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I. SUMAR EXECUTIV 

La 14 noiembrie 2018, prin Hotărârea de Guvern nr. 1101/2018 s-a aprobat 

Strategia națională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-

2023 (în continuare - Strategie) și Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind 

implementarea Strategiei (în continuare – Plan). 

Scopul Strategiei prevede oferirea unei clarități în aplicarea și dezvoltarea 

ulterioară a managementului integrat al frontierei de stat în Republica Moldova, fiind 

corelat cu ultimele evoluții la nivel internațional și cu cele mai bune practici în domeniu. 

Obiectivul general al Strategiei se referă la consolidarea securității frontaliere și 

facilitarea trecerii legale a frontierei de către persoane și bunuri, în condițiile prevenirii și 

combaterii migrației ilegale, infracționalității transfrontaliere și a terorismului. Astfel, în 

scopul realizării obiectivului general, în conținutul Strategiei sunt prevăzute următoarele 

obiective specifice: 

1) Dezvoltarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, a cooperării 

interinstituționale în vederea asigurării eficienței și coerenței în acțiuni, precum și a 

interoperabilității dintre autoritățile și agențiile naționale și internaționale, realizarea 

schimburilor regulate de informații prin intermediul instrumentelor de cooperare. 

2) Consolidarea capacităților de control al frontierei, de prevenire și combatere a 

infracționalității transfrontaliere. 

3) Dezvoltarea capacităților de participare a autorităților din sistemul 

managementului integrat al frontierei de stat la misiuni și operațiuni internaționale; 

4) Consolidarea domeniului analitic și amplificarea rolului analizei de risc în 

procesul decizional. 

5) Eficientizarea acțiunilor statului în domeniul migrației, returnării și al 

readmisiei, precum și de asistență a persoanelor care solicită protecție internațională.  

6) Instituirea și consolidarea mecanismelor de asigurare a calității la nivelul 

autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, precum și a 

mecanismelor naționale de evaluare și punere în aplicare a legislației în domeniul 

gestionării frontierei. 

7) Consolidarea mecanismului sectorial de accesare și implementare a 

programelor și proiectelor internaționale de asistență tehnică și investițională în domeniul 

managementului integrat al frontierei de stat. 

8) Consolidarea domeniului de management al resurselor umane, dezvoltarea și 

perfecționarea domeniului de formare profesională a angajaților autorităților din sistemul 

managementului integrat al frontierei de stat. 

Rezultate obținute în procesul implementării Strategiei 

Odată cu aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 1101/2018, în scopul realizării 

acțiunilor (în conformitate cu indicatorii de progres) prevăzute în Plan, de către 

autorităţile și instituțiile publice din sistemul managementului integrat al frontierei de stat 

au fost întreprinse un șir de măsuri în acest sens. 

Subsecvent, cu referire la principalele rezultate obținute în procesul implementării 

primei etape a Strategiei, menționăm că în perioada anilor 2018-2020, de către autoritățile 
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și instituțiile publice din sistemul managementului integrat al frontierei de stat au fost 

semnate și puse în aplicare 31 de acte în domeniul cooperării. 

Totodată, pentru a eficientiza activitatea Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, la 8 noiembrie 2018 a fost aprobată 

Hotărârea Guvernului nr. 1080/2018 privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 902/2015. 

La 22 noiembrie 2018, în orașul București, România, în cadrul ședinței comune 

dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, s-a semnat Protocolul privind 

constituirea echipelor mixte de patrulare la frontiera moldo-română. Drept rezultat, la 5 

iunie 2019 a fost lansată patrularea în comun la frontiera de stat moldo-română. 

Cu referire la măsurile restrictive internaționale, remarcăm că prin Ordinul 

ministrului afacerilor interne nr. 138/2020 a fost aprobat Regulamentul cu privire la 

punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale în domeniile de competență ale 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Ce ține de dezvoltarea conceptului cu privire la procedurile simplificate de 

vămuire, menționăm că a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 109/2019 cu privire la 

modificarea unor hotărâri ale Guvernului, prin care a fost modificată Hotărârea 

Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în aplicare a secțiunilor 271 și 281 din Codul 

Vamal al Republicii Moldova nr. 1149/200. La fel, prin Ordinul directorului interimar al 

Serviciului Vamal nr. 565/2019, au fost aprobate normele tehnice privind aplicarea 

procedurii de vămuire la domiciliu. În acest sens, specificăm că actualmente în Republica 

Moldova, sunt înregistrați 88 de titulari de autorizații PVD (procedura de vămuire la 

domiciliu), iar 43 de companii dețin statutul de „exportator aprobat”. 

În vederea extinderii declarării electronice, prin Hotărârea de Guvern nr. 11/2020 

a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 904/2013 cu privire la procedurile de vămuire 

electronică a mărfurilor. Astfel, ponderea declaraţiilor depuse în format electronic a 

constituit în anul 2018 (la export 98,54%; la import 36,52%; tranzit 100%), în anul 2019 

(la export 98,58%; la import 42,13%; tranzit 100%) și în anul 2020 (la export 98,71%; 

la import 50,11%; tranzit 100%). 

La capitolul efectiv, remarcăm că prin Hotărârea de Guvern nr. 1145/2018, 

efectivul-limită al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a fost majorat cu 252 

de unități. Totodată, menționăm că din cauza fluctuației majore de personal, precum și a 

moratoriului cu privire la angajări, instituit pe parcursul anilor 2019-2020, actualmente, 

în cadrul subdiviziunilor tactice ale Poliției de Frontieră se atestă o insuficiență de 

personal. 

În scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere, pe parcursul anilor 2018-2020, 

de către autoritățile naționale (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, 
Inspectoratul General al Poliţiei, Serviciul Vamal) au fost desfășurate 85 de operaţiuni. 

Sub alt aspect, menționăm că în perioada de raportare, numărul de cetățeni ai 

Republicii Moldova transferați în baza acordurilor de readmisie a constituit 413 în anul 

2018; 551 în anul 2019 și 758 în anul 2020. 
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Totodată, a fost asigurată procedura de prelungire a Aranjamentului Administrativ 

între Ministerul afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Federal de Interne, 

Construcție și Comunitate și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale 

Germania privind aplicarea unor proceduri simplificate pentru readmisia cetățenilor 

moldoveni. Astfel, aranjamentul nominalizat a fost prelungit până pe 26 septembrie 2022. 

În scopul evaluării aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat 

și a bunelor practici, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Grupului de lucru pentru evaluarea 

aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici 

internaționale aferente acestui domeniu. 

Subsecvent, menționăm că potrivit Deciziei nr. 1/2020 a Consiliului Național 

pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, s-a decis asupra extinderii termenului 

de implementare a 21 de acțiuni (nr. 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 10.1, 12.1, 13.1, 13.3, 

13.6, 13.8, 15.1, 15.2, 16.1, 18.2, 23.1, 28.1, 31.1, 31.2, 32.2) prevăzute în Plan, prin 

transferul acestora pentru etapa a doua de implementare a Strategiei. Totodată, reieșind 

din impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-

2, austeritatea bugetului public, precum și a dublării unei acțiuni în alt document de 

politici, s-a decis inclusiv asupra încetării implementării a 3 acțiuni (nr. 9.1, 19.1, 23.2) 

prevăzute în Plan, prin excluderea acestora de la control. 

Principalele concluzii și recomandări 

Conform evaluării cantitative, din cele 85 de acțiuni prevăzute în Plan, menționăm 

că 61 de acțiuni au fost realizate integral, 21 de acțiuni (în curs de realizare) au fost 

transferate pentru etapa a doua de implementare a Strategiei, iar 3 acțiuni au fost excluse 

de la control prin încetarea implementării acestora. 

Totodată, menționăm că situația epidemiologică, determinată de răspândirea 

virusului SARS-CoV-2, austeritatea bugetului public, caracterul complex al activităților 

necesare pentru realizarea acțiunilor, necesitatea implicării autorităţilor competente ale 

statelor vecine, precum și alte motive obiective, au generat unele dificultăți în procesul 

implementării primei etape a Strategiei. 

Sub alt aspect, remarcăm necesitatea responsabilizării autorităților și instituțiilor 

publice din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, astfel în cât, măsurile 

întreprinse în scopul implementării celei de-a doua etape a Strategiei să corespundă 

indicatorilor de progres prevăzuți pentru fiecare acțiune în parte. 
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II. INTRODUCERE 

Implementarea conceptului european de management integrat al frontierei de stat, 

reprezintă în sine, o decizie strategică, care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe aspecte frontaliere specifice. 

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 1212/2010 a fost aprobată prima Strategie 

națională de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013, care a 

reglementat acțiunile statului întreprinse la nivel administrativ, tehnic şi instituțional în 

domeniul vizat. 

În scopul asigurării continuității politicii în domeniul managementului integrat al 

frontierei de stat, prin Hotărârea de Guvern nr. 1005/2014 a fost aprobată cea dea doua 

Strategie naţională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-

2017. Iar prin Hotărârea de Guvern nr. 1101/2018 s-a aprobat cea de-a treia Strategie 

naţională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 şi a 

Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia. 

Descrierea succintă a Strategiei 

Strategia constituie documentul principal de politici, ce reflectă prioritățile și 

viziunea statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat pentru 

asigurarea securității frontaliere, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a 

criminalității transfrontaliere. 

Sub alt aspect, Strategia prevede soluții ce țin de consolidarea managementului 

integrat al frontierei de stat prin îmbunătățirea capacităților de control al frontierei de stat 

și a activității operaționale specifice, în vederea gestionării integrate a problematicii 

frontaliere la nivel național; îmbunătățirea compatibilității, interoperabilității și integrării 

infrastructurii frontierei de stat, a sistemelor informaționale și bazelor de date ale 

autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat; dezvoltarea 

mecanismelor de cooperare internațională în vederea asigurării corelării cu partenerii 

internaționali. 

La fel, Strategia reflectă expres angajamentele Republicii Moldova privind 

aspectele frontaliere stipulate în Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană, precum și stabilește elementele de sustenabilitate a procesului de 

liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană. 

În final, menționăm că Strategia prevede următoarele rezultate scontate: 

1) Asigurarea unui nivel de securitate corespunzător la frontiera de stat a 

Republicii Moldova, inclusiv pe segmentul central (transnistrean) al frontierei moldo-

ucrainene. 

2) Consolidarea capacităților statului de identificare timpurie a cazurilor de trafic 

de ființe umane, migrație ilegală și criminalitate transfrontalieră. 

3) Asigurarea nivelul de siguranță maximă a cetățenilor și bunurilor acestora prin 

aplicarea unui regim facilitat de circulație peste frontiera Republicii Moldova. 

