

instalarea  și administrarea 

stațiilor de bază (Terrestrial 

Trunked Radio) – Standard 

de telecomunicaţii radio 

terestre pe segmentul 

moldo-ucrainean al 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI  Ponderea km de frontieră 

acoperiți cu rețeaua de 

comunicații (Terrestrial 

Trunked Radio) – 

Standard de 

telecomunicaţii radio 

terestre în raport cu 

numărul km de frontieră 

gestionați (%) 

Acţiune în curs de realizare 

Sistemul de telecomunicaţii TETRA este funcţional și este în proces de continuă 

dezvoltare. În perioada 25.05-05.06.2015 în baza planului sarcină au fost efectuate 

deplasări în teritoriu privind programarea stațiilor radio TETRA la Sectoarele PF, 

schimbarea planului unic de numerotare a stațiilor TETRA. 

Securitatea stațiilor de lucru din cadrul rețelei TETRA este asigurată la un nivel înalt 

folosind soluție de Active Directory și antivirus. Astfel, în perioada de raportare a fost 

elaborată și aprobată prin ordinul DPF nr. 5r din 12.03.2015 „Instrucțiunea privind 

exploatarea și mentenanța generală a sistemului de telecomunicații TETRA”. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

frontierei La etapa actuală, din totalul km de frontieră gestionați de PF, ponderea acoperirii cu 

rețeaua de comunicații constituie 62 %. 

20.4. Amenajarea fîșiei de 

protecție a frontierei de stat 

pentru întreținerea 

culoarului și semnelor de 

frontieră 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI, 

autorităţile 

administrației 

publice locale 

Numărul km de frontieră 

terestră cu fîșie de 

protecţie a frontierei de 

stat amenajată, în 

conformitate cu 

standardele Uniunii 

Europene 

Acţiune în curs de realizare 

Realizarea acțiunii va demara odată cu trecerea terenurilor din zona de frontieră din 

gestiunea proprietarilor actuali – persoane fizice şi juridice – în gestiunea DPF. Până 

atunci, se întreprind măsuri în baza Dispoziției DPF nr. 175 din 01.02.2014 privind 

măsurile de menținere a regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră, ordinii 

publice şi regimului punctelor de trecere a frontierei de stat. 

Pentru terenurile aflate în posesia Agenției ”Moldsilva” și pe care este amplasată fîșia de 

protecție a fost elaborat și implementat mecanismul comun de asigurare a tăierii culoarelor 

forestiere și amenajării teritoriului pe o porțiune cu lăţimea de 5m, limitrofă frontierei de 

stat. 

20.5. Modernizarea 

infrastructurii în 4 puncte de 

trecere a frontierei 

(Giurgiuleşti – Galaţi, 

Leuşeni –Albiţa, Sculeni – 

Sculeni, Giurguleşti-Reni) 

Semestrul II, 

2017 

MF  

 

Studiu de fezabilitate 

efectuat 

Proiecte de modernizare 

a   infrastructurii  

elaborate 

Lucrări de modernizare a 

infrastructurii în punctele 

de trecere a frontierei 

Girgiuleşti-Galaţi, 

Leuşeni – Albiţa, Sculeni 

– Sculeni Girgiuleşti – 

Reni efectuate 

Acţiune în curs de realizare 

- SV al RM în comun cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România au 

realizat un proiect comun de reabilitare şi modernizare a 3 puncte de trecere a frontierei 

moldo-române. Drept urmare a consultărilor cu Consiliul de administrare a proiectelor, a 

fost elaborată şi remisă Fişa de proiect în vederea iniţierii proiectului. 

- A fost remisă scrisoarea Guvernului RM privind acceptul propunerii construcţiei 

punctului de trecere Giurgiuleşti-Reni pe teritoriul Ucrainei a fost remisă la 2 iunie 2015, 

cu solicitarea de a examina posibilitatea includerii cheltuielilor necesare pentru repararea 

şi lărgirea porţiunii de drum în postul vamal Giurgiuleşti în bugetul proiectului. 

Propunerea de proiect „Dezvoltarea punctului de trecere la frontiera de stat moldo-

ucraineană Giurgiuleşti-Reni” a fost discutată la cea de-a XII-a Reuniune a Grupului de 

lucru privind Managementul Integrat al Frontierei pe lîngă Platforma multilaterală a 

Parteneriatului Estic nr. I „Democraţie, Buna Guvernare şi Stabilitate”, desfăşurată la 

Riga, în perioada 16-17 iunie curent. Comisia Europeană a informat că 20% din costurile 

construcţiei porţiunii de drum pe teritoriul Punctului Vamal Giurgiuleşti urmează a fi 

cofinanţate de RM. Conform scrisorii Comisiei Europe din 14 septembrie 2015, Delegaţia 

UE din Ucraina v-a efectua o evaluare a costurilor necesare implementării proiectului. 

21. 

Perfecționarea 

tehnologiilor 

informaționale 

și 

comunicațional

e aferente 

MIFS  

21.1. Realizarea 

compatibilității, 

interoperabilității și 

integrării sistemelor 

informaționale gestionate în 

cadrul autorităților din 

sistemul MIFS 

Semestrul I, 

2017 

Autoritățile 

din sistemul 

MIFS 

 

Sisteme conectate la 

platforma de 

interoperabilitate 

Sisteme informaționale 

integrate, interoperabile, 

complet operaționale 

Acţiune în curs de realizare 

În cadrul Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016, urma să 

fie organizat licitația privind achiziționarea echipamentului preconizat pentru dezvoltarea 

SII. 

În contextul deciziei Ministerului Finanțelor de suspendare a finanțării din contul 

suportului bugetar pentru anul 2015, Poliția de Frontieră nu a reușit realizarea integrală a 

obiectivelor stabilite pentru anul vizat. Ulterior, urmare a deblocării finanțării, mijloacele 

bănești restante din 2015 au fost alocate la începutul anului 2016, Poliția de Frontieră 

inițiind procedurile necesare pentru a valorifica suportul bugetar prin planificarea 

procurărilor de echipamente speciale destinate dezvoltării Sistemului Informațional 

Integrat al FS, Sistemului de analiză de risc, consolidarea componentei de control în 

punctele de trecere la FS, consolidarea mecanismului național de coordonare a controlului 

hotarelor RM. 

