
RAPORT 
privind realizarea, în semestrul I al anului 2017, 

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) 

 

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 

În curs de realizare  

PF - A fost elaborat proiectul hotărării Guvernului (HG) cu privire la aprobarea 

modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (HG nr.650 

din 12.06.2006; HG nr.78 din 21.02.1994; HG 778 din 27.11.2009; HG nr.434 din 

19.06.2012). 

Amendamentele, operate în punctul 2 al HG 778 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea MAI, structurii efectivului-limită ale 

aparatului central, prevăd majorarea efectivului-limită al Poliției de Frontieră cu 252 de 

unități.  

În prezent, proiectul dat se află la CNA pentru expertiza anticorupție. 

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  

În curs de realizare  

Acțiunea urmează a fi realizată după implementarea acț. 1.1. 

 

2. Consolidarea 

sistemului de 

formare inițială 

și continuă a 

personalului 

autorităților ce 

dețin atribuții 

nemijlocite la 

frontieră 

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 

 

Realizat  

PF - Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 161 de activități de instruire 

și anume: interne – 75, instruiri externe – 86; în cadrul cărora au fost instruiți 1411 polițiști 

de frontieră (net  879 poliţişti de frontieră) în domeniul managerial și leadership 

organizațional, al comunicării și relațiilor publice, managementului de proiect. 

 Academia ,,Ștefan cel Mare” - Academia ,,Ștefan cel Mare”, in special Catedra Drept 

public și securitate a frontierei, a realizat următoarele activități: 

De către cadrele didactice din instituția universitara în colaborare cu angajații IGPF, au 

fost desfășurate cursuri de instruire la următoarele discipline de specializare: 

1) Managementul integrat al frontierei de stat; Managementul migrației; Leadership și 

etica profesională; Protecția europeana a drepturilor omului. 

2) Fundamentele legislative a activități și profesionale; Bazele supravegherii frontierei; 

Tratate in domeniul frontierei de stat. 

3) Control trecerii frontierei; Conducerea patrulelor de supraveghere a frontierei; 

Sisteme informaționale în MIFS; Gestionarea subunităților de frontiera; Particularitățile de 

supraveghere a frontierei. 

4) Echipament tehnic special de control și supraveghere a frontierei. 

6) Conducerea subunităților de control la TF; Particularitățile controlului mijloacelor de 

transport.  



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

În acest context, pe parcursul semestrului I anului 2017 au fost instruiți 80 de studenți ai 

Academiei MAI. 

SV – În cadrul Programului de instruire „Formarea profesionala continua”, Programului 

de instruire „Studiul desfăşurat al legislaţiei vamale” şi „Formare şi perfecţionare a 

colaboratorilor vamali de execuţie în cadrul posturilor vamale” sunt incluse tematici legate 

de comunicare şi relaţii publice, integrare europeană, planificare strategică, etică, 

deontologie şi integritate. 

În domeniul integritate:  

SV - 6 instruiri (DIS) în cadrul cursurilor de instruire „Studiul desfăşurat al legislaţiei 

vamale” şi „Formare şi perfecţionare continuă”. 

CNA – 7 ore 20 min. 

AAP „Integritatea funcţionarului public” – 1 persoane (24 ore) „Comunicare şi relaţii cu 

publicul”. 

AAP „Dezvoltarea abilităţilor de comunicare” – 1 persoană (16 ore). 

AAP„Prestarea serviciilor publice” – 3 persoane (72 ore). 

CI al SV „Dezvoltarea abilităţilor de comunicare” în cadrul cursurilor de instruire – 8.40 

ore. 

În domeniul managerial: 

AAP – „Dezvoltarea abilităţilor manageriale” – 4 persoane (96 ore) 

În domeniul limbile străine: 

CI  al SV „Curs intensiv de studiere a limbii engleze (Modulul II)” – 15 persoane 

(continuă). 

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 

În curs de realizare 

PF - Conform proiectului „Continuarea implementării conceptului de Management 

integrat al frontierei de stat al Republicii Moldova în conformitate cu ultimele actualizări 

la nivel european”, finanțat de UE prin Programul de Facilitare al Parteneriatului de 

Mobilitate și implementat de către IGPF Române sub coordonarea ICMPD, IGPF al RM 

va beneficia de sistemul de formare e-learning a personalului Poliţiei de Frontieră. 

Acțiunea este în proces de realizare cu suportul a trei experți din România.  La momentul 

actual compania contractată realizează Specificația Tehnică elaborată în acest sens. 

Ulterior aplicația e-learning va fi testată în centrele de instruire din Chișinău și direcțiile 

regionale (renovate și echipate cu suportul DTRA).  

SV – S-a realizat elaborarea suporturilor de curs pentru sistemul e-learning – care deţine 

1442 utilizatori activi, fiind plasate în perioada raportată – 22 suporturi de curs, total - 140 

suporturi de curs. 

3. Dezvoltarea 

capacităților de 

formare 

interinstituțion

ală a 

autorităților cu 

atribuții în 

domeniul 

3.1. Elaborarea și 

implementarea de programe 

integrate de instruire pe 

tematici de interes comun, 

inclusiv combaterea 

contrabandei și crimei 

organizate, conceptul 

managementului integrat al 

Semestrul II, 

2017 

MAI, 

MF,  

MM, ANSA, 

Ministerul 

Sănătăţii 

Programe integrate de 

instruire  elaborate şi 

implementate, 

dezagregate pe tematica 

instruirii 

Numărul de personal 

instruit 

În curs de realizare 

Anual se realizează procedura de identificare a necesarului de instruire a personalului 

subdiviziunilor MAI, în baza căruia este aprobat planul anual de perfecţionare/specializare 

pentru angajaţii instituţiei. 

Astfel, conform Planului desfăşurării cursurilor de perfecţionare/specializare ale 

angajaţilor subdiviziunilor MAI, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” în anul de studii 

2016-2017, aprobat prin ordinul MAI nr. 169 din 09.06.2016, au fost organizate, în 

perioada semestrului I al anului 2017, două cursuri de perfecţionare cu genericul 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

managementul

ui integrat al 

frontierei de 

stat 

frontierei de stat, cooperarea 

judiciară internațională, 

pericolele de sănătate 

publică etc. 

„Cooperarea poliţienească internaţională” şi „Activitatea de urmărire penală”, la care au 

fost instruiţi 50 de angajaţi din cadrul subdiviziunilor MAI, la următoarele tematicile: 

1) Asistenţa juridică internaţională în materie penală; 

2) Structuri de cooperare poliţienească internaţională la nivel intern; 

3) Structuri europene şi internaţionale de cooperare poliţienească; 

4) Aspecte introductive privind cooperarea poliţienească; 

5) Structuri regionale de cooperare poliţienească; 

6) Tactica şi metodica investigării infracţiunilor economice; 

7) Instrumentarea cauzelor penale privind infracţiunile cibernetice; 

8) Tactica documentării si instrumentării infracţiunilor de omor 

9) Contracararea falsificărilor de bani a cardurilor bancare; 

10) Aplicarea practică a măsurilor procesuale de constrângere. 

Totodată, în perioada 22-26.05.2017 și 12-16.06.2017, 56 reprezentanți ai autorităților 

naționale au participat în or. București, România, la cursul de pregătire a membrilor 

structurilor Consiliului Național de Management Integrat al Frontierei al RM, organizat de 

către IGPFR, în cadrul proiectului „Continuarea implementării conceptului de 

Management Integrat al Frontierei de Stat al Republicii Moldova, în conformitate cu 

ultimele actualizări la nivel european”. 

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,  

MM, ANSA, 

Ministerul 

Sănătăţii  

 

Parteneri: 

EUBAM, 

FRONTEX, 

Organizația 

Mondială a 

Vămilor 

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 

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 

În curs de realizare 

PF - În conformitatea cu Planului de integritate, pentru anul 2017 sunt planificate 26 

activități, dintre care 7 sunt realizate și 19 au stat „în curs de realizare”. 

La finele anului 2017 urmează a fi efectuată o evaluare generală a măsurilor realizate și a 

rezultatelor obținute în implementarea Planului respectiv. Urmarea a evaluării urmează a fi 

elaborat un nou Plan de integritate pentru perioada 2018-2020. 

SV - În perioada ianuarie – februarie 2017 reprezentanții SV au participat la 2 activităţi 

desfăşurate în colaborare cu organele de drept naţionale: CNA și Procuratura Anticorupție 

în vederea stabilirii posibilei implicări ale colaboratorilor vamali în acte de corupție și 

conexe acestora. 