4) Creșterea veniturilor la bugetul de stat, astfel contribuind la dezvoltarea 

economiei naționale. 
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Scopul și metodele evaluării 

Evaluarea (intermediară) pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei, 

are drept scop, analiza gradului de realizare a acțiunilor prevăzute în Plan, analiza 

carențelor identificate în procesul de implementare, precum și oferirea recomandărilor 

corespunzătoare pentru implementarea celei de-a doua etape a Strategiei, prevăzută 

pentru anii 2020-2023. 

Printre metodele utilizate în procesul evaluării, putem menționa, studiul de caz, 

colectarea și analiza complexă a informațiilor, interviul și studiul specific în domeniul de 

interes, inclusiv prin prisma evaluărilor anterioare (rapoartele de progres în 

implementarea Strategiei). 
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III. CONSTATĂRI 

Rezultatele evaluării potrivit criteriilor de relevanță și eficacitate 

Nr.  

crt. 
Denumirea măsurilor Denumirea acțiunilor 

Termenele 

de 

realizare 

Autorităţile 

responsabile 

de 

implementare 

Costurile 

aferente 

implementării 

estimate (mii 

lei), sursa de 

finanțare 

Indicatorii de 

progres 
Progres compilat  

 

OBIECTIVUL I. Dezvoltarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, a cooperării interinstituționale în vederea asigurării eficienței şi coerenței în acțiuni, precum şi a 

interoperabilității dintre autorităţile şi agențiile naționale şi internaţionale, realizarea schimburilor regulate de informaţii prin intermediul instrumentelor de cooperare 

1. Revizuirea acordurilor/ 

planurilor de cooperare 

între autorităţi, inclusiv 

cele specializate 

1.1. Evaluarea şi 

ajustarea actelor de 

cooperare la necesitățile 

actuale şi la 

angajamentele asumate 

ce țin de managementul 

integrat al frontierei de 

stat 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă 
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei, Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

General pentru 

Situaţii de 

Urgenţă); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene; 

Ministerul 

Apărării; 

Ministerul 

Nu necesită 

cheltuieli 

Număr de acte de 

cooperare 

revizuite, 

modificate şi 

puse în aplicare 

REALIZAT (100%) 
În perioada anilor 2018-2020 autoritățile din sistemul managementului 

integrat al frontierei de stat au semnat și pus în aplicare 31 de acte în 

domeniul cooperării, și anume: 

- Acordul privind accesul la informație între Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră și Serviciul de prevenire și combatere a spălării 

banilor; 

- Acordul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră și Inspectoratul pentru Protecția Mediului;  

- Acordul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră și Inspectoratul Național de Probațiune privind schimbul de 

informații; 

- Acordul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră și Inspectoratul General al Poliției pe segmentul 

accesării/procesării datelor din Bazele de date ale OIPC INTERPOL; 

- Acordul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră și Inspectoratul General de Carabinieri; 

- Acordul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră și Serviciul de Protecție și Pază de Stat; 

- Acordul anual între Ministerul Afacerilor Interne și Instituția publică 

„Agenției de Guvernare Electronică” privind utilizarea serviciului 

electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign); 

- Acordul între Serviciul Tehnologii Informaționale și Serviciul 

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind accesul la Sistemul 

informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și 

criminologice”; 

- Acordul între Serviciul Tehnologii Informaționale și Serviciul de 

Protecție și Pază de Stat privind accesul la Sistemele informaționale ale 

Ministerului Afacerilor Interne; 
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Economiei şi 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul  

Sănătății, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale; 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor  

  

Parteneri  
Procuratura 

Generală; 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

- Acordul anual între Ministerul Afacerilor Interne și Instituția publică 

„Agenția de Guvernare Electronică” privind utilizarea serviciului 

electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign); 

- Acordul de colaborare între Serviciul Vamal și Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor; 

- Acordul privind schimbul de informații între Serviciul Vamal și 

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; 

- Acordul adițional privind modificarea și completarea contractului de 

prestări a serviciilor informaționale între Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră și Instituția publică „Agenția Servicii Publice”; 

- Acordul adițional la Acordul între Ministerul Afacerilor Interne și 

Serviciul Vamal privind accesul la Sistemul Informațional Integrat 

Vamal; 

- Acordul adițional cu privire la modificarea Contractului privind 

schimbul reciproc de informație, încheiat între Ministerul Afacerilor 

Interne și Instituția publică „Agenția Servicii Publice”; 

- Acordul adițional cu privire la modificarea Acordului de colaborare 

între Serviciul Tehnologii Informaționale și Instituția publică „Agenției 

de Guvernare Electronică” privind utilizarea platformei de 

interoperabilitate (MConect); 

- Acordul adițional nr. 2 cu privire la modificarea Acordului de 

colaborare între Serviciul Tehnologii Informaționale și Instituția publică 

„Agenția de Guvernare Electronică” privind utilizarea platformei de 

interoperabilitate (MConnect); 

- Acordul adițional nr. 3 cu privire la modificarea Acordului de 

colaborare între Serviciul Tehnologii Informaționale și Instituția publică 

„Agenția de Guvernare Electronică” privind utilizarea platformei de 

interoperabilitate (MConnect); 

- Acordul Adițional nr. 5 cu privire la modificarea Acordului între  

Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Tehnologii Informaționale privind 

accesul la Sistemul Informațional al  Serviciului Fiscal de Stat; 

- Acordul între Ministerul Afacerilor Interne și Instituția Publică 

„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” privind 

prestarea serviciilor platformei tehnologice guvernamentale comune 

(MCloud); 

- Acordul între Ministerul Afacerilor Interne și Instituția Publică 

,,Agenția Guvernare Electronică” privind utilizarea serviciului 

electronic guvernamental de jurnalizare în scopul auditului(MLog); 