21.2. Dezvoltarea sistemelor 

informaționale integrate ale 

subdiviziunilor MAI cu 

atribuții de management 

integrat al frontierei de stat: 

sistemele informaționale 

integrate ale PF. Sistemul 

Informațional Integrat 

Semestrul I, 

2017 

MAI 

 

 

SII al PF operațional și 

interoperabil cu alte 

sisteme informaționale 

naționale 

SIIA „Migrație și Azil” 

al BMA operațional și 

interoperabil cu alte SII 

naționale 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

Automatizat „Migrație și 

Azil” al Biroului Migrație și 

Azil. Sistemul informaţional 

integrat al organelor de 

drept al MAI 

SII al organelor de drept 

al MAI operațional și 

interoperabil cu alte 

sisteme informaționale 

naționale 

21.3. Examinarea 

perspectivelor și posibilității 

de conectare a PF la 

sistemele informaționale de 

gestiune a frontierelor 

internaționale și polițienești 

europene „Intelligence led 

policing” („Interpol”, 

„Europol”, Sistemul 

Automat de Identificare a 

Amprentelor), Sistemul de 

informaţii despre pasageri 

din aeroporturi şi alte baze 

de date relevante 

Semestrul I, 

2015 

MAI 

 

Raport de evaluare 

elaborat și recomandări 

formulate 

Acţiune realizată 

Ca urmare a evaluării necesităților de conectare a Sistemului Informațional Integrat al PF 

cu alte sisteme informaționale naționale și internaționale, ca soluție au fost identificate 

următoarele: 

- Începând cu anul 2008 toate persoanele și mijloacele de transport care traversează 

frontiera de stat prin punctele de trecere a frontierei sunt verificate automat în bazele de 

date ale INTERPOL (100% puncte de trecere a frontierei conectate la baza de date 

INTERPOL); 

- În contextul realizării suportului bugetar oferit de UE RM în domeniul liberalizării 

regimului de vize, PF urmează să beneficieze de acces la datele din Directoriul Cheilor 

Publice naționale, în acest context, în luna aprilie a fost desfășurată ședința comună între 

reprezentanții DPF și MTIC în cadrul căreia au fost discutate necesitățile și condițiile de 

conectare; 

- La 04.11.2015 a fost semnat Acordul între Guvernul RM 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. 

La 15 mai 2015 reprezentanții DPF au participat în cadrul ședinței de lucru cu 

reprezentantul unei Companii intrernaționale  - prestator de soft și servicii de instalare, 

mentenanță și instruire privind utilizarea Sistemului avansat de pasageri – ”Advance 

Passenger Information System” (APIS). În cadrul ședinței s-a discutat despre aspectele 

legislative, termenii și costurile de instalare a sistemului APIS în cadrul DPF. Astfel, au 

fost agreate condițiile în care compania vizată prestează serviciile și s-a convenit la 

elaborarea documentației aferente desfășurării procedurii de achiziții la nivel internațional. 

 21.4. Dezvoltarea şi 

implementarea Sistemului 

informațional „Frontiera” 

după principiul „Ghişeului 

unic” cu integrarea 

serviciilor altor instituţii 

responsabile de control la 

frontieră 

Semestrul II, 

2016 

 

MF  Sistem informaţional 

elaborat, testat şi 

implementat 

Numărul de utilizatori 

instruiţi 

Acţiune în curs de realizare 

- Caietul de sarcini a fost transmis IS “Vamservinform” pe data de 26.01.2015. Grupul 

de lucru va fi format în luna septembrie conform planului de lucru pentru trimestru IV. 

Este în proces de analiză a modalităţii de elaborare şi se identifică finanţarea externă a 

proiectului.(proiect dependent de finanţarea externă) 

- În noiembrie 2014 a fost elaborată şi transmisă Comisiei Europene fişa de proiect 

TWINNING pentru dezvoltarea Ghişeului unic la frontieră şi implementarea Noului 

Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). În martie 2015 fişa de proiect a fost aprobată de 

către Comisia Europeană şi iniţiată procedura de identificare a ţării UE partener în acest 

proiect. Fişa de proiect a fost remisă pentru consultare la DG TAXUD după care o să fie 

selectate ţările-partenere UE. 

 

21.5. Dezvoltarea de soluţii 

pentru realizarea schimbului 

de informaţii între SV şi 

Agenția Națională pentru 

Semestrul II, 

2017 

MF  

ANSA 

Aplicaţii informatice care 

permit schimbul de 

informaţii între 

structurile naţionale şi 

Acţiune în curs de realizare 

În curs de testare prin înregistrarea în Sistemul Informațional Integrat Vamal „Asycuda 

World” a 2 administraţii distincte: ANSA (veto) şi ANSA (fito). 

Prin Ordinul comun al SV şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor nr. 135-



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

Siguranța Alimentelor, prin 

intermediul reţelelor TI C şi 

bazelor de date relevante, în 

vederea facilitării accesului 

la informaţie privind 

primele 24 capitole ale 

Sistemului Armonizat de 

descriere şi codificare a 

mărfurilor al OMV; 

actualizarea legislaţiei şi 

revizuirea procedurilor 

relevante 

internaţionale cu atribuţii 

în domeniul 

supravegherii şi 

controlului trecerii 

frontierelor realizate şi 

funcţionale 

O/88 din 06.04.15 a fost dat startul testării modulului Multi Agency al SIIV Asycuda 

World la postul vamal Tudora- Starokozacie. Tot prin acest Ordin a fost aprobat Manualul 

de utilizare: Modulul Multi Agency. Totodată, prin Ordinul comun al SV şi Agenţiei 

Naţionale pentru Siguranţă Alimentară nr. 205-O/129 din 21.05.15 prin care s-a dispus 

extinderea misiunii pilot de testare a modulului Multi Agecy şi în cadrul postului vamal 

Otaci – Moghiliov-Podolisk, fiind prelungit si termenul de testare. 

Din punct de vedere informaţional , sistemul este implementat. Pentru a extinde la nivel 

naţional este necesară coordonarea DOCV cu serviciul ANSA şi semnarea acordului. 