A fost demarat procesul de reglementări specifice (departamentale) cu privire la 

incidentele de integritate și riscurile de corupție. 

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei a organizat la data de 09 iunie 2017 la 

Kiev, o întrevedere de lucru cu conducerea subdiviziunilor privind combaterea 

contrabandei și securitatea internă, cu scopul schimbului de informații și experiență în 

vederea dezvoltării domeniului antifraudă și combaterea corupției. 

La 28 iunie 2017 la sediul CNA, s-a participat la prima ședință de discuții cu 

reprezentanții Serviciului de Investigații Speciale din Lituania, Direcția Generală 

Anticorupție din România și Institutul de Management Public din Finlanda privind 

implementarea unui proiect Twinning cu scopul consolidării capacităților instituționale în 

domeniul prevenirii și investigării infracțiunilor de corupție. 

5. Crearea și 

consolidarea 

sistemului de 

management al 

Dezvoltarea sistemului de 

management al calității 

pentru autoritățile ce dețin 

competențe nemijlocit la 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

MF, Agenția 

ANSA 

Misiuni de audit intern 

desfășurate 

Misiuni de audit de 

supraveghere și 

În curs de realizare  

PF - În conformitate cu ord. DPF nr. 422 din 23.06.2017, reprezentanții IGPF, SV și ÎS 

Cadastru au participat la cursul de instruire „Formare auditor pentru sisteme de 

management al calității ISO 9001:2015 și ISO 19011:2011”, organizat de Societatea 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

calității frontieră  certificare desfășurate 

Numărul de personal 

instruit în domeniu 

Română pentru Asigurarea Calității, în perioada 26-30 iunie 2017, în or. Sinaia, România. 

Urmare a cursului de instruire se propune realizarea activităților în vederea 

implementării SMC în cadrul IGPF, după cum urmează: 

1. Elaborarea unui plan de acțiuni în vederea implementării SMC în cadrul instituției. 

2. Identificarea oportunităților de finanțare externă și întreprinderea măsurilor de rigoare 

(contactarea experților, instruirea personalului etc.) pentru certificarea PF conform 

standardului internațional ISO 9001:2015. 

Preluarea bunelor practici de implementarea a SMC în cadrul Serviciului Vamal, ÎS 

„CADASTRU”. 

SV - În luna mai a.c., a fost desfășurată o misiune de audit intern în domeniul calității, și 

respectiv, a fost desfășurat auditul de recertificare, organizat de compania de certificare 

SRAC. În urma căreia au fost reconfirmate certificate de corespundere la standardul ISO 

9001:2008 pentru Birourile vamale Nord, Centru și Sud. 

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 

În curs de realizare 

MAI (SDOI) - În scopul Implementării normelor metodologice privind 

interoperabilitatea managementul operaţional la nivel de sistem al afacerilor interne, a fost 

aprobat Ordinul MAI nr. 80 din 23 martie 2017 cu privire la Regulamentul privind 

interoperabilitatea componentelor managementului operațional al Ministerului Afacerilor 

Interne. 

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 

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  

În curs de realizare  

PF - Prin intermediului proiectului de asistență externă „Continuarea implementării 

conceptului de Management Integrat al Frontierei de Stat al Republicii Moldova, în 

conformitate cu ultimele actualizări la nivel european”, a fost contractat un Expert pe 

Termen Lung pe lîngă șeful IGPF în domeniul MIFS, care realizează o evaluare a 

domeniului la nivelul național. Ulterior, potrivit recomandărilor expertului, se va elabora 

proiectul Strategiei naționale MIFS. 

Totodată, prin ordinul DPF nr. 362 din 29.05.2017 a fost constituit grupul de lucru 

Departamental pentru elaborarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei 

de stat. 

La fel, la data de 25.05.2017 a intrat în vigoare Legea nr.288 din 16.12.2016 privind 

funcționarul public cu statut special din cadrul MAI. 

 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

și standardele fitosanitare, 

veterinare și de sănătate ale 

Uniunii Europene și 

delimitării clare și aplicării 

competențelor autorităților 

din sistemul MIFS 

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 

În curs de realizare 

PF - În primul semestru al anului 2017 a fost efectuată testarea și recepția finală a 6 

sisteme fixe de supraveghere video a FS amplasate la frontiera de stat, procurate în 

contextul Suportului bugetar pentru implementarea Planului de liberalizare a regimului de 

vize. 

 S-au efectuat vizite în teritoriu (5-6 iulie a.c) pentru analiza capacitățile de extindere și 

instalare a unor echipamente la locațiile IGPF cît și locațiile CrossBorder ale MAI, de 

către grupul de lucru mixt (DPF, STI, Raytheon). 

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 

În curs de realizare 

PF - În perioada de raport au fost realizate: 

1) Operațiunea ,,ECLIPSE II”, organizată în perioada 06 – 17 martie 2017, de către 

SELEC prin intermediul CCPI al IGP cu scopul combaterii cu traficul ilicit de tutungerie, 

cu participarea IGPF, SV, IGP (țările membre SELEC). Urmare a operațiunii au fost 

notificate 5 cazuri. 

2) Operațiunea ,,CĂUTARE”, organizată în perioada 15 – 17 martie 2017, de către IGP 

al MAI cu scopul identificării şi reţinerii persoanelor anunţate în căutare interstatală, 

persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori 

care se eschivează de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără 

urmă şi stabilirii identității cadavrelor neidentificate. Urmare a operațiunii au fost 

notificate 20 cazuri. 

3) Operațiunea ,,NAVIGATOR”, organizată în perioada 01 – 30 aprilie 2017, de către 

EUBAM cu scopul asigurării securității statului și ordinii publice prin prevenirea, 

contracararea, constatarea și investigarea traficului de arme și muniții, substanțe și deșeuri 

radioactive. În cadrul operațiunii au fost implicate autoritățile din RM, UC, RO, Marea 

Britanie, EUBAM, EUROPOL și SELEC. 

4) Operațiunea ,,SPARE PARTS”, organizată în perioada 16 – 17 mai 2017, de către 

SELEC prin intermediul CCPI al IGP în scopul combaterii infracțiunilor contra traficului 

ilicit de autovehicule. În cadrul operațiunii au fost implicate SELEC, INTERPOL, DPF, 

SV, IGP. Urmare a operațiunii au fost notificate 2 cazuri. 

5) Operațiunea ,,DUNAV 2017”, organizată în perioada 06 – 12 iunie 2017, de către 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

DCAF în scopul combaterii criminalității transfrontaliere cu implicarea autorităților 

DCAF, FRONTEX, EUROPOL, DPF. Urmare a operațiunii au fost notificate 46 cazuri. 

În perioada de raport au fost organizate: 

- 574 de patrulări comune cu reprezentanţii SGS al Ucrainei; 

- 191  de patrulări coordonate cu reprezentanţii IGPF din România; 

- 3 patrulări comune cu reprezentanții SV;  

- 93 de patrulări cu Serviciul Piscicol. 

7.6. Efectuarea unui studiu 

de fezabilitate pe 

componenta de mobilitate 

aeriană a PF în scopul 

asigurării combaterii  

migrației ilegale și 

criminalității 

transfrontaliere 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

 

Studiu de fezabilitate 

privind dezvoltarea 

componentei de 

mobilitate aeriană a PF 

În curs de realizare 

PF – În decembrie 2016 3 reprezentanții ai IGPF au luat parte în cadrul viziei de studiu 

la PF al Estoniei în vederea preluării practicii de utilizare a aparatelor de zbor fără pilot în 

activitatea de serviciu. Totodată, s-a discutat despre desfășurarea de către experți estonieni 

a SF vizat. Astfel, prin scrisoarea nr. 35/9-5393 din 14.07.2017, IGPF a transmis în adresa 

autorității de frontieră a Estoniei solicitarea de a lansa TAIEX-ul comun pentru elaborarea 

Studiului. 

8. Dezvoltarea 

capacităților 

serviciului 

chinologic 

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 

În curs de realizare: 

PF - În perioada de raport, s-au realizat următoarele activități de instruire: 

În contextul proiectului „Dezvoltarea capacităților serviciilor chinologice ale autorităților 

de frontieră ale Republicii Moldova și a Georgiei”, finanțat de UE prin Programul de 

Facilitare al Parteneriatului de Mobilitate, de către Centrul chinologic al Serviciului 

Grăniceri al Letoniei în cooperare cu ICMPD au fost desfășurate următoarele evenimente: 

1) Cursul de instruire (2 angajați, 30.04-06.05.2017, or Tbilisi, Georgia). 