- Contractul între Ministerul Afacerilor Interne și Instituția Publică 

,,Agenția Guvernare Electronică” privind utilizarea serviciilor 

electronice din posesia Instituției Publice „Agenția de Guvernare 

Electronică” (pentru serviciul MNotify); 
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- Acordul între Biroul migraţie și azil și Centrul de Guvernare 

Electronică pentru aderarea la Platforma guvernamentală de 

interoperabilitate (MConnect); 

- Protocolul adițional la Acordul de cooperare între Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției; 

- Protocolul adițional la Acordul de cooperare între Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției 

privind reținerea persoanelor în baza ordonanței procurorului și celor 

anunțate în căutare de către subdiviziunile Inspectoratului General al 

Poliției și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, atât în punctele 

de trecere a frontierei de stat, cât și pe teritoriul Republicii Moldova; 

- Protocolul adiţional privind completarea Acordului cu privire la 

cooperarea informațională între Biroul migraţie și azil și Serviciul de 

Informații și Securitate; 

- Ordinul comun între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

și Inspectoratul General al Poliției privind organizarea și desfăşurarea 

activităţilor comune de monitorizare și verificare a respectării măsurilor 

de sănătate publică privind prevenirea răspândirii infecției COVID-19; 

- Planul de pregătire și intervenție în urgențe de sănătate publică în 

punctele de trecere a frontierei de stat;  

- Planul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

și Serviciul Vamal privind planificarea și desfășurarea operațiunilor 

comune ale Echipelor Mobile; 

- Planul de cooperare între Serviciul Vamal și Agenția Națională de 

Administrare Fiscală din România pentru anul 2020, privind 

intensificarea colaborării în domeniul antifraudă și facilitării comerțului; 

- Instrucțiunea de colaborare între Forţele Aeriene ale Armatei 

Naţionale și Poliția de Frontieră. 

1.2. Elaborarea/ 

revizuirea planurilor 

privind capacitatea de 

reacţie în situaţii de criză 

a autorităţilor din 

sistemul 

managementului integrat 

al frontierei de stat ţinând 

cont de riscurile 

identificate 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei, Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

Nu necesită 

cheltuieli 

Număr de planuri 

elaborate/ 

revizuite, 

aprobate şi puse 

în aplicare 

REALIZAT (100%) 

Anual, în conformitate cu cadrul normativ instituțional, Inspectoratul 

General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Poliţiei, Biroul 

migraţie şi azil și Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

elaborează, aprobă și pun în aplicare planuri privind capacitatea de 

reacţie în situaţii de criză. Totodată, planurile menționate sunt revizuite 

și, după caz, actualizate ori de câte ori este necesar. 
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General pentru 

Situaţii de 

Urgenţă) 

2. Perfecţionarea 

continuă a procedurilor 

şi formelor de 

cooperare atât 

bilaterale, cât şi 

multilaterale 

2.1. Revizuirea Hotărârii 

de Guvern nr. 902/2015 

cu privire la Consiliul 

Național pentru 

Managementul Integrat 

al Frontierei de Stat 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Nu necesită 

cheltuieli 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 
REALIZAT (100%) 

La 8 noiembrie 2018 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 

1080/2018 privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 902/2015 cu privire la Consiliul Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat. 

2.2. Eficientizarea 

schimbului operativ de 

informaţii relevante 

dintre autorităţi 

Trimestrul 

IV, 2019 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră)  

 

Partener  
Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Nu necesită 

cheltuieli 

Acord de 

colaborare 

elaborat şi 

semnat 

REALIZAT (100%) 

La 29 mai 2020, în vederea eficientizării schimbului operativ de 

informații relevante dintre autorități, a fost semnat Acordul de cooperare 

între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul de 

Informații și Securitate. 

2.3. Participarea în 

comun la investigaţii ce 

vizează infracţionalitatea 

transfrontalieră 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră)  

  

Partener  
Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Număr de 

investigaţii 

comune efectuate 

REALIZAT (100%) 
În scopul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, în 

perioada vizată, au fost efectuate 5 investigații comune. Echipele 

comune care au efectuat aceste investigații au fost compuse din angajați 

ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Procuraturii 

Generale din Republica Moldova, angajați ai Direcției Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, angajați ai 

organelor de drept din Franța sub egida EUROPOL, precum și angajați 

ai organelor de poliție din Irlanda. 

TEXT=HGHG20151231902
TEXT=HGHG20151231902
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2.4. Organizarea 

activităţilor comune în 

scopul prevenirii şi 

combaterii criminalităţii 

în zona de frontieră 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal)  

  

Partener  
Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Număr de 

activităţi comune 

desfăşurate 

REALIZAT (100%) 
În scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră, s-au 

organizat și desfășurat 90 de activități comune, fiind create echipe 

mobile mixte, după cum urmează: 

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal – 35; 

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul Ecologic 

de Stat și Serviciul Piscicol – 20; 

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Națională 

Transport Auto – 17; 

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Fiscal - 15; 

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul Național 

de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției - 2; 

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul de Informații 

și Securitate - 1. 