În ceea ce priveşte controlul actelor permisive este necesară alocaţia suplimentară şi va fi 

implementat alt proiect Multi Agency  

21.6. Implementarea 

sistemelor de citire 

automată a plăcuţelor de 

înmatriculare a 

autovehiculelor 

 

Semestrul II, 

2017 

MF  

 

Sistem informaţional 

elaborat, testat şi 

implementat 

Numărul de utilizatori 

instruiţi 

Ponderea punctelor de 

trecere a frontierei 

înzestrate cu sisteme de 

citire automată a 

plăcuţelor de 

înmatriculare a 

autovehiculelor   

Acţiunea nu a fost iniţiată 

Acţiunea nu a fost iniţiată din lipsa suportului bugetar pentru implementare. La moment 

se determină posibilitatea de finanţare cu suportul partenerilor de dezvoltare. 

 

OBIECTIVUL VI. Perfecționarea mecanismelor de cooperare interinstituțională în vederea asigurării, interoperabilității și integrării 

autorităților din sistemul MIFS 

22. Reformarea 

și 

operaționaliza-

rea Consiliului 

Național 

pentru 

Management 

Integrat al 

Frontierei de 

Stat 

22.1. Elaborarea și 

înaintarea pentru aprobare a 

proiectului hotărîrii de 

Guvern cu privire la 

Consiliul Național pentru 

Management Integrat al 

Frontierei de Stat 

Semestrul II, 

2015 

MAI, 

autoritățile din 

sistemul MIFS 

Proiect de hotărîre de 

Guvern privind Consiliul 

Național de Management 

Integrat al Frontierei de 

Stat elaborat şi adoptat 

Acțiune realizată 

Proiectul a fost aprobat prin HG nr.902 din 31.12.2015 

22.2. Constituirea şi 

asigurarea funcţionalităţii 

comisiilor permanente de 

specialitate în cadrul 

Consiliul Național pentru 

Management Integrat al 

Frontierei de Stat 

Semestrul II, 

2017 

CNMIFS Comisiile de specialitate 

ale Consiliului Național 

pentru Management 

Integrat al Frontierei de 

Stat sînt create și se 

întrunesc în ședințe cu o 

periodicitate regulată 

Acţiune în curs de realizare 

În HG nr.902 din 31.12.2015 cu privire la Consiliul Național pentru Management 

Integrat al Frontierei de Stat este prevăzut crearea comisiilor permanente de specialitate.  

Prin urmare, acestea vor fi create în cadrul primei ședințe a noului Consiliu de 

Management Integrat al Frontierei de Stat. 

23. 

Consolidarea 

relațiilor de 

cooperare între 

23.1. Elaborarea și 

semnarea Acordului de 

cooperare între Serviciul 

Fiscal și DPF 

Semestrul I, 

2015 

MAI,  

MF  

Acord de cooperare 

semnat și aplicat 
Acțiune realizată 

Acordul de cooperare între Serviciul Fiscal și DPF a fost semnat la 30 decembrie 2014. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

autoritățile 

MIFS 

23.2. Elaborarea și 

semnarea Acordului de 

cooperare dintre SPCSE și 

DPF 

Semestrul I, 

2015 

MAI  Acord de cooperare 

semnat și aplicat 
Acțiune realizată 

Acordul de cooperare dintre SPCSE și DPF a fost semnat la 11 februarie 2015. 

23.3. Elaborarea și 

semnarea acordului 

interinstituțional de 

cooperare în domeniul 

schimbului reciproc de 

informaţii operative despre 

pericole pentru sănătatea 

publică la nivel internaţional 

şi răspunderii la urgențe de 

sănătate publică în punctul 

de trecere a frontierei 

Semestrul I, 

2015 

MAI, 

MF, 

Ministerul 

Sănătăţii 

Acord de cooperare 

elaborat, semnat şi 

implementat 

Acţiune realizată 

- La 03.11.2014 de către DPF, SV, Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină 

Urgentă şi Centrul Naţional de Sănătate Publică a fost semnat Algoritmul procedurilor 

operaţionale standarde întru prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru 

sănătatea publică. 

A fost elaborat şi aprobat Ordinul comun dintre MF, Ministerul Sănătăţii şi Ministrul 

Afacerilor Interne nr.243-o din 25.06.15/539 din 30.06.15/191 din 07.07.15 ,,cu privire la 

punerea în aplicare a normelor de dotare a echipajelor de intervenţie pentru simplificarea 

controlului la trecerea frontierei de stat în caz de urgență medicală”. 

La 11.02.2015 DPF a fost semnat acordul de cooperare cu SPCSE al MAI, care este 

conform Algoritmului procedurilor operaționale standarde întru prevenirea transmiterii 

transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică, aprobat la nivel național de către 

SV, Institutul de Medicină Urgentă, Centrul Naţional de Sănătate Publică. 

23.4 Elaborarea și semnarea 

acordului de cooperare în 

domeniul protecției 

mediului combaterii actelor 

ilegale, prevenirii tăierii 

ilicite a vegetației silvice și 

a braconajului în zona 

terestră a frontierei și în 

bazinele acvatice 

transfrontaliere 

Semestrul I, 

2015 

MAI, 

Ministerul 

Mediului 

Acord de cooperare 

elaborat, semnat și 

implementat 

Acţiune în curs de realizare, cu propunere de transfer pentru anul 2016 

Inițial, proiectul acordului a fost elaborat și remis spre avizare către Ministerul Mediului 

prin scrisoarea nr. 35/7-2661 din 08.05.2015. Avizul fiind recepționat la data de 

22.06.2015. 

Ulterior, proiectul acordului a fost redactat și expediat repetat în adresa Ministerului 

Mediului (MM) prin scrisoarea nr. 35/7 – 6510 din 24.11.2015, avizul fiind recepționat la 

data de 23.12.2015. Conform avizului, acordul respectiv urmează a fi semnat: 

1) între MAI și MM (acordul general); 

2) ulterior DPF, pe de o parte și Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Piscicol, 

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat pe de altă parte. 

Astfel, proiectul acordului urmează a fi expus într-un format nou. 

Reieșind din faptul că acțiunea respectivă derivă din Planul de implementare a Strategiei 

naționale de management integrat al frontierei de stat aprobat prin HG nr. 1005 din 

10.12.2014, decizia de transfer a termenului de executare urmează a fi luată în cadrul 

ședinței Consiliului Național de MIFS. 

23.5. Semnarea acordului 

interinstituțional de 

cooperare în domeniul 

evidenței datelor  privind 

numărul cetățenilor RM 

care s-au aflat peste hotare 

mai mult de 90 de zile și s-

au întors în țară  

Trimestrul I, 

2015 

MAI, 

MMPSF 

Acord de cooperare 

instituțională semnat 

 

Acțiune realizată 

Acordul între DPF al MAI și MMPSF privind schimbul de informații a fost semnat la 

data de 17 iulie 2015. 