2) Seminar de instruire a inspectorilor-chinologi (20 persoane, or. Ungheni, 22.05-

23.05.2017). 

Suplimentar, personalul PF a luat parte la următoarele activități: 

1) Competiție internațională, organizată de către Centrul Chinologic al Serviciului 

Grăniceresc de Stat din Letonia (1 angajat, 10.05-13.05.2017, or. Rezekne, Letonia). 

2) 16 cantonamente de instruire a inspectorilor chinologi și a câinilor de serviciu, cu 

implicarea a 110 reprezentanți PF. 

SV - Pe perioada primului semestru 2017 au fost desfășurate 6 activități de instruire, cu 

participarea a 12 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 

În curs de realizare 

PF - La momentul actual Centrul chinologic al Poliției de Frontiera dispune de date 

cantitative cu privire la necesarul de cîini de serviciu. Totodată, dat fiind faptul 

insuficienței de capacități de reproducere a cîinilor, IGPF urmează să beneficieze de la 
Centrul chinologic al Serviciului Grăniceri al Letoniei de doi cîini în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea capacităților serviciilor chinologice ale autorităților de frontieră ale 

Republicii Moldova și a Georgiei”, finanțat de UE prin Programul de Facilitare al 

Parteneriatului de Mobilitate.  

Controlul trecerii frontierei de stat 

9. 

Implementarea 

noilor 

9.1. Achiziționarea și 

instalarea echipamentelor 

necesare pentru accesarea 

Semestrul II, 

2016 

MTIC  

MAI  

Numărul punctelor de 

trecere a frontierei dotate 

cu tehnologii de 

Realizat 

Urmare a implementării de către ÎS „CRIS „Registru” a MTIC în cooperare cu DPF al 

MAI a Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

tehnologii 

privind 

controlul 

trecerii 

frontierei 

Registrului de Stat al 

Populaţiei și a tehnologiilor 

de recunoaştere facială 

(FRS)  

recunoaştere facială 

Procentul și tipul de 

echipamente moderne 

achiziționate, instalate și 

operaționale 

privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind  liberalizarea regimului de 

vize, semnat la 12 iunie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 526 din 03 iulie 

2014, în cadrul următoarelor PTF au fost instalate și puse în aplicare sisteme de 

recunoaştere facială: SPF „AIC” (2 buc), SPF „Leușeni-2” (1 buc), SPF „Tudora-1” (1 

buc), SPF „Giurgiulești-2” (1 buc). 

9.2. Obținerea accesului la 

Directoriul Cheilor Publice 

național (semnăturile 

digitale) aplicate în 

paşapoartele cu date 

biometrice 

Semestrul II, 

2015 

MTIC  

MAI  

 

Parteneri: 

În funcție de 

necesități 

Acces la Directoriul 

Cheilor Publice 

asigurat 

Acces la Directoriul 

Cheilor Publice 

național asigurat, 

operațional și 

interoperabil cu 

sistemele ICAO și non-

ICAO  

Realizat 

La data de 11.04.2017 între ÎS „CRIS „Registru” a MTIC şi DPF  al MAI a fost încheiat 

Acordul nr. 1/584 AD din 11.04.2017 privind utilizarea Directoriului Naţional al Cheilor 

Publice (NPKD). 

9.3. Realizarea EAC 

(Extended Acces Control) și 

SAC (Supplemental Acces 

Control)  

Semestrul II, 

2017 

MTIC  

MAI  

EAC și SAC realizate și 

funcționale 

Realizat 

MTIC - Paşaportul biometric al cetăţeanului RM, care se eliberează în prezent, susţine 

tehnologia EAC şi SAC. 

Sistemul multifuncțional pentru NPKD, implementat în tr. IV, 2016 conţine noi 

componente PKI (DVCA, SPOC), care permit schimbul de informaţii confidenţiale cu 

statele străine în mod semiautomat. 

Sistemul multifuncțional pentru NPKD, implementat în tr. IV, 2016 a asigurat 

implementarea tehnologiilor EAC şi SAC la terminalele (IS) DPF al MAI.  

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 

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 

În curs de realizare 

În perioada de raportare, sa realizat prin dotarea punctelor de trecere a frontierei cu 

Sistemul de recunoaștere facială, descrisă în pct. 9.1. 

 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

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 

 

În curs de realizare  

PF - în contextul implementării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acţiuni 

privind  liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 526 din 03 iulie 2014, DPF urmează să beneficieze de 240 de camere 

portabile pentru agnați care activează în cadrul PTF. 

SV - în perioada de raportare a fost suplinit numărul de camere video în cadrul posturilor 

vamale. La momentul de faţă sunt monitorizate 46% din posturile vamale existente. 36 de 

posturi vamale sunt echipate cu camere video.  

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 

 

În curs de realizare. 

PF - În perioada de raportare 63 de persoane din cadrul PTF „Sculeni”, „Mirnoe-

Tabachi”, „Vulcănești-Vinogradovca” și „Leușeni” au luat parte în cadrul cursurilor de 

instruire în domeniile vizate.  

 

10.2. Extinderea numărului 

punctelor de trecere a 

frontierei controlate în 

comun cu autoritățile de 

frontieră ucrainene, în 

conformitate cu Conceptul 

de control comun al 

frontierei 

Semestrul II, 

2017 

 

MF 

MAI 

MAEIE 

Punctele de trecere a 

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 

În curs de realizare 

SV - Urmare a dialogului privind implementarea controlului comun în punctul de trecere 

Pervomaisc-Cuciurgan, în semestrului I, 2017 au fost realizate următoarele: 

La 18 aprilie 2017, în PTF Pervomaisc-Cuciurgan au fost semnate: 

1. Addendumul la Schema tehnologică din 22 ianuarie 2016 (prevede efectuarea de către 

SV RM a controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi a mijloacelor de transport, la ieşire 

din Republica Moldova (intrare în Ucraina); vămuirii în regim de export/reexport; 

controlului vamal a mijloacelor de transport marfare fără mărfuri (goale) la ieşire din RM 

în Ucraina; informarea persoanelor fizice şi juridice despre ordinea de vămuire a 

mărfurilor, obiectelor şi a mijloacelor de transport.  

2. Actul de pregătire către realizarea controlului comun etapizat (prevede că încăperile şi 

valorile materiale care partea ucraineană a oferit părţii moldoveneşti sunt gata pentru 

utilizare, reprezentanţii organelor de control sunt gata pentru realizarea controlului comun 

etapizat utilizînd infrastructura existentă). 

La 19 mai 2017 la Odessa au fost semnate: 

1. Addendum-ul la Schema tehnologică din 22 ianuarie 2016 (prevede efectuarea de 

către ANSA a controlul în punctul de trecere). 

2. Modificări la Addendum-ul la Schema Tehnologică din 18 aprilie 2017 (prevede 

efectuarea la etapa iniţială a controlului comun a controlului vamal, sanitar-veterinar şi 

fitosanitar la ieşire din RM de către SVRM). 

PF Totodată, la 05 iunie 2017, în or. Soroca, au fost semnate: Protocolul între DPF al 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

MAI al RM, SV pe lîngă MF al RM și Administrația SGSU, SFSU privind organizarea 

controlului în comun în punctul de trecere internațional „Giurgiulești - Reni” pe teritoriul 

Ucrainei; și Protocolul între între DPF al MAI al RM, SV pe lîngă MF al RM și 

Administrația SGSU, SFSU privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere 

internațional „Palanca - Maiaki-Udobnoe” pe teritoriul Republicii Moldova.  

Construcția PTF internațional „Palanca - Maiaki-Udobnoe” este în derulare. 

10.4. Identificarea și dotarea 

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 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

MF  

 

 Procentul punctelor de 

trecere a frontierei 

asigurate cu spații și 

condiții necesare 

gestionării situaţiilor 

privind solicitanţii de 

azil, persoanele cu 

interdicție de intrare în 

RM  

În curs de realizare  

PF - Cu suportul Biroului UNHCR din Moldova s-a realizat amenajarea și deschiderea 

cabinetului medical ginecologic în cadrul DPF. Consultațiile ginecologice, cu scop de 

diagnostic și tratament-asistență medicală, sunt oferite solicitanților de azil, refugiaților, 

beneficiarilor de protecție umanitară și polițiștilor de frontieră. 