Totodată, s-au organizat și desfășurat 25 de operațiuni la nivel național, 

după cum urmează: 

- Operațiunea „FALSTAFF”, privind respectarea drepturilor de 

proprietate intelectuală și curmarea trecerii ilegale peste frontiera vamală 

a obiectelor de proprietate intelectuală, desfășurată în perioada 4 martie 

- 19 aprilie 2019; 

- Operațiunea privind identificarea, stoparea și documentarea 

mijloacelor de transport cu termenul depășit de ședere pe teritoriul 

Republicii Moldova (180 zile), desfășurată în perioada 12-23 martie 

2019; 

- Operațiunea „NISTRU 2019”, privind prevenirea contrabandei cu 

mărfuri în zona transnistreană și controlul vehiculelor cu termenul de 

ședere depășit, desfășurată în perioada 25 noiembrie-25 decembrie 2019; 

- 22 Operațiuni comune ale Serviciului Vamal cu Inspectoratul Național 

de Investigații al Inspectoratului General al Poliției și Procuraturii pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în vederea 

prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră (palierul 

antidrog). 

3. Dezvoltarea Sistemului 

de coordonare a 

securităţii frontaliere 

compatibil cu Sistemul 

european de 

supraveghere a 

frontierelor 

3.1. Revizuirea cadrului 

normativ în contextul 

asigurării compatibilităţii 

Sistemului informaţional 

integrat al Poliţiei de 

Frontieră cu Sistemul 

european de 

supraveghere a 

frontierelor 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Nu necesită 

cheltuieli 

Cadrul normativ 

revizuit; 

propuneri de 

modificare 

înaintate 

Guvernului 

ÎN CURS DE REALIZARE (30%) 
În scopul realizării compatibilității Sistemului informaţional integrat al 

Poliţiei de Frontieră cu Sistemul european de supraveghere a 

frontierelor, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 429/2015 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul de coordonare a 

securităţii frontaliere, care transpune parțial 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). 
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Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal)  

 

Parteneri  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne al 

României; 

Agenţia 

Europeană 

pentru Poliţia 

de Frontieră şi 

Garda de 

Coastă 

În acest context, menționăm că necesitatea revizuirii cadrului normativ 

aferent compatibilității sistemelor nominalizate a survenit în rezultatul 

aprobării Regulamentului (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda 

de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 

1052/2013 și (UE) 2016/1624.  Prin urmare, a fost evaluat cadrul 

normativ național în domeniul respectiv, în rezultatul căruia, s-a constata 

necesitatea modificării  Hotărârii Guvernului nr. 429/2015 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul de coordonare a 

securităţii frontaliere. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: impactul 

situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului SARS-

CoV-2, modificarea cadrului normativ european de referință, precum și 

alte motive obiective, s-a decis extinderea termenului de implementare 

a acțiunii, prin transferul acesteia pentru perioada a doua de 

implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 

privind implementarea Strategiei. 

3.2. Iniţierea negocierilor 

cu Comisia Europeană 

privind cooperarea şi 

schimbul de informaţii în 

Sistemul european de 

supraveghere a 

frontierelor 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene  

 

Parteneri  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne al 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Negocieri iniţiate 
ÎN CURS DE REALIZARE (30%) 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, inclusiv prin 

intermediul Misiunii diplomatice pe lângă Uniunea Europeană a 

promovat interesul Republicii Moldova pentru stabilirea unei cooperări 

formalizate în contextul EUROSUR. Totodată, până la data raportării 

statele membre ale Uniunii Europene nu au încheiat cu nici un stat terț 

un acord special pentru schimbul de informații în contextul EUROSUR, 

însă schimbul de date relevante pentru EUROSUR a avut loc în baza 

acordurilor tradiționale de cooperare la frontieră, inclusiv în cazul 

Republicii Moldova. 

Suplimentar, urmare a aprobării Regulamentului (UE) 2019/1896 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind 

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, statele membre 

ale Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliţia de Frontieră 

şi Garda de Coastă pot încheia cu state terțe acorduri de schimb de 

informații în contextul Sistemului european de supraveghere a 

frontierelor (EUROSUR).  

Astfel, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 
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României; 

Agenţia 

Europeană 

pentru Poliţia 

de Frontieră şi 

Garda de 

Coastă 

SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor altor state, modificarea 

cadrului normativ european de referință, precum și alte motive obiective, 

s-a decis extinderea termenului de implementare a acțiunii, prin 

transferul acesteia pentru perioada a doua de implementare a Strategiei 

– în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea 

Strategiei. 

3.3. Elaborarea 

procedurilor de operare 

standard privind 

transmiterea şi 

clasificarea 

evenimentelor în 

tablourile situaţionale 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei, Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

General pentru 

Situaţii de 

Urgenţă); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Proceduri de 

operare standard 

aprobate 

REALIZAT (100%) 

Prin Ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră nr. 

494/2018 a fost aprobată Instrucțiunea privind operarea Sistemului 

Informațional destinat Centrului Operațional de Coordonare, prin care s-

a reglementat mecanismul de transmitere și clasificare a evenimentelor.  