23.6. Crearea și dezvoltarea 

Sistemului informaţional cu 

privire la oferirea 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI, 

MMPSF 

Sistem informaţional 

creat și dezvoltat. 

Datele privind numărul 

Nu au fost realizate careva acțiuni 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

informației despre numărul 

cetățenilor RM care s-au 

aflat peste hotare mai mult 

de 90 de zile și s-au întors în 

țară 

cetățenilor RM care s-au 

aflat peste hotare mai 

mult de 90 de zile și s-au 

întors în țară furnizate 

trimestrial 

23.7. 

Completarea/revizuirea 

cadrului de cooperare la 

nivel regional și local 

(planuri de cooperare 

interinstituționale) între 

autoritățile relevante cu 

atribuții ale MIFS 

Semestrul I, 

2015 

Autoritățile 

din sistemul 

MIFS 

 

Planurile de cooperare 

inter-instituțională 

semnate la nivel regional 

și local și aplicate 

Acțiune realizată 

DPF: 

La nivel regional sunt semnate planuri de cooperare cu: subdiviziunile SPCSE al MAI, 

Procuraturii, Judecătoriei, Direcțiile teritoriale ale Serviciului de Informații și Securitate, 

Inspectoratele de Poliție, Inspecția Ecologică, Penitenciarele, subdiviziunile 

Inspectoratului Național de Patrulare al IGP al MAI, SV, Serviciului Piscicol, Societatea 

Vînătorilor și Pescarilor, Întreprinderea de stat Moldsilva. 

SV: 

SV activează în baza acordurilor de colaborare cu toate autorităţile din sistemul MIFS.  

23.8. Intensificarea 

cooperării în domeniul 

managementului situațiilor 

de criză, prin: constituirea 

de grupuri comune de lucru 

interinstituționale ale 

autorităților de management 

integrat al frontierei de stat 

relevante, elaborarea de 

planuri interinstituționale de 

acțiuni în situații de urgență 

precum epidemii, dezastre 

naturale sau crize 

umanitare, incluzînd 

desfășurarea de acțiuni și 

elaborarea de proceduri 

comune 

Semestrul I, 

2015 

CNMIFS 

autoritățile din 

sistemul MIFS 

 

Grupuri de lucru 

interinstituționale în 

domeniul 

managementului 

situațiilor de criză, 

rezolvării situațiilor 

excepționale și a 

incidentelor create și 

instituțiile membre 

constituente 

Planuri interinstituționale 

de acțiuni în situații de 

urgență precum epidemii, 

dezastre naturale sau 

crize umanitare elaborate 

și aplicate 

Acţiune realizată 

La 11.02.2015 a fost semnat Acordul de cooperare cu SPCSE al MAI. 

Au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanții SDOI, IGP, DTC, DPF, în cadrul 

cărora au fost elaborate: 

- Planul de acțiuni privind asigurarea securității sediilor DPF în cooperare cu entitățile 

MAI (semnat 02.06.2015) 

- Planul de cooperare între IGP, DTC, DPF cu privire la asigurarea securității sediilor 

părților (semnat 14.07.2015); 

A fost revizuit și ajustat Planul special al MAI „Calamități”, semnat cu SPCSE în 

februarie 2015. 

La 03.11.2014 a fost aprobat patrulater (DPF, SV, Institutul de Medicină Urgentă, 

Centrul Naţional de Sănătate Publică) „Algoritmul procedurilor operaționale standarde 

întru prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică”, în 

baza principiilor de cooperare interinstituțională. 

23.9. Organizarea de 

exerciţii practice cu 

participarea SV în zonele de 

competență ale SV cu risc 

sporit de încălcări vamale 

Semestrul II, 

2017 

MF, 

MAI  

Parteneri: 
EUBAM 

Exerciţii practice cu 

participarea SV 

Colaboratori vamali și 

polițiști de frontieră 

instruiţi 

Acţiune în curs de realizare 

În vederea consolidării cooperării dintre autorităţile relevante au fost organizate 

operaţiunile naţionale comune: 

Danubius” faza I, II, III și IV, desfăşurată în perioada 25-29.05/22-26.06/14-18.09/05-

09.10.2015, sub egida EUBAM; 

,,Black Poseidon IV” desfăşurată în perioada 01–29.05.2015, organizată sub egida 

Interpol, în cooperare cu OMV; 

,,Stop Tabaco 2015”  desfăşurată în perioada 23.02.2015- 20.03.2015. 

,,Westerlies 3” desfăşurată în perioada 06-15.03.2015, organizată sub egida Organizaţiei 

Mondiale a Vămii în colaborare cu Serviciul Vamal al Japoniei; 

,,Pangea VIII” desfăşurată în perioada 01–11.06.2015 organizată sub egida OIPC 

Interpol şi OMV; 

,,Postman 2015” desfăşurată în perioada 16-31.03.2015, organizată sub egida Interpol; 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

”CATalyst” desfăşurată în perioada 10-30.10.2015 privind lupta împotriva traficului 

ilicit cu substanţe psihotrope, organizată sub egida OMV; 

”SKY-NET II” desfăşurată în perioada 07.11.2015-14.12.2015 privind combaterea 

traficului ilicit cu substanţe psihotrope şi precursorii chimici prin intermediul poştei simple 

şi curierat expres, organizată de către OMV. 

 

OBIECTIVUL VII. Dezvoltarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea asigurării interoperabilității și corelării cu partenerii europeni și internaționali 

24. Dezvoltarea 

cooperării 

internaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1. Asigurarea semnării și 

implementarea Acordului 

interministerial dintre 

Serviciul Grăniceri al 

Ucrainei, Serviciul de Stat 

Fiscal al Ucrainei si DPF al 

MAI al RM, SV al MF al 

RM privind punctele de 

contact la frontiera moldo-

ucraineană 

Semestrul I, 

2015 

MAI 

MF 

MAEIE  

Acord semnat și 

implementat 
Acţiune în curs de realizare, cu propunere de transfer pentru anul 2016 

La data de 29 iulie 2015, în orașul Odesa (Ucraina), a avut loc cea de-a 110-a Şedinţă 

externă de coordonare a EUBAM, în cadrul căreia reprezentantul Serviciului Grăniceresc 

de Stat al Ucrainei, a informat partea moldovenească despre refuzul Serviciului Fiscal de 

Stat al Ucrainei de a participa ulterior la elaborarea şi realizarea Protocolului sus-

menţionat. 