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% 

În curs de realizare  

PF - În perioada 26.06-31.07.2017 Poliţia de Frontieră desfăşoară în toate PTF 

operațiunea de frontieră „VEHICUL”, care are drept scop prevenirea și combaterea 

transportului ilicit de călători în traficul internațional. Operațiunea are loc în două faze: 

informativă (26.06-09.07.2017) și practică (10-31.07.2017).  

În prima fază a operațiunii călătorii au primit pliante informative și au fost preveniți 

despre consecințele încălcării regulilor de transportare a pasagerilor. 

În ceea de a doua faza - operațiunea este în faza activă. Echipe mixte din cadrul 

subdiviziunilor de frontieră realizează verificări în toate punctele de trecere. Astfel, pe 

parcursul a primelor trei zile au fost documentați 55 de conducători auto care nu au ținut 

cont de regulile existente și au încălcat cu vehemență condițiile de transport de pasageri. 

Cele mai multe încălcări au fost depistate în punctele de trecere Leușeni – 18 la număr, 

urmat de Sculeni – 14 și Cahul – 7. 

Conform datelor statistice, deținute la nivelul Poliției de Frontieră, în prima jumătate a 

anului curent au fost întocmite 165 de procese verbale de constatare a contravenției, 

conform art.197 CC al RM, care au fost remise după competență către ANTA, totodată, 

fiind înaintate demersuri privind aplicarea măsurii suspendării dreptului de utilizare a 

vehiculului prin reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de 

înmatriculare. Din numărul total, 44 de contravenienți au fost documentați în punctele de 

trecere, iar 121 cercetați în zona de frontieră de către echipele mobile ale Poliției de 

Frontieră. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

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 

În curs de realizare  

PF - În perioada de raport DPF nu a înregistrat careva progrese în realizarea acțiunii 

respective. 

11.3. Participarea la 

implementarea serviciului 

E-viza 

Semestrul II, 

2017 

MAEIE  

MAI 

Serviciul E-viza 

perfecționat și funcțional 

În curs de realizare  

MAEIE - Serviciul E-visa, care reprezintă o parte componentă a Sistemului 

Informaţional de Gestiune a Vizelor, este funcţional din 1 august 2014. În perioada 

ianuarie – iunie 2017 au fost emise 840 vize electronice. 

12. 

Simplificarea 

regulilor de 

punere în 

circulație liberă 

a mărfurilor 

prin 

introducerea și 

optimizarea 

procedurilor, 

reducerea 

costurilor și 

timpului de 

vămuire 

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 

În curs de realizare  

SV - Mecanismul dat va fi implementat in contextul „Single window” în cadrul 

proiectului  TWINNING. 

Analiza informațiilor 

13. Dezvoltarea 

capacităților 

instituționale 

de colectare, 

stocare, 

evaluare și 

prelucrare a 

datelor/ 

informațiilor 

care privesc 

securitatea 

frontalieră a 

RM 

 

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, 

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 

În curs de realizare  

În perioada 29 mai - 1 iunie 2017 și 12-16 iunie 2017, au fost desfășurate, cu participarea 

reprezentanților din cadrul MAI, DPF, IGP, BMA, SV și EUBAM, 10 ateliere de lucru la 

nivel regional cu privire la evaluarea, dezvoltarea capacităților de lucru și schimbul de 

bune practici inter-instituționale în domeniul analizei informațiilor, în sprijinul 

implementării managementului integrat al frontierei de stat și combaterii criminalității 

transfrontaliere.  

Atelierele de lucru s-au desfășurat la sediile Direcțiilor Regionale ale Politiei de 

Frontieră din Cahul și Ungheni și ale Inspectoratelor de Politie Stefan Vodă, Bălti și 

Edineț și au avut ca obiectiv principal compatibilitatea și standardizarea metodologiilor de 

analiză a informațiilor, precum și crearea grupurilor de analiză a informațiilor la nivel 

regional și local.  

Urmare a activităților desfășurate, la 27 iunie 2017, în cadrul DPF a fost organizată o 

ședința de lucru comună între reprezentanții IGPF, IGP și BMA ai MAI, SV, SIS  

Procuraturii pe marginea principalelor aspecte de implementare a prevederilor acțiunii 

respective: modul creării (actul normativ prin care vor fi create grupurile comune), 

componența, competența, reprezentarea teritorială, produsele și modul de funcționare a 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

traficul de ființe umane și 

criminalitatea 

transfrontalieră 

grupurilor comune menționate supra. 

13.8. Elaborarea 

metodologiei SV privind 

efectuarea analizei riscurilor 

la nivel strategic, 

operaţional şi tactic 

Semestrul II, 

2017 

MF  

 

Metodologie aprobată şi 

implementată 

În curs de realizare  

SV cu suportul EUBAM a elaborat Strategia de management al riscurilor (aprobata prin 

Ordinul SV nr.05-O din 04.01.2016).  

Conform Planului de acţiuni de implementare a strategiei Metodologia de profilare a 

riscurilor va fi elaborata si aprobata in 2017. Gradul de realizare a Planului de acțiuni pe 

marginea strategiei menționate este de 66,6 %. 

Mobilitate operațională 

17. Dezvoltarea 

capacităților 

echipelor 

mobile pînă la 

capacitatea 

optimă de 

acţiune  

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 

În curs de realizare 

PF - S-au desfășurat următoarele activități de instruire cu participarea personalului 

echipelor mobile: 

1) 19.04.2017 – instruire în domeniul utilizării SIA de evidență a contravențiilor și 

persoanelor care le-au săvîrșit – 2 persoane. 

2) 18.05.2017 – cursul de instruire din cadrul proiectului ,,Creșterea conștientizării 

populației asupra riscurilor migrației ilegale la frontieră”, organizat de către ICMPD și 

finanțat prin Instrumentul de facilitare a expertizei UE în domeniul migrației MIEUX III – 

1 persoană. 

3) 20-24.02.2017 – curs de perfecționare ,,Intervenția profesională IV”, organizat de către 

Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI, în conformitate cu Planul desfășurării cursurilor de 

perfecționare/specializare ale angajaților subdiviziunilor MAI  în anul 2016 - 2017 – 1 

persoană. 

4) 6 ședințe de tragere cu Direcția echipe mobile, organizat de către Direcția formare 

profesională a DPF– 19 persoane. 

SV - Colaboratorii echipelor mobile al Serviciului Vamal au participat la următoarele 

activități de instruire: 

- 28.03.2017 - Seminarul „Activitatea specială de investigație” - 15 persoane. 

- 11-12.05.2017 - Atelierul de lucru cu genericul „Combaterea fraudelor TVA și a 

economiei tenebre”, organizată de Serviciul Fiscal de Stat cu susținerea Instrumentului 

Comisiei Europene TAIEX - 2 persoane. 

- 23-25.05.2017 - Cursul de instruire cu tematica „Metode utilizate în traficul cu 

substanțe narcotice și psihotrope, țigarete și bunuri. Tehnici de investigație”, organizat de 

către FRONTEX, au fost instruiți - 5 persoane.   

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 

În curs de realizare 

PF - În perioada de raportare au fost organizate și/sau desfășurate următoarele operațiuni 

în comun cu autoritățile de aplicare a legii: 

- OPSON VI” Combaterea criminalității transfrontaliere, desfășurată în comun cu SV 

(34 pers.); 

-„TRITON – 2017” Combaterea braconajului în zona de frontieră, desfășurată în comun 

cu Inspectoratul Ecologic de Stat (11 pers.); 

- Operațiune privind detectarea autovehiculelor sustrase din spațiul UE, desfășurată în 

comun cu INI al IGP (6 pers.); 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

mobile - „SPARE PARTS” - Detectarea autovehiculelor sustrase din spațiul UE, desfășurată în 

comun cu CCPI al IGP și SV (12 pers.); 

- „HOBBIT faza-I” - Combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane, desfășurată 

în comun cu CCTP și BMA (31 pers.); 

- Operațiunea privind combaterea transportului ilicit de pasageri în trafic internațional 

peste frontiera RM, desfășurată 2 ori pe lună  pe direcțiile Sud, Nord și Centru în comun 

cu ANTA și SV. 

SV - În perioada primului semestru, 2017, Serviciul Vamal a participat la 5 operaţiuni în  

comun cu alte autorități naționale (CCPI al INP al MAI): 

- Operațiune  internațională „ECLIPSE II” privind combaterea traficului ilicit cu articole 

de tutungerie, organizată sug egida SELEC perioada 06.03.2017-17.03.2017.     

- Operațiunea OPSON-VI cu privire la contracarare traficului ilicit de mărfuri, mijloace  

de transport și persoane.  