3.4. Elaborarea şi 

aprobarea 

reglementărilor şi 

procedurilor de operare 

standard 

interinstituţionale 

necesare desfăşurării 

activităţilor în cadrul 

Sistemului de coordonare 

a securităţii frontaliere 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei, Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

Nu necesită 

cheltuieli 

Reglementări şi 

proceduri de 

operare standard 

interinstituţionale 

necesare 

desfăşurării 

activităţilor în 

cadrul Sistemului 

de coordonare a 

securităţii 

frontaliere 

elaborate şi 

aprobate 

REALIZAT (100%) 

Poliția de Frontieră a stabilit și implementează la etapa actuală cu 

autoritățile naționale relevante activități prevăzute în planurile de 

cooperare, precum și protocoalele de schimb de informații. Astfel, până 

la moment, au fost semnate și sunt în vigoare 25 Acorduri de cooperare, 

21 Acorduri cu privire la schimbul de informații, 11 Planuri de acțiuni și 

9 Memorandumuri, care reglementează desfășurarea activităților menite 

să asigure securitatea frontalieră, totodată, pentru autoritățile naționale 

sunt create 851 locuri de muncă pentru accesarea Sistemului 

Informațional Integrat al Poliției de Frontieră. 
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General pentru 

Situaţii de 

Urgenţă); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

4. Asigurarea 

interoperabilităţii 

sistemelor 

informaţionale ale 

autorităţilor din 

sistemul 

managementului 

integrat al frontierei de 

stat 

4.1. Dezvoltarea 

Sistemului informaţional 

„Evidenţa traversărilor 

frontierei de stat” prin 

asigurarea 

funcţionalităţii privind 

identificarea biometrică a 

persoanelor care 

traversează frontiera de 

stat 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună 
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Instituţia 

publică 

„Agenţia 

Servicii 

Publice”  

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră: 

2020 – 300,0 

Sistemul 

informaţional 

„Evidenţa 

traversărilor 

frontierei de stat” 

dezvoltat prin 

asigurarea 

funcţionalităţii 

privind 

identificarea 

biometrică a 

persoanelor care 

traversează 

frontiera de stat; 

Sistemul NPKD 

implementat în 

toate punctele de 

trecere a 

frontierei de stat 

ÎN CURS DE REALIZARE (20%) 
La etapa actuală, Sistemul informațional ,,Evidența traversărilor 

frontierei de stat” nu este funcțional prin aplicarea identificării 

biometrice a persoanelor care traversează frontiera de stat.  

Pentru funcționarea acestuia este necesar ca Instituţia publică „Agenţia 

Servicii Publice” să încheie un acord de mentenanță pentru sistemul 

informațional automatizat de nivel statal „Directoriu național al cheilor 

publice NPKD”, apoi va urma achiziționarea de către Inspectoratul 

General al Poliţiei de Frontieră a sistemului de comparare amprente.  

Astfel, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

austeritatea bugetului public, impactul situației epidemiologice, 

determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, precum și alte 

motive obiective, s-a decis extinderea termenului de implementare a 

acțiunii, prin transferul acesteia pentru perioada a doua de implementare 

a Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind 

implementarea Strategiei. 

4.2. Modernizarea 

Sistemului informaţional 

integrat vamal 

„ASYCUDA World” 

pentru sporirea 

capacităţilor 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Surse externe: 

20000,0 

Sistemul 

informaţional 

integrat vamal 

„ASYCUDA 

World” 

modernizat şi 

funcţional; 

ponderea 

declaraţiilor 

vamale perfectate 

cu utilizarea 

procedurilor de 

vămuire 

simplificate 

crescută; 

REALIZAT (100%) 

Sistemul informaţional integrat vamal „ASYCUDA World” a fost 

modernizat în cadrul Proiectului de asistență tehnică cu privire la 

modernizarea Sistemului Operațional ASYCUDA World, derulat în 

parteneriat cu Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 

(UNCTAD).  

Posibilitățile funcționale au fost prezentate în cadrul unei ședințe on-

line, organizată la 14 august 2020, cu suportul Consiliului Economic pe 

lângă Prim-ministru - Comitetul Național pentru Facilitarea Comerțului. 

Astfel, începând cu luna august 2020, versiunea nouă a Sistemului 

informaţional integrat vamal  „ASYCUDA World” a fost lansată și a 

devenit funcțională. 
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capacităţile 

sistemului sporite 

5. Consolidarea 

mecanismului de 

colaborare privind 

schimbul de informaţii 

cu autorităţile 

competente din statele 

vecine 

5.1. Crearea şi 

dezvoltarea Sistemului 

informaţional de schimb 

în regim de timp real a 

informaţiilor cu Serviciul 

Grăniceresc de Stat al 

Ucrainei cu privire la 

persoanele şi mijloacele 

de transport care 

traversează frontiera de 

stat comună 

Trimestrul 

II, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal)  

 

Parteneri  
Serviciul 

Grăniceresc de 

Stat al Ucrainei 

Misiunea 

Uniunii 

Europene de 

Asistenţă la 

Frontieră în 

Republica 

Moldova şi 

Ucraina 

9020,0,  

din care: 

surse externe: 

8118,0; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

902,0 

Sistemul 

informaţional 

creat şi dezvoltat; 

schimb de 

informaţii în 

regim de timp 

real cu privire la 

persoanele şi 

mijloacele de 

transport care 

traversează 

frontiera de stat 

comună asigurat 

ÎN CURS DE REALIZARE (60%) 
Activitatea privind crearea și dezvoltarea Sistemului informațional de 

schimb în regim de timp real a informațiilor cu Serviciul Grăniceresc de 

Stat al Ucrainei cu privire la persoanele și mijloacele de transport care 

traversează frontiera de stat comună se realizează în cadrul proiectului 

,,Îmbunătățirea gestionării integrate a frontierei prin controlul comun al 

frontierelor şi schimbul de informaţii de-a lungul frontierei moldo-

ucrainene”, finanțat de Uniunea Europeană.  

Astfel, pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate 3 ședințe a 

Comitetului de Coordonare a implementării proiectului în cadrul cărora 

a fost definitivată și aprobată sarcina individuală tehnică pentru lansarea 

procedurilor de achiziție a serviciilor de proiectare a soft-ului și lista 

echipamentului necesar pentru asigurarea schimbului de informații 

privind persoanele și mijloacele de transport cu care traversează 

frontiera de stat moldo-ucraineană. 