La data de 04.09.2015, prin scrisoarea nr. 0.27-9879/0/6-15, partea ucraineană a 

comunicat părții moldovene despre intenția de încetare a participării Serviciului Fiscal de 

Stat al Ucrainei la elaborarea şi încheierea Protocolului, transmițînd textul proiectului 

Protocolului cu modificările corespunzătoare. 

La data de 11.09.2015, prin scrisoarea nr. 35/11-5025, DPF a transmis în adresa DGCIIE 

a MAI pentru reexaminare setul de materiale necesar, în vederea iniţierii negocierilor şi 

aprobării semnării Protocolului între DPF al MAI al RM şi Administraţia Serviciului 

Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-

ucraineană, textul căruia a fost modificat dat fiind faptul că a fost încetată participarea 

organelor vamale ale RM şi Ucrainei la elaborarea şi încheierea Protocolului vizat.  

La data de 17.11.2015, prin scrisoarea nr.18/1893 au fost recepţionate avizele 

ministerelor de resort, cu excepţia avizelor MF şi SV, care au parvenit ulterior. 

În baza avizelor recepţionate a fost elaborat şi semnat setul de materiale necesar iniţierii 

negocierilor şi aprobării semnării Protocolului. 

24.2. Negocierea și 

semnarea Acordului dintre 

Guvernul RM și Cabinetul 

de Miniștri al Ucrainei 

privind cooperarea la 

efectuarea controlului în 

comun al persoanelor, 

mijloacelor de transport și 

mărfurilor la frontiera de 

stat 

Semestrul I, 

2015 

MAI, 

MAEIE  

Parteneri: 
EUBAM 

Acord negociat și semnat 

 
Acţiune în curs de realizare, cu propunere de transferare pentru anul 2016 

Desfășurarea întrevederii între experții autorităților de frontieră ale RM și Ucrainei și 

discutarea conceptului proiectului Acordului (12.02.2015). 

Proiectul Tratatului modificat de DPF a fost transmis Părții ucrainene (03.03.2015).  

La data de 19.05.2015 DPF a primit comentariile Părții ucrainene pe marginea textului 

Acordului.  

Textul documentului se află la avizare intra-instituțională. În prezent DPF în comun cu 

SV efectuează activități comune pentru pregătirea acestui document spre încheiere 

24.3. Semnarea Protocolului 

dintre DPF al MAI al RM şi 

Administraţia Serviciului 

Grăniceresc de Stat al 

Ucrainei cu privire la 

schimbul de informaţii 

statistice şi analitice  

Semestrul I, 

2015 

MAI  Acord semnat Acţiune realizată 

Protocolul între DPF al MAI al RM şi Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al 

Ucrainei cu privire la schimbul de informaţii statistice şi analitice, a fost semnat la data de 

20 noiembrie 2014 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

24.4. Negocierea și 

asigurarea semnării 

Acordului dintre RM, 

România şi Ucraina cu 

privire la punctele de 

joncțiune a frontierelor de 

stat ale RM, României şi 

Ucrainei  

Semestrul II, 

2015 

MAI, 

MF MAEIE 

Acord negociat și semnat Acţiune în curs de realizare, cu propunere de transferare pentru anul 2016 

La etapa actuală se constată deficiențe de ordin conceptual privind necesitatea unui astfel 

de acord, manifestate de partea română și mai puțin partea ucraineană.  

În cadrul întrevederilor bilaterale cu părțile, planificate pentru anul 2016, urmează a 

identifica soluții optime pentru promovarea inițiativei. 

24.5. Finalizarea procesului 

de demarcare a sectorului 

moldo-ucrainean al 

frontierei de stat și 

semnarea Tratatului dintre 

RM şi Ucraina privind 

regimul frontierei de stat 

Semestrul II, 

2015 

MAI 

MF  

MAEIE 

 

Tratat dintre RM ŞI 

Ucraina privind regimul 

frontierei de stat moldo-

ucrainene, colaborarea și 

asistența reciprocă pe 

probleme de frontieră 

semnat și înaintat pentru 

ratificare 

Numărul de km de 

frontieră moldo-

ucraineană demarcate 

Acţiune în curs de realizare, cu propunere de transferare pentru anul 2016 

În scopul finalizării procesului de demarcare a frontierei dintre RM şi Ucraina, în anul 

curent au avut loc 3 ședințe ale Comisiei mixte moldo-ucrainene de demarcare şi 7 ședințe 

ale Grupului de lucru pentru elaborarea documentelor finale de demarcare. 

În cadrul ședințelor menționate au fost abordate subiecte legate de finalizarea procesului 

de demarcare pe sectorul central (transnistrean) al FS şi pregătirea spre editare a 

documentelor finale de demarcare. 

În acest context, Părțile au definitivat modalitatea transpunerii în teren a FS, pe sectorul 

central (transnistrean) al frontierei dintre RM şi Ucraina, urmînd a fi realizate lucrările în 

teren. 

Desfășurarea procesului de demarcare în anul 2015 a fost tergiversată din cauza lipsei de 

finanțare. Acest impediment a fost parțial depășit datorită eforturilor comune depuse de 

către autorităţile responsabile.  

În rezultatul acţiunilor întreprinse a fost obţinut minimul de mijloace financiare, necesar 

pentru asigurarea continuității lucrărilor prioritare de demarcare. 

24.6. Continuarea cooperării 

în cadrul Panelului 

„Managementul Integrat al 

Frontierei” lansat în cadrul 

Platformei multilaterale 

„Democrație, Bună 

Guvernare și Stabilitate” din 

cadrul Parteneriatului Estic 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI 

MAEIE  

MF  

 

Numărul de proiecte 

înaintate/ 

aprobate/implementate 

Numărul și tipul de 

activităţi de cooperare 

lansate și desfășurate 

Acţiune în curs de realizare 

DPF: 

În perioada 16-17 iunie 2015, în or. Riga, Letonia, un reprezentant al DPF a participat la 

cea de-a 12-a ședință a Panelului MIF în cadrul Platformei multilaterale ,,Democrație, 

Bună Guvernare și Stabilitate” din cadrul Parteneriatului Estic. 