- În perioada 28.03.2017-30.03.2017 Echipele mobile ale Serviciului vamal, angajații 

Inspectoratului Național de Poliție și experții din cadrul BKA Wiesbaden au participat la 

operațiunea de detectare a autovehiculelor sustrase, identificarea persoanelor implicate în 

introducerea prin contrabandă a mijloacelor de transport și stabilirea rutelor și „modus 

operandi” al acestora. 

- Operațiunea internațională „SHAP SHOT”, desfășurată în perioada 19-20  iunie 2017 

sub egida EUBAM, la frontiera moldo-ucraineană, scopul operațiunii fiind depistarea și 

contracararea transportării ilicite a mărfurilor peste frontiera RM de către persoanele 

fizice. 
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  

În curs de realizare 

În contextul implementării Acordului de cooperare dintre DPF și JTI, la 27.01.2017 

Direcția investigații speciale a fost dotată cu un set de tehnică destinată pentru efectuarea 

măsurilor speciale de investigații (înregistrare audio și video). 

18.2. Dezvoltarea 

capacităților profesionale a 

ofițerilor de investigații, 

urmărire penală, expertiză a 

documentelor, inclusiv prin: 

Semestrul II, 

2017 

 

MAI 

SIS  

MF  

 

Numărul de cursuri și 

activități de formare 

(schimb de 

experiență/vizite de 

studiu) la care personalul 

În curs de realizare 

PF – În perioada de raportare au fost realizate următoarele activități de dezvoltarea 

capacităților profesionale în domeniul: 

1)  Seminarul național cu tematica „Accesul în teritoriu în conformitate cu standardele 

internaționale, rolul Poliției de Frontieră în sistemul de azil”, organizat de către Biroului 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

instruiri, schimburi de 

experiență/vizite de studiu 

a luat parte 

Numărul de personal 

instruit 

Numărul de formatori 

instruiți 

UNHCR din Moldova și desfășurat în or. Ungheni și Ocnița (21.03.2017 și 06.04.2017) 

2)  Cursul de instruire cu tematica „Traficul de ființe umane”, organizat de către Biroul 

Federal de Imigrație din cadrul Departamentului de Securitate Națională al SUA, în or. 

Budapesta, Ungaria (09–15.04.2017). 

3)  Cursul de instruire privind combaterea infracționalității legate de droguri, organizat de 

Inspectoratul General al Poliției, cu suportul informațional al BKA Poliției Federale 

Criminale Germane (26 – 30.06.2017). 

4) Cursul de instruire cu genericul „Falsul în documente”, organizat de către experții 

Agenției FRONTEX (28.03.2017). 

5) Conferința „15th High Security Printing Europe 2017”, organizată de către compania 

„Reconnaissance International”,  Marea Britanie (27-29.03.2017). 

6) Conferința internațională „Secure Identification 2017”, organizată de către MEDIA 

EXPO ALLIANCE (31.05-01.06.2017). 

7) Cursul de instruire „Auditor al sistemului de management al calității”, organizat în 

comun cu compania SRAC, România (26-30.06.2017). 

IGP - Pe parcursul anului 2017, 99 angajați din cadrul INI și DGUP au participat la 22 

activităţi de instruire în ţară şi peste hotare. 

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 

MAEIE - 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. 

 

19. 

Consolidarea 

cooperării 

interinstituțion

a-le și 

internaționale 

în domeniul 

monitorizării, 

prevenirii și 

combaterii 

migrației 

ilegale și 

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, 

Semestrul II, 

2017 

MF,  

MAI  

 

Operaţiuni comune 

organizate 

Numărul de personal 

care a participat la 

operațiunile comune 

În curs de realizare  

PF - În semestrul I, 2017, sub egida Agenției FRONTEX s-au desfășurat următoarele 

operațiuni în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere: 

1) Operațiunea „Punctele de coordonare 2017” la punctele de trecere a frontierei de stat 

„Otaci” (13.06-5.09.2017) și „Tudora” (15.06-7.09.2017).  

2) Operaţiunea comună aeriană Alexis 2017, Budapesta, Ungaria, 1 observator din 

cadrul DPF; 

3) Operaţiunea comună „Activităţi Operaţionale Flexibile Terestre de Supraveghere a 

Frontierei 2017”, la frontiera externă dintre Bulgaria - Serbia, LCC Dragoman, 1 

observator din cadrul DPF; 

4) Operaţiunea comună „Activităţi Operaţionale Flexibile Terestre de Supraveghere a 

Frontierei 2017”, la frontiera externă dintre Bulgaria - Turcia, LCC Elhovo, 1 observator 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

criminalității 

transfrontalier

e 

tehnicii în dotare şi a celei 

donate, în conformitate cu 

bunele practici europene 

din cadrul DPF; 

5) Operaţiunea comună aeriană „Vega Children”, or. Madrid, Spania, 1 observator din 

cadrul DPF.  

SV - În perioada primului semestru, 2017, Serviciul Vamal a participat la 7 operaţiuni 

internaţionale comune: 

6) Operațiune internațională „NAVIGATOR” privind combaterea traficului ilicit de 

arme și muniții, exploziv și precursori de exploziv, materiale chimice, biologice, 

radiologice și nucleare, organizată sub egida EUBAM în perioada 10.03.2017-31.05.2017.  

7) Operaţiunea internaţională ,,ORBIS” (Ordinul nr. 117-O din 30.03.17) privind 

controlul si supravegherea livrărilor de țigarete si utilajelor destinate producerii țigaretelor 

pe întreg teritoriul RM şi contracararea traficului ilicit de ţigarete prin Aeroportul  

Internaţional Chişinău. Organizată sub egida EUBAM. 

8) Operațiunea internațională „SHAP SHOT”, desfășurată în perioada 19-20  iunie 2017 

sub egida EUBAM, la frontiera moldo-ucraineană, scopul operațiunii fiind depistarea și 

contracararea transportării ilicite a mărfurilor peste frontiera RM de către persoanele 

fizice. 

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 

În curs de realizare  

PF – Raportat în pct. 17.3 și 19.1. 

IGP - În baza unor Planuri comune interdepartamentale, în comun cu organele de stat 

abilitate, SIS, CNA, Procuratura Generală, în scopul contracarării cazurilor de 

criminalitate organizată, a fost organizată și desfășurate mai multe operațiuni de prevenire 

și combaterea terorismului: 

- Operațiunea internațională  comună cu SIS și angajați ai Ucrainei privind atacul terorist 

port naval Giurgiulești. 

- Operațiunea comună cu organele de drept din Grecia în vederea reținerii a 6 complici 

implicați în exploatarea sexual-comercială a mai multor persoane de gen feminin, 

originare din R. Moldova, cărora le-au organizat transportarea în or. Atena, Grecia, 

impunîndu-le să presteze servicii sexuale contra plată. În cadrul operaţiunii şi 

percheziţiilor efectuate, au fost eliberate din robia sexuală 7 tinere din R. Moldova, cărora 

li sa oferit asistenţă şi protecţie. La moment pe acest caz au fost arestate în Grecia 6 

complici, identificate 7 victime, care urmează să revină în R. Moldova pentru a da  

declaraţii. 

 - Operațiunea comună cu organele de drept din Germania (ofițerul de legătură a 

Ambasadei Germaniei la București) în vederea identificării suspecților implicați în 

exploatarea sexual comercială a două persoane de gen feminin, originare din R. Moldova, 

care prin înșelăciune au fost transportate în Elveția, unde au fost exploatate sexual 2-3 

săptămîni, după care au fost transportate în Germania cu același scop. La moment cazul 

dat este în fază de documentare, s-a solicitat crearea echipei comune de documentare. 

- Operațiunea comună cu organele de drept din România/Iași în vederea documentării 

unui grup criminal, ce comit infracțiuni legate de traficul de ființe umane și proxenetism în 

scop de exploatare sexuală a cetățencelor R. Moldova în România, Suedia, Danemarca și 

Norvegia. Gruparea criminală formată din cetățeni ai R. Moldova și România, prin 

intermediul rețelelor de socializare racolează,îndeamnă și determină persoane de gen 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

feminin la practicarea prostituției comerciale în or. București, România. La moment cazul 

dat este în fază de documentare. 

- Operațiunea comună cu organele de drept din Turcia în vederea creării echipelor 

comune de investigații cu scopul documentării unui grup criminal, ce comit infracțiuni 

legate de traficul de ființe umane, trafic de organe, țesuturi și celule umane în Cipru, 

Turcia. Membrii acestei grupări, cetățeni ai R. Moldova și Turciei, recrutează și transportă 

în Cipru de Nord tinere din R. Moldova, cu scopul prelevării celulelor umane și anume 

ovulelor female. La această etapă gruparea respectivă este în proces de documentare, 

autoritățile Turciei desfășoară investigații pe teritoriul țării sale iar CCTP desfășoară MSI, 

interceptarea convorbirilor telefonice. 