Pe parcursul anului 2019, au fost achiziționate echipamentele pentru 

crearea sistemului informațional vizat și a fost scris software-ul necesar.  

Pe parcursul anului 2020, în conformitate cu planul de implementare a 

proiectului, a fost instalat echipamentul necesar pentru punerea în 

aplicare a Acordului privind schimbul automatizat de informaţii cu 

privire la persoanele şi mijloacele de transport cu care persoanele 

traversează frontiera de stat moldo-ucraineană.  

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor altor state, precum și 

alte motive obiective, s-a decis extinderea termenului de implementare 

a acțiunii, prin transferul acesteia pentru perioada a doua de 

implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 

privind implementarea Strategiei. 
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6. Dezvoltarea 

mecanismului de 

punere în aplicare şi 

supraveghere a 

măsurilor restrictive 

internaţionale 

6.1. Elaborarea 

reglementărilor ce țin de 

mecanismul de punere în 

aplicare şi supraveghere 

a măsurilor restrictive 

internaţionale 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migrație şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliției de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanțelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Nu necesită 

cheltuieli 

Reglementări ce 

țin de 

mecanismul de 

punere în aplicare 

şi supraveghere a 

măsurilor 

restrictive 

internaţionale 

aprobate 

REALIZAT (100%) 

Prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 494/2018 au fost 

aprobate reglementările privind măsurile restrictive internaționale. 

Prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 138/2020 a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la punerea în aplicare a măsurilor restrictive 

internaționale în domeniile de competență ale Ministerului Afacerilor 

Interne. 

6.2. Dezvoltarea 

Sistemului informaţional 

„Consemn” în vederea 

asigurării punerii în 

aplicare a măsurilor 

restrictive internaţionale 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

2020 – 300,0 

Sistemul 

informaţional 

„Consemn” 

ajustat şi 

funcţional 

ÎN CURS DE REALIZARE (10%) 
Propunerile de alocare a mijloacelor financiare necesare realizării 

activității vizate au fost înaintate în cadrul procesului de planificare 

bugetară, însă reieșind din constrângerile bugetului, acestea nu au fost 

alocate. 

Astfel, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere austeritatea bugetului public, s-a decis extinderea 

termenului de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru 

perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni 

pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. 

7. Asigurarea 

conştientizării situaţiei 

la frontieră în timp real 

prin dezvoltarea 

sistemului de 

telecomunicaţii radio 

în standard TETRA 

7.1. Dezvoltarea şi 

extinderea sistemului de 

supraveghere video, a 

sistemului de telefonie IP 

şi a sistemului de 

radiocomunicaţii în 

standard TETRA în 

subdiviziunile din zona 

de sud-est a ţării, precum 

şi asigurarea 

infrastructurii pentru 

transportul de date. 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună 
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Serviciul 

tehnologii 

informaţionale) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră: 

2019 – 

10683,0; 

2020 – 

10683,0 

Sistem de 

supraveghere 

video, de 

telefonie IP, 

radiocomunicaţii 

în standard 

TETRA 

funcţional pe 

întreg teritoriul 

ţării; 

canale de date şi 

ÎN CURS DE REALIZARE (80%) 

În perioada de raportare s-a asigurat dezvoltarea sistemului de 

radiocomunicații în standard TETRA prin trecerea tehnologiei de la Flux 

E1 la tehnologia IP. La fel, au fost instalate, configurate și 

operaționalizate 16 stații de bază TETRA și 14 legături de radioreleu.  

Au fost realizate activitati de extindere a infrastructurii TETRA la nivel 

naţional, inclusiv la frontiera de stat (Palanca, Tudora, Săiți, Olănești, 

Copceac, Tocuz, Căplani, Volintiri, Basarabeasca). 

Actualmente, zona de acoperire cu semnal radio a teritoriului țării 

constituie 80%. 
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Crearea canalelor de date 

şi zone de acoperire 

TETRA în subdiviziunile 

Poliţiei de Frontieră prin 

intermediul operatorilor 

naţionali şi al turnurilor 

de legătură intermediară 

ale Ministerului 

Afacerilor Interne, 

conform Acordului-

cadru şi proiectelor de 

dezvoltare 

zone de acoperire 

TETRA create 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

austeritatea bugetului public, impactul situației epidemiologice, 

determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, precum și alte 

motive obiective, s-a decis extinderea termenului de implementare a 

acțiunii, prin transferul acesteia pentru perioada a doua de implementare 

a Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind 

implementarea Strategiei. 

7.2. Asigurarea 

mentenanței şi 

optimizarea sistemului 

de telecomunicaţii al 

Poliţiei de Frontieră 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

2019 – 6591,0; 

2020 – 6591,0 

Număr de 

contracte 

încheiate; 

lucrări de 

mentenanţă 

efectuate 

REALIZAT (100%) 
Conform planurilor anuale de achiziții publice au fost perfectate 

contracte de prestare a serviciilor de către specialiști autorizați în scopul 

menținerii bunei funcționalități a sistemului de telecomunicații al 

Poliției de Frontieră. 