La 3.12.2015, în or. Bruxelles, Belgia, un reprezentant al DPF a participat la cea de-a 13-

a ședință a Panelului MIF în cadrul Platformei multilaterale ,,Democrație, Bună Guvernare 

și Stabilitate” din cadrul Parteneriatului Estic. 

Cea de-a 14-a ședință a Panelului MIF din cadrul Parteneriatului Estic, va avea loc în 

perioada mai-iunie 2016 în Chișinău, RM. 

La etapa actuală DPF participă la două proiecte în cadrul acestui for:  

- Patrularea comună la FS terestră și fluvială între RM și Ucraina;  

- Dezvoltarea capacităților în domeniul MIF. 

SV: 

În decembrie 2014 documentația corespunzătoare a proiectului privind construcţia PTFS 

Palanca pentru realizarea controlului comun pe teritoriul RM a fost aprobată de Guvernul 

RM, SV RM, DPF MAI RM şi ANSA. Proiectul a fost lansat oficial la 27 mai 2015, fiind 

implementat de UNDP Moldova. La moment sunt la etapa de finalizare lucrările de 

proiectare. 

SV în perioada 16-17 iunie 2015 la Riga a participat la cea dea-a XII-a reuniune a 

Grupului de lucru privind Managementul Integrat al Frontierei pe lângă platforma 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

multilaterală a Parteneriatului Estic nr. I “Democraţie, Bună Guvernare şi Stabilitate”, 

urmată de o vizită de studiu la Terminalul de Pasageri a portului Riga.  

În cadrul Proiectului de instruire al Iniţiativei prioritare privind IBM în cadrul 

Parteneriatului Estic, implementat de FRONTEX, au fost desfăşurate următoarele 

activităţi: 

- 22 ianuarie 2015, Varşovia, Polonia, întrevederea de coordonare a persoanelor de 

contact în cadrul implementării Proiectului de instruire 

- 11-15 mai 2015, Polonia (Varşovia, punctele de trecere la frontieră cu Republica 

Belarus ) vizita de studiu în domeniul managementului integrat al frontierei 

- Budapesta, Ungaria, 27-29 mai 2015, Atelierul de lucru al Organizaţiei Mondiale a 

Vămilor (OMV) din regiunea europeană privind iniţiativele strategice pentru facilitarea 

comerţului şi implementarea Acordului Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) 

privind Facilitarea Comerţului 

- Chişinău, 2-4 iunie 2015, seminar naţional privind declararea prealabilă 

- Tbilisi, Georgia, 24-25 iunie 2015, Atelier de lucru regional privind Convenţia de 

Tranzit Comun (CTC) şi Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) 

- Viena, Austria, 23-24 noiembrie 2015 şedinţa de coordonare şi Conferinţa 

interguvernamentală a Proiectului 

- Kiev, Ucraina, 14 decembrie 2015, Conferinţa PRINEX privind implementarea 

schimbului de informaţie prealabilă între serviciile vamale din Ucraina şi Republica 

Belarus  

MAEIE 

În anul 2015 RM împreună cu Ucraina au înaintat 4 propuneri de proiecte, 3 dintre care 

UE a evaluat drept eligibile pentru finanţare (punctul de trecere a frontierei Pervomaisc – 

Cuciurgan; punctele de contact la frontieră; schimb automatizat de date).  

UE a organizat misiunea experţilor UE de evaluare a acestor propuneri de proiecte, în 

perioada 15.12.2015-18.01.2016, în paralel cu propunerea de proiect prezentată anterior şi 

acceptată de UE privind modernizarea punctului de trecere „Giurgiuleşti-Reni” pentru 

organizarea controlului comun pe teritoriul Ucrainei, fiind desfăşurate şi vizite în teritoriu 

la punctele de trecere respective. Raportul experţilor UE va fi prezentat Delegaţiei UE din 

Kiev către 20 ianuarie 2016. 

S-a lansat implementarea 1 proiect (punctul de trecere a frontierei Palanca). 

S-a finalizat implementarea (decembrie 2015 – ianuarie 2016) 1 proiect (patrularea 

comună la frontiera terestră şi fluvială). 

24.7. Elaborarea, negocierea 

și semnarea Planurilor de 

cooperare pentru 2015 

dintre DPF al RM și 

autoritățile de frontieră ale 

României, Ucrainei, 

Georgiei 

 

Semestrul II, 

2015 

MAI  Planuri de cooperare 

elaborate, negociate  
Acţiune realizată 

În cadrul întrevederii conducătorilor autorităților de frontieră ale RM și Ucrainei (20 

noiembrie 2014) a fost semnat Planul de dezvoltare a cooperării pentru anul 2015. 

În regim de lucru a fost semnat Planul de dezvoltare cooperării între autoritățile de 

frontieră ale RM și României  pentru anul 2015. 

Prin corespondența a fost semnat Planul măsurilor comune între  autoritățile de frontiera 

ale RM și Republicii Letonia pentru anul  2015. 

În cadrul întrevederii conducătorilor autorităților de frontieră ale RM și Georgiei, care a 

fost la data de 26 martie 2014 a fost semnat Planul de cooperare pentru anii 2014-2015 

între autorităţile de frontieră ale RM şi Georgiei. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

La data de 31 martie 2015 a fost semnat, prin corespondență, Planul de cooperare între 

autoritatea de frontieră a RM și Estoniei. 

La 04.11.2015 a fost semnat Planul de cooperare între autoritățile de frontieră ale RM și 

Ucrainei pentru anii 2016-2017. 

24.8. Elaborarea/negocierea/ 

semnarea/implementarea 

documentelor de cooperare 

bilaterală în domeniul vamal 

cu Georgia, precum și cu 

ţările Comunităţii Statelor 

Independente, inclusiv cu 

Belarus şi Kazahstan  

Semestrul II, 

2017 

MF 

ANSA  

MAEIE 

Documente de cooperare 

bilaterală 

elaborate/negociate/înche

iate și implementate  

Acţiune în curs de realizare 

SV are semnate acorduri de cooperare bilaterale cu Georgia, Belarus şi Kazahstan pe 

diverse activităţi ce ţin de domeniul vamal. Anual au loc 2 şedinţe ale Consiliului 

conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale CSI în cadrul cărora sunt 

semnate diverse documente de cooperare.  

Pe 4 iunie 2015 la Şimkent, Republica Kazahstan, a avut loc cea de-a 61-a şedinţă a 

Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale statelor membre CSI. 