- Operațiunea comună cu organele de drept din România/Iași în vederea efectuării 

schimbului de informații, privind documentarea uni grup criminal format din cetățeni ai R. 

Moldova, care sub pretextul paravanelor saloanelor de masaj din România, recrutează 

tinere din R. Moldova, inclusiv minore care sunt determinate la prestarea serviciilor 

sexual-comerciale. La moment gruparea este în fază de documentare.  

- Operațiunea comună cu organele de drept din Spania în vederea salvării din situație de 

trafic cu ulterioara repatriere în R. Moldova a unei persoane de gen feminin originare din 

R. Moldova. Astfel, două persoane, dintre care un cetățean al R. Moldova și un cetățean al 

României împreună cu alte persoane necunoscute, urmărind scopul exploatării sexuale 

comerciale prin înșelăciune, au recrutat mai multe tinere din R. Moldova cu intenția de a le 

organiza deplasarea în timpul apropiat în Spania. La moment cazul dat se află în faza de 

documentare.  

- Operațiunea comună cu organele de drept din F. Rusă în vederea salvării din situație de 

trafic cu ulterioara repatriere în R. Moldova a 7 persoane (1-fată, 6-băieți). Astfel, un 

cetățean al R. Moldova împreună cu alte persoane necunoscute, urmărind scopul 

exploatării comerciale prin muncă, prin înșelăciune, sub pretextul angajării la un loc de 

muncă în domeniul agriculturii cu un salariu avantajos, a recrutat şi transportat în 

Federaţia Rusă 7 persoane, cetățeni ai R. Moldova. La moment cazul dat se află în faza de 

documentare. 

- Operațiunea comună cu organele de drept din Israel în vederea identificării și atragere 

la răspundere penală a membrilor grupului criminal specializat în organizarea migrației 

ilegale a cetățenilor R. Moldova în scopul exploatării prin muncă, care acționează de pe 

teritoriul statului Israel. La moment cazul dat se află în faza de documentare. 

- Operațiunea comună cu organele de drept din Germania în vederea identificării 

traficanților (cetățeni Germani), implicați în comiterea unui caz de trafic de copii în scop 

de prelevare de organe. La moment cazul dat se află în faza de documentare. 

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 În curs de realizare 

MAEIE - 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 37 de rapoarte pentru 

anul 2016.  

 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

 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 

Republicii Moldova în 

străinătate, cu organismele 

europene și internaționale 

de profil. 

Semestrul II, 

2017 

MAEIE 

MAI 

PG 

SIS 

 

Parteneri: În 

funcție de 

necesități 

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 

Republicii Moldova în 

străinătate, cu 

organizațiile 

internaționale de profil. 

În curs de realizare 

MAEIE - Cooperarea Direcţiei generale afaceri consulare a MAEIE, precum şi 

misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM de peste hotare cu structurile 

relevante din alte state şi cu structurile europene şi internaţionale de profil în domeniul 

monitorizării, prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere 

poartă un caracter permanent.  

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 

următoarelor etape: 

2017 MAI, 

MF, 

Ministerul 

Economiei 

 

Numărul de subdiviziuni 

ale PF reparate, 

amenajate 

Procentul gradului de 

satisfacție a personalului 

față de condițiile de 

muncă  

În curs de realizare 

PF - În perioada de raportare a fost finalizată reconstrucția Direcției Regionale Est. 

Sediul este dat în exploatare. La fel, către finele lunii septembrie urmează a fi finalizate 

lucrările de construcție – montaj a Sectorului PF ”Olănești”. 

Suplimentar, reprezentanții IGPF întreprind măsurile necesare pentru pregătirea 

documentației solicitate pentru promovarea și finanțarea proiectului de infrastructură la 

scara largă, inclus în Programul Operaţional România - Republica Moldova 2014-2020, 

care prevede construcția a 4 sectoare la frontiera moldo-română. Termenul-limită de 

depunere a documentelor este 03.11.2017. 

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  

În curs de realizare 

PF - La data de 13 iunie 2017 Ministerul Sănătății, cu suportul Institutului de Sănătate 

Publică din Norvegia și asistența tehnică a Organizației Mondiale a Sănătății, a organizat 

atelierul de lucru intersectorial pentru fortificarea capacităților naționale de management a 

evenimentelor de sănătate publică, în contextul implementării RSI în RM. 

În acest context, în luna iulie a fost desemnat, specialist în domeniul medical din partea 

DPF pentru a fi inclus în grupul de lucru intersectorial, responsabil de elaborarea ghidului 

național pentru cercetarea izbucnirilor, controlul bolilor transmisibile, inclusiv cu factor de 

transmitere alimentar, transfrontalier, care va include și aspectele de colaborare 

intersectorială. 

Ministerul Sănătății - în perioada menționata au continuat activitățile ce țin de 

prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publica și cooperarea 

intre autoritățile din sistemul managementului integrat, privind schimbul reciproc de 

informații operative despre pericole pentru sănătatea publica: 

1. Prin intermediul Punctului Focal Național pentru Regulamentul Sanitar International 

(2005), Ministerul Sănătății a asigurat detectarea precoce și prevenirea răspândirii 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

riscurilor și urgențelor de origine biologica, chimica, radiologica. 

2. Acțiuni de prevenire a răspândirii intenționale a bolilor extrem de periculoase și a altor 

urgențe de sănătate publica cu potențial internațional de răspândire; dezvoltarea 

capacitaților de depistare, confirmare, notificare rapida și izolare la sursa a evenimentelor 

de sănătate cu potențial internațional de răspândire; asigurarea cooperării in domeniul 

pregătirii și desfășurării in punctele de trecere a frontierei intervenții adecvate in urgente 

de sănătate publica: 

a) prin intermediul Punctului Focal National pentru Regulamentul Sanitar International 

(2005), Ministerul Sănătății asigura detectarea precoce și prevenirea răspândirii a riscurilor 

și urgentelor de origine biologica, chimica, radiologica; 

b) zilnic au fost elaborate rapoarte privind evenimentele de sănătate publica din tara și in 

lume. A fost permanent monitorizata situația privind Sindromul respirator provocat de 

noul coronavirus din Orientul Mijlociu (Mers Co-V), febra Zika, alte maladii ce ar putea 

prezenta un pericol transfrontalier sau internațional. 

3. La efectuarea controalelor și anchetelor epidemiologice în cazul apariției unor 

toxiinfecții alimentare sau zoonoze ANSA participa împreuna cu Ministerul Sănătății. 

Împreuna cu Agenda Națională pentru Siguranța Alimentelor, in permanent, la apariția 

izbucnirilor de toxiinfecții alimentare și/sau a zoonozelor Centrele de Sănătate Publica 

raionale/municipale și Centrul National de Sănătate Publica efectuează controlul și 

anchetarea epidemiologica cu aplicarea măsurilor de sănătate publica relevante. 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Prin prisma introducerii controlului 

alimentar la frontiera de stat au fost realizate următoarele: 

Cu suportul financiar al Proiectului Agricultura Competitive în Moldova (MAC-P), la 2 

iunie curent, a fost deschis Punctul de Inspecție la Frontiera (PIF) Leușeni. 

Acesta corespunde tuturor cerințelor în domeniul siguranței alimentelor și este dotat cu 

utilaje și echipamente pentru prelevarea, păstrarea si transportarea probelor produselor 

importate, frigidere cu diferite regimuri de temperatura și depozite ce vor permite 

păstrarea probelor producției suspecte până la primirea rezultatelor de laborator. PIF 

Leușeni este unicul care poate inspecta nu doar produsele alimentare de origine animaliera 

și non-animaliera, dar și importul animalelor vii. 

De menționat ca, cu suportul MAC-P au fost deschise ulterior și alte trei puncte de 

control la frontiera si anume: posturile vamale de la Tudora, Criva și Giurgiulești. 

Investițiile totale in cele 4 PIF-uri se ridica la peste 2,5 milioane dolari SUA, bani oferiți 

de Banca Mondiala.  

Reintroducerea PIF-lor va permite realizarea unuia dintre principalele obiective in 

domeniul siguranței alimentelor - neadmiterea producției neconforme în tara și protecția 

sănătății consumatorilor, animalelor și a plantelor autohtone de posibilul import al 

agenților patogeni din străinătate. 

Totodată, reabilitarea PIF-lor este unul dintre obiectivele principale ale Republicii 

Moldova in cadrul Acordului de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzător semnat cu 

Uniunea Europeana. 

20.3. Extinderea acoperirii 

radio a sistemului de 

Semestrul II, 

2017 

MAI  Ponderea km de frontieră 

acoperiți cu rețeaua de 

În curs de realizare: 

PF - S-au efectuat vizite în teritoriu (05-06 iulie 2017) pentru analiza capacitățile de 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

comunicații al PF prin 

instalarea  și administrarea 

stațiilor de bază (Terrestrial 

Trunked Radio) – Standard 

de telecomunicaţii radio 

terestre pe segmentul 

moldo-ucrainean al 

frontierei 

 comunicații (Terrestrial 

Trunked Radio) – 

Standard de 

telecomunicaţii radio 

terestre în raport cu 

numărul km de frontieră 

gestionați (%) 

extindere și instalare a unor echipamente la locațiile IGPF cît și locațiile CrossBorder ale 

MAI, de către grupul de lucru mixt (DPF, STI, Raytheon) pentru extinderea acoperirii de 

telecomunicații la locațiile deficitare. 

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 

În curs de realizare 

PF - Prin ordinul DPF nr.48 din 30.01.2017 a fost instituit Grupul de lucru pentru 

delimitarea terenurilor proprietate publică a statului, elaborarea proiectului tehnic de 

stabilire a hotarelor terenurilor necesare amenajării fâșiei de protecție a frontierei și 

estimarea cheltuielilor necesare lucrărilor aferente. 

La data de 08.02.2017, în incinta DPF, a fost organizată prima ședința a Grupului de 

lucru respectiv cu participarea reprezentaților Ministerului Finanțelor, Agenției Relații 

Funciare și Cadastru. Ulterior, în perioada 12.04-26.04.2017 Grupul de lucru a petrecut 3 

ședințe cu ieșirea la fața locului la sectoarele Tudora, Palanca, Pogănești, Naslavcea. Au 

fost întocmite proiecte tehnice de stabilire a hotarelor necesare delimitării fîșiei de 

protecție a 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 

Giurgiulești-Galați, 

Leuşeni – Albiţa, Sculeni 

– Sculeni, Giurgiulești – 

Reni efectuate 

În curs de realizare: 

SV - La Bucureşti în perioada 15-16 iunie 2017 a avut loc o vizita de lucru privind 

schimbul de experienţă în domeniul managementului proiectelor de asistenţă. De 

asemenea, s-a discutat asupra demarării Proiectului de infrastructură inclus în Programul 

Operaţional România - Republica Moldova 2014-2020, “Reabilitarea şi modernizarea 

birourilor vamale de frontieră de pe graniţa România – Moldova, respectiv birourile 

vamale Albiţa – Leuşeni, Sculeni – Sculeni şi Giurgiuleşti – Giurgiuleşti”, care are ca 

beneficiar lider – ANAF şi  ca partener - Serviciul Vamal al Republicii Moldova. 

21. 

Perfecționarea 

tehnologiilor 

informaționale 

și 

comunicațional

e aferente 

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 

Realizat 

SDOI al MAI – în cadrul suportului UE pentru reforma Poliției urmează a fi asigurată 

interoperabilitatea componentelor managementului operațional al Ministerului Afacerilor 

Interne, care stabilește mecanismele de cooperare și dezvoltare a SI la nivel de sistem al 

organelor afacerilor interne. 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

MIFS  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 

Automatizat „Migrație și 

Azil” al Biroului Migrație și 

Azil. Sistemul informaţional 

integrat al organelor de 

drept al MAI 

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 

SII al organelor de drept 

al MAI operațional și 

interoperabil cu alte 

sisteme informaționale 

naționale 

Realizat 

SII al PF și SIIA ”Migrație zi Azil” a BMA sunt operaționale și funcționale. 

SII al organelor de drept al MAI operațional și interoperabil cu alte sisteme 

informaționale naționale urmează a fi asigurat în cadrul implementării suportului UE 

pentru reforma Poliției urmează a fi asigurată interoperabilitatea componentelor 

managementului operațional al Ministerului Afacerilor Interne, care stabilește 

mecanismele de cooperare și dezvoltare a SI la nivel de sistem al organelor afacerilor 

interne. 

21.5. Dezvoltarea de soluţii 

pentru realizarea schimbului 

de informaţii între SV şi 

Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor, prin 

intermediul reţelelor TIC 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 

Semestrul II, 

2017 

MF  

ANSA 

Aplicaţii informatice care 

permit schimbul de 

informaţii între 

structurile naţionale şi 

internaţionale cu atribuţii 

în domeniul 

supravegherii şi 

controlului trecerii 

frontierelor realizate şi 

funcţionale 

În curs de realizare  

SV - SI ANSA este pus în aplicare la toate posturile vamale de frontieră. La etapa 

actuală este în desfăşurare procedura de integrare a acestuia şi la posturile vamale interne 

de control. Totodată, se examinează posibilitatea utilizării actelor permisive eliberate de 

ANSA din SI ANSA în SI ASYCUDA. 

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 

22.2. 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 

Realizat 

La 21.03.2017 DPF a lansat, în cadrul ședinței extinse a Consiliului Național pentru 

Management Integrat al Frontierei de Stat din 21.03.2017, proiectul  de asistență externă 

„Continuarea implementării conceptului de Management Integrat al Frontierei de Stat al 

Republicii Moldova, în conformitate cu ultimele actualizări la nivel european”, finanțat de 

Facilitatea pentru Parteneriatul de Mobilitate din cadrul Fondului de Securitate Internă 

2014-2020 al UE Formatul ședinței desfășurate a vizat participarea comisiilor de 

specialitate. 

 

23. 

Consolidarea 

relațiilor de 

23.6. Crearea și dezvoltarea 

Sistemului informaţional cu 

privire la oferirea 

Semestrul II, 

2017 

MAI  

Ministerul 

Muncii 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate 

 

Realizat 

Sistemului informaţional este realizat și funcționează. 

 



Acțiuni  Subacțiuni Termene de 

executare 

Autorități 

responsabile 

Indicatori de progres Nivel de realizare 

cooperare între 

autoritățile 

MIFS 

informației despre numărul 

cetățenilor Republicii 

Moldova care s-au aflat 

peste hotare mai mult de 90 

de zile și s-au întors în țară 

Proiecte și programe de 

asistență externă în sumă 

de 5 000 euro 

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 

În curs de realizare  

Raportat în pct. 17.3 și 19.1. 

Totodată, la moment este în proces de elaborare Strategia pe activitate a echipelor 

mobile. 

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 

Realizat 

MAEIE - Protocol între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei 

privind punctele de contact la frontiera moldo – ucraineană a fost semnat pe data de 13 

februarie 2017.  

 

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 

În curs de realizare 

MAEIE - Pe parcursul semestrului I al anului 2017 din cauza tergiversării de către 

Ucraina a procesului de desemnare a noii componenţe a delegaţiei sale în Comisia mixtă 

de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene nu a fost organizată nici o şedinţă a 

Comisiei respective. De asemenea, nu s-a desfăşurat nici o şedinţă a Grupului mixt de 

lucru privind pregătirea materialelor finale de demarcare.  

Textul Tratatului dintre RM şi Ucraina privind regimul frontierei de stat este finalizat şi 

urmează a fi semnat odată cu documentele finale de demarcare a frontierei moldo-

ucrainene. 

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 

În curs de realizare 

MAEIE - Pe data de 17 februarie 2017 la Kiev s-a desfăşurat şedinţa tehnică pentru 

pregătirea implementării proiectului „Managementul integrat al frontierei consolidat prin 

controlul comun şi schimbul de informaţii la frontiera moldo – ucraineană”. În cadrul 

proiectului respectiv au fost comasate 4 propuneri de proiecte depuse anterior de către 

Republica Moldova împreună cu Ucraina (punctele de trecere a frontierei Giurgiuleşti – 

Reni şi Pervomaisc – Cuciurgan; punctele de contact la frontieră; schimbul automatizat de 

date).   

2 propuneri de proiecte, depuse de către RM împreună cu Ucraina în octombrie 2016 şi 

evaluate de către UE drept eligibile pentru finanţare (sistemul de control video la punctele 

de trecere a frontierei rutiere; supravegherea frontierei „albastre” şi aeriene), sunt la etapa 
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executare 

Autorități 
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de definitivare de către UE. Decizia de finanţare este preconizată să fie adoptată de către 

UE în noiembrie 2017.    