 24.9. Actualizarea și 

implementarea planurilor de 

cooperare bilaterală cu 

România şi Ucraina în 

domeniul vamal 

Semestrul II, 

2017 

MF  

MAEIE 

 

Planuri de cooperare 

actualizate 

Activităţi de cooperare 

desfăşurate conform 

înţelegerilor bilaterale 

Acţiunea nu a fost iniţiată 

Noul Plan de cooperare cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România a fost 

semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2015. 

Activităţi de cooperare vamală cu România sunt desfăşurate conform înţelegerilor 

bilaterale şi a celor multilaterale cu UE. 

Documentele de cooperare vamală cu Ucraina nu necesită a fi actualizate, toate 

activităţile de cooperare sunt desfăşurate conform înţelegerilor bilaterale şi a celor 

multilaterale cu UE. 

La 04.11.2015, la Chişinău, a fost semnat Protocolul între serviciile de frontieră şi 

vamale din RM şi Ucraina privind organizarea controlului comun în punctul de trecere al 

frontierei „Pervomaisc-Kuciurgan” pe teritoriul Ucrainei. La moment este la etapa de 

definitivare proiectul Schemei tehnologice de organizare a controlului comun în PTF 

„Pervoimaisc-Kuciurgan”. EUBAM a contribuit esenţial la facilitarea dialogului între părţi 

şi avansarea activităţilor la acest capitol. 

25. 

Aprofundarea 

cooperării cu 

Agenţia 

Europeană 

pentru 

Managementul 

cooperării 

operaţionale la 

frontierele 

externe ale 

statelor-

membre ale 

Uniunii 

Europene 

25.1. Intensificarea 

cooperării cu FRONTEX în 

domeniile: schimbului de 

informaţii şi produse 

relevante/alerte şi servicii 

(în cadrul reţelei EBRAN); 

analizei informaţiilor şi 

riscurilor (FronBAC. 

Common Integrated Risk 

Analysis Model-Modelul 

Comun de Analiză a 

Riscului), elaborarea în 

comun a produselor 

analitice; participarea la 

/organizarea de operațiuni 

comune (terestre, aeriene), 

instruiri; cercetare; 

dezvoltarea capacității 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

Parteneri: 

FRONTEX  

Numărul de produse 

analitice transmise și 

primite 

Numărul de produse 

analitice elaborate în 

comun 

Numărul de operaţiuni 

comune desfăşurate și 

numărul personalului 

implicat 

Numărul cursurilor la 

care personalul PF a luat 

parte, dezagregate pe 

tematica instruirilor și 

numărul personalului 

instruit 

Numărul de studii, 

cercetări etc. realizate și 

Acţiune în curs de realizare 

1. La sfîrșitul anului 2014 a fost semnat un nou plan de cooperare cu FRONTEX pentru 

anii 2015-2017 în baza căruia 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 3 luni, Agenția FRONTEX facilitînd 

participarea experților din UE, cu profiluri în detectarea mașinilor furate şi experți avansați 

în actele falsificate. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

activității Punctului 

Național de contact 

FRONTEX din cadrul DPF 

rezultatele acestora 

Numărul și tipul de 

activităţi desfăşurate 

(operațiuni, exerciții 

comune etc.) 

- 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); 

- participarea DPF la seminarul de instruire a coordonatorilor naționali în domeniul 

pregătirii profesionale ”Combaterea traficului de ființe umane”. 

În cadrul proiectului Parteneriatului Estic ,,Dezvoltarea capacităților instituționale în 

domeniul MIF”, proiect implementat de FRONTEX, în parteneriat cu OIM, OMV, 

ICMPD au fost realizate următoarele activități: 

 22 ianuarie, Varșovia, Polonia – ședința de coordonare a Proiectului; 

 22 ianuarie – 6 februarie, Chișinău – atelier de lucru destinat traducătorilor CCC; 

 5-7 mai, Tbilisi, Georgia – CCC – instruire destinată multiplicatorilor; 

 11-15 mai, Polonia – vizită de studiu în vederea preluării celor mai bune practici în 

domeniul MIF; 

 16-18 iunie, Minsk, Belarus - Curs regional al formatorilor din statele Parteneriatului 

Estic în domeniul combaterii traficului de ființe umane; 

 1 iulie 2015 –donația echipamentului (2 laptop-uri; 1 UPS; 1 proiector; 1 printer) 

destinat analizei de risc. 

 22-24 septembrie - Cursul regional de instruire privind drepturile fundamentale 

destinat autorităților de frontieră (Minsk, Belarus); 

 28 sept - 02 oct. – Curs destinat formatorilor ,,Anti-trafic de ființe umane (Lituania). 

La data de 05.11.2015, în or. Varşovia, Polonia, au avut loc Negocierile Bilaterale 

Anuale în scopul identificării noilor mijloace de cooperare pentru anul 2016 dintre DPF si 

Agenţia FRONTEX. 

În perioada 18-19.11.2015, în or. Varşovia, Polonia, a avut loc Ședința cu privire la 

evaluarea tuturor activităţilor operaționale, care au fost implementate în 2015 şi care 

urmează a fi realizate în 2016 în scopul de a identifica noi mijloace de cooperare pentru 

anul 2016 dintre DPF și Agenţia FRONTEX. 

25.2. Semnarea, aprobarea, 

implementarea Planului de 

cooperare cu Agenția 

FRONTEX pentru anii 

2015-2017 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

Parteneri: 
FRONTEX 

Planul de cooperare 

pentru anii 2015-2017 

semnat și aprobat 

Activități de cooperare 

planificate desfășurate în 

termen  

Realizat 

La sfârșitul anului 2014 a fost semnat un nou plan de cooperare cu FRONTEX pentru 

anii 2015-2017 

26. 

Consolidarea 

cooperării cu 

Misiunea 

EUBAM   

Realizarea Planului de 

acțiuni EUBAM  pentru 

faza a 10-a de activitate  

(10 Phase - Action Plan) 

Semestrul II, 

2015 

MAI 

MF  

Parteneri: 

EUBAM   

 Numărul de activităţi 

desfăşurate 

Numărul de personal 
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1. Demarcarea frontierei: 

 3 ședințe ale Comisiei mixte moldo-ucrainene de demarcare a frontierei (57-a ședință: 

20-22.01.2015; 58-a ședință: 12-14.05.2015; 59-a ședința: 8-10.12.2015); 

 7 ședințe ale grupului de lucru moldo-ucrainean pentru pregătirea documentelor finale 

de demarcare a frontierei (26-a ședință:10-12.02.2015; 27-a ședință: 07.09.04.2015; 28-a 

ședință: 02.04.06.2015; 29-a ședință 16-18.06.2015; 30-a ședință: 14-16.07.2015; 31-a 

ședință: 18-20.08.2015; 32-a ședință: 17-19.11.2015). 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

comun 2. Dezvoltarea capacităților instituționale 

Finalizarea și publicarea Ghidului metodologic și a Manualului practic privind patrularea 

comună a frontierei moldo-ucrainene. 