În cadrul celei de-a XVI-a reuniune a Grupului de lucru al Parteneriatului Estic privind 

managementul integrat al frontierei (29 – 30 mai 2017, or. Vilnius, Lituania) UE a anunţat 

despre faptul că nu va mai fi acceptată finanţarea de către UE a proiectelor pilot prin 

intermediul Iniţiativei prioritate a Parteneriatului Estic privind managementul integrat al 

frontierei. Proiectele din domeniu vor putea fi finanţate prin alte instrumente financiare ale 

UE. 

SV - În cadrul Proiectului de instruire al Iniţiativei prioritare privind IBM în cadrul 

Parteneriatului Estic, implementat de FRONTEX, în perioada de raport au fost desfăşurate 

următoarele activităţi: 

- Training național privind metode utilizate la traficul ilicit al mărfurilor, drogurilor și 

țigărilor. Tehnici de investigații - mai 2017, Chișinău. 

- Atelier de lucru privind colaborarea interinstituțională, iunie 2017, Tbilisi. 

Au fost realizate 15 evenimente de instruire în RM și peste hotare, la care au participat 

circa 80 colaboratori vamali. 

Ținînd cont de economisirea mijloacelor financiare în cadrul implementării proiectului, a 

fost luată decizia de prelungire a acestuia cu un an (după iunie 2017) fără resurse 

financiare adiționale din partea UE. 

 Totodată, în cadrul proiectului a fost efectuat un sondaj de opinie în statele 

Parteneriatului Estic (în RM: PTFS Leușeni-Albița și Aeroport). Rezultatele Sondajului au 

fost prezentate statelor Parteneriatului Estic. 

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/încheiate și 

implementate  

În curs de realizare  

SV - Serviciul Vamal 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. 

 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 

În curs de realizare 

SV – În primul semestrul 2017, a fost aprobata  HG  nr.254 din 27.04.17 privind iniţierea 

negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental cu privire la controlul 

persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele comune de trecere а 

frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Romania. Proiectul Acordului a fost 

transmis prin canale diplomatice Părţii române spre examinare. 

Totodată, la 27 aprilie 2017, Părţile au vizitat punctul de trecere Cahul-Oancea 

(România), realizînd o evaluare preliminară a necesităţilor de infrastructură, IT şi personal 

pentru implementarea controlului comun. 

25. 

Aprofundarea 

cooperării cu 

Agenţia 

25.1. Intensificarea 

cooperării cu FRONTEX în 

domeniile: schimbului de 

informaţii şi produse 

Semestrul II, 

2017 

MAI 

Parteneri: 

FRONTEX  

Numărul de produse 

analitice transmise și 

primite 

Numărul de produse 

În curs de realizare 

În semestrul I, 2017, Agenția FRONTEX și PF prin intermediul PNCF, au colaborat în 

domeniile de interes comun, care de altfel au reieșit din Planul de cooperare dintre DPF și 

Agenția FRONTEX pentru anii 2015 – 2017. 
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Europeană 

pentru 

Managementul 

cooperării 

operaţionale la 

frontierele 

externe ale 

statelor-

membre ale 

Uniunii 

Europene 

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 

activității Punctului 

Național de contact 

FRONTEX din cadrul DPF 

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 

rezultatele acestora 

Numărul și tipul de 

activităţi desfăşurate 

(operațiuni, exerciții 

comune etc.) 

Aceste domenii au cuprins analiza de risc, operațiuni comune, schimbul de informații, 

precum și formarea profesională. 

În domeniul analizei de risc Agenția FRONTEX zilnic acumulează și prelucrează datele 

cu privire la migrația ilegală și ulterior diseminează constatările cu statele membre UE și 

cele terțe, prin intermediul rețelelor FRAN și respectiv EBRAN, care ulterior ajută la 

identificarea tendințelor de migrație ilegală la frontierele externe ale statelor membre. 

Schimbul de informații a constituit un alt domeniu prioritar pentru Republica Moldova și 

Agenția FRONTEX. În acest sens, prin intermediul platformei CIRCABC, schimbul de 

date cu privire la incidentele depistate la frontiera de stat a Republicii Moldova, oferă în 

permanență Agenției FRONTEX, posibilitatea să concluzioneze asupra situației 

operaționale la frontiera de stat, identificând potențialele riscuri și amenințări, care ulterior 

sunt diseminate prin rapoarte analitice. 

Operațiunile comune, de asemenea, au constituit un rol important în procesul de 

stabilizare a presiunilor migrației ilegale la frontiera de stat a Republicii Moldova, cît și a 

statelor membre UE. Similar anului precedent, în semestrul I, 2017, sub egida Agenției 

FRONTEX se desfăşoară mai multe operațiuni (vezi pct. 19.1). 

În această ordine de idei, specificăm și activitățile de formare și instruire ale Agenției 

FRONTEX ce au urmărit promovarea unui control al frontierei eficient și uniform. 

Acestea promovează interoperabilitate, armonizarea și o înaltă cultură europeană a 

polițiștilor de frontieră. 

În prima jumătate a anului 2017, PF a participat la multiple ședințe de instruire astfel 

încît ofițerii participanți au fost implicați activ în procesul de uniformizare a celor mai noi 

practici și metode ce vizează controlul și supravegherea frontierei, după cum urmează: 

 Ziua europeană a polițiștilor de frontieră, care reprezintă un forum de discuții, schimb 

de opinii între factorii-cheie din domeniul gestionării frontierelor, organizat anual de 

Agenția FRONTEX. 

 Conferința internațională a șefilor de aeroporturi, care a avut ca obiectiv evaluarea 

activităților operaționale desfășurate în 2016 și provocările operaționale care trebuie luate 

în considerare la frontierele aeriene, pe parcursul anului 2017. De asemenea, au fost 

evaluate toate operațiunile aeriene, care au fost şi urmează a fi organizate cu suportul 

Agenției FRONTEX, atît în statele UE cît și în statele terţe. 

 Ședința coordonatorilor locali din PTF Otaci și Tudora-2, organizată în vederea 

implementării Operațiunii „Punctele de coordonare 2017”. Participanții au fost instruiți 

asupra modului de raportare a incidentelor în sistemul JORA (aplicație de raportare 

comună a incidentelor), organizarea regimului de muncă a experților, validarea rapoartelor 

pentru expedierea ulterioară către FSC prin intermediul sistemului JORA. 

 Prima Conferință a Țărilor Gazdă participante la operațiuni pe sectorul terestru de 

frontieră, Varșovia, Polonia. 

 Conferința anuală de instruire în drepturile Fundamentale ale polițiștilor de frontieră 

și paza de coastă, la care accentul a fost pus pe aspectele ce țin de necesitățile de instruire 

pentru anul 2017, implementarea în programele de studiu în modulelor de instruire în 

drepturile finale. 

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  

 



 

  

Lista acronimelor: 

AIC – Aeroport Internațional Chișinău 

BMA – Biroul migrație și azil 

CATMÎI – Centrul de aprovizionare tehnico-materială şi întreţinere a imobilelor 

CNC – Centrul Național de Coordonare 

CNPF – Colegiul Naţional al PF 

DAR – Direcţia analiza riscurilor 

DED – Direcţia expertiză a documentelor 

DCI – Direcţia cooperare internaţională 

DGCF – Direcţia generală control al frontierei 

DGMO – Direcţia generală management operaţional 

DGRU – Direcţia generală resurse umane 

DIE – Direcţia inspecţie efectiv 

DIS – Direcţia investigaţii speciale 

DJPC – Direcţia juridică şi practică contravenţională 

DMLA – Direcţia management logistic şi achiziţii 

DPF – Departamentul Poliției de Frontieră 

DPPA – Direcţia politici şi proiecte de asistenţă 

DUP – Direcţia urmărire penală  

DR – Direcții regionale 

 

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 

FS – Frontiera de Stat 

IGP – Inspectoratul General al Poliției 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MFC – Management financiar și control 

MIFS – Managementul Integrat al FS 

PDS – Program de dezvoltare strategică 

PF – Poliția de Frontieră 

PTF – Punct de trecere a frontierei 

RM – Republica Moldova 

SAI –  Secția audit intern 

SGSU – Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei 

SPF – Sector al PF 

SRP – Secţia relaţii publice 

STI – Serviciul tehnologii informaționale 

SFS al Ucrainei – Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei 

UE – Uniunea Europeană 

 