3. Dezvoltarea capacităților operaționale 

 CBSAR: Elaborarea raportului lunar comun de evaluare a securităţii la frontiera moldo-

ucraineană (CBSAR). 

 Ședința semestrială privind elaborarea Reportului Comun a Securității la Frontieră 

(19-21.08.2015, or. Odessa, Ucraina). 

 Analiza de risc: 9 ședinţe ale Grupului Comun de Analiza a Riscurilor cu participarea 

EUBAM (26.01.2015; 20.02.2015; 12.03.2015; 08,11.06.2015; 8,14.07.2015; 8.10.2015; 

26.11.2015). 

 1 ședința anuală de evaluare a sistemului de analiză de risc a DPF (18.02.2015) 

Evaluarea sistemului de analiză de risc a PF la nivel regional (29.06-10.07) 

Şedinţa de lucru privind dezvoltarea cooperării bilaterale între autorităţile de frontieră ale 

Republicii Moldova şi Ucrainei în domeniul analizei riscurilor (8-10.12.2015) 

- Cooperare transfrontalieră: 1 reuniune a grupului de lucru pentru combaterea 

infracțiunilor legate de mijloace de transport (14.04.2015); 

 1 ședință regulară a grupului special de combatere a traficului ilicit cu produse de 

tutungerie (18.03.2015) 

 1 ședința regulară a grupului de lucru privind combaterea traficului ilicit de arme 

(20.05.2015) 

 Exercițiul public ”Prevenirea și contracararea traficului de materiale radioactive peste 

frontiera de stat” (26-28.2015, or. Odessa) 

 întrevederea grupului de lucru special pe armament (22.09.2015, or. Odessa) 

 Seminarul practic cu privire la mărfurile cu destinația dublă în cadrul Grupului special 

pentru arme (7.10.2015, or. Odessa) 

 Seminarul practic cu privire la mărfurile cu destinația dublă în cadrul Grupului special 

pentru armament (20-22.10.2015, or. Odessa) 

 Întrevederea regulară a Grupului de lucru nr.1 (29.10.2015) 

 Şedinţa regulară a Grupului de lucru nr.2 (11.11.2015) 

 Seminarul privind implementarea patrulării comune la frontiera de stat moldo-

ucraineană (10-11.11.2015) 

 Atelierul de lucru privind noile tehnologii în domeniul relaţiilor publice ()16-

20.11.2015) 

 Întrevederea anuală privind cooperarea regională (23-25.11.2015) 

 Cursul de instruire şi exerciţiul practic a grupului de lucru în domeniul armamentului 

(27.04.2015-30.04.2015) 

 1 reuniune grupului de lucru privind combaterea traficului ilicit de arme (20.05.2015);  

- Operațiuni comune: cea de-a 13-a operațiune comună de control a frontierei 

„Danubius” (faza I: 25-29.05.2015, obiectiv: „Combaterea migrației ilegale, traficul de 

ființe umane și trecerea ilegală la frontiera de stat”; faza II-: 22-26.06.2015, obiectiv 

„Combaterea criminalității transfrontaliere”; faza III: 14-18.09.2015, obiectiv ; faza IV, 5-

9.10.2015, obiectiv  ) 

 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

- Schimbul automatizat de date privind persoanele și mijloacele de transport, cu care 

persoanele traversează FS moldo-ucraineană. 

 6 întrevederi a experţilor în cadrul căreia a fost elaborat şi definitivat textul proiectului 

Acordului privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează 

frontiera de stat moldo-ucraineană (05.06.02.2015); 

 2 vizite în scopul familiarizării cu sistemele de colectare și prelucrare a informațiilor 

privind traversările frontierei de stat (23-24.02.2015; 19-20.03.2015); 

3 reuniuni ale experților Părților pe marginea primului proiect a specificaților tehnice 

pentru implementarea mecanismului de schimb de date. (24-26.04.2015; 25-26.05.2015; 

22-23.06.2015). 

SV: 

Trimestrial sunt desfăşurate Şedinţe de Coordonare a EUBAM în cadrul cărora sunt 

abordate subiecte legate de situaţia la frontiera de stat moldo-ucraineană, sunt prezentate 

Rapoarte lunare referitor la schimbul prealabil de informaţii între Serviciile Vamale ale 

ambelor state, precum şi de activitate a serviciilor vamale şi a poliţiei de frontieră ale 

Republicii Moldova şi Ucraina. Au fost organizate în jur de 35  evenimente în cadrul 

activităţii EUBAM. 

 
Lista acronimelor: 

 

UE – Uniunea Europeană 

RM – Republica Moldova 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

MJ – MJ 

MTIC – Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

MF – Ministerul Finanțelor 

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

SIS – Serviciul de Informații și Securitate 

CNA – Centrul Național Anticorupție 

PF – Poliția de Frontieră 

SV – Serviciul Vamal 

ANSA - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

DPF – Departamentul Poliției de Frontieră 

IGP – Inspectoratul General al Poliției 

DTC – Departamentul trupelor de carabinieri 

BMA – Biroul migrație și azil 

 

 

 

 

STI – Serviciul tehnologii informaționale 

SPCSE – Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 

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

FRONTEX - Agenția Europeana pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele 

Externe ale Statelor Membre ale UE 

ICAO – Organizația Internațională a Aviației Civile 

OSCE – Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 

OIM – Organizația Internațională pentru Migrație 

OMV – Organizația Mondială a Vămilor 

ICMPD – International Center for Migration Policy Development 

FS – Frontiera de stat 

MIFS – Managementul Integrat al FS 

CNMIFS – Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat 

PTF – Puncte de trecere a frontierei 

CNPF – Colegiul Naţional al PF 

SPF – Sector al PF 

SIIPF – Sistemul informațional integrat al PF 

CBRN – Chemical, biological, Radiologic and Nuclear  

 
 