Totodată, cu forțe proprii, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 

a asigurat mentenanța sistemului de telecomunicaţii al Poliţiei de 

Frontieră, manifestată prin: 

- urmărirea și prelucrarea statistică a defecțiunilor, diagnosticarea, 

informatizarea, asigurarea calității înalte de funcționare a sistemului de 

telecomunicații; 

- organizarea și asigurarea întreținerii, reparațiilor accidentale 

(neplanificate), urmărirea comportării în exploatare a echipamentelor, 

asigurarea pieselor de schimb și a materialelor necesare reparațiilor și 

întreținerii;  

- planificarea și organizarea activităţilor de mentenanţă (inspecție, 

testare, înlocuire, reglare, reparare, întreţinere, detectarea defecţiunilor, 

înlocuirea componentelor, lubrifiere); 

- efectuarea schimbului de consumabile aferente infrastructurii de 

telecomunicații, deservirea generală a sistemelor de aer condiționat, 

sistemului antiincendiar, sistemului de asigurare cu energie de rezervă, 

înlocuirea bateriilor acumulatoare a sistemelor de energie autonomă; 

- înlocuirea accesoriilor defectați la echipamentul de radiocomunicații. 
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8. Extinderea colaborării 

dintre autorităţile din 

sistemul 

managementului 

integrat al frontierei de 

stat şi cele omoloage 

din statele vecine, 

Uniunea Europeană, 

Comunitatea Statelor 

Independente etc., 

precum şi valorificarea 

mecanismelor de 

cooperare cu Agenţia 

Europeană pentru 

Poliţia de Frontieră şi 

Garda de Coastă, 

Misiunea Uniunii 

Europene de Asistenţă 

la Frontieră pentru 

Moldova şi Ucraina, 

Interpol, Europol, 

Centrul Sud-Est 

European de Aplicare 

a Legii, Oficiul 

European de Luptă 

Antifraudă, 

Organizaţia Mondială 

a Vămilor, Organizaţia 

pentru Democraţie şi 

Dezvoltare Economică 

şi alte entităţi 

regionale şi 

internaţionale, a 

platformelor de 

cooperare 

multilaterală, a 

programelor şi 

iniţiativelor 

internaţionale pe 

aspecte de securizare a 

frontierei de stat 

8.1. Crearea pe teritoriul 

Republicii Moldova în 

Punctul de trecere a 

frontierei de stat 

„Palanca–Maiaki–

Udobnoe” a unui centru 

comun de contact şi 

elaborarea bazei 

normative necesare 

pentru activitatea 

acestuia 

Trimestrul 

III, 2019 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției de 

Frontieră)  

  

Parteneri  
Serviciul 

Grăniceresc de 

Stat al 

Ucrainei; 

Misiunea 

Uniunii 

Europene de 

Asistenţă la 

Frontieră în 

Republica 

Moldova şi 

Ucraina; 

Organizaţia 

Internaţională 

pentru Migraţie 

1200,0,  

din care:  

surse externe: 

1080,0; 

în limitele 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate: 

120,0 

Centru comun de 

contact creat şi 

funcțional 

REALIZAT (100%) 

Punctul comun de contact „Palanca” a fost creat și începând cu 6 

septembrie 2019 a devenit și funcțional. 

8.2. Semnarea Planurilor 

de cooperare 

anuale/multianuale 

dintre autorităţile de 

frontieră ale Republicii 

Moldova cu autorităţile 

de frontieră ale altor 

state (statele vecine, 

statele membre ale 

Uniunii Europene, 

statele membre ale 

Comunităţii Statelor 

Independente etc.) 

Trimestrul 

IV, anul 

2020 

Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Număr de planuri 

de cooperare 

semnate şi 

implementate 

REALIZAT (100%) 
În perioada anilor 2018-2020 de către Inspectoratul General al Poliţiei 

de Frontieră și Serviciul Vamal au fost încheiate și puse în aplicare 17 

planuri de cooperare cu autoritățile similare ale altor state (România, 

Ucraina, Republica Estonia, Republica Polonă, Republica Federală 

Germania, Republica Lituania, Republica Letonia, Republica Belarus), 

după cum urmează: 

- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,16 planuri de cooperare; 

- Serviciul Vamal, 1 plan de cooperare. 
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OBIECTIVUL II. Consolidarea capacităţilor de control al frontierei, de prevenire şi combatere a infracţionalităţii transfrontaliere 

9. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

supraveghere a 

frontierei de stat; 

implementarea noilor 

tehnologii de 

supraveghere, a 

sistemelor de 

tehnologii 

informaţionale şi 

integrarea acestora cu 

alte sisteme existente 

9.1. Remedierea şi 

amenajarea 

corespunzătoare a 

turnurilor fixe de 

observare la frontiera de 

stat 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră)  

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

2020 – 

20000,0 

15 turnuri 

reparate şi date 

în exploatare 

EXCLUS DE LA CONTROL (0%) 

Propunerile de alocare a mijloacelor financiare necesare remedierii şi 

amenajării turnurilor fixe de observare la frontiera de stat au fost 

înaintate în cadrul procesului de planificare bugetară, însă, reieșind din 

constrângerile bugetului național, sumele necesare nu au fost acceptate 

de către Ministerul Finanțelor. Astfel, reieșind din austeritatea bugetului 

public, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, s-a 

decis asupra încetării implementării acțiunii respective prin excludere de 

la control. 

9.2. Consolidarea şi 

asigurarea funcţionării 

24/24 a sistemelor fixe şi 

mobile de supraveghere 

a frontierei de stat* 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

2020 – 

16000,0 

Vizualizare de la 

distanţă a 

segmentelor de 

frontieră 

vulnerabile 

asigurată 24/24; 

lucrări de 

mentenanţă 

preventivă/ 

corectivă 

efectuate 

REALIZAT (100%) 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră dispune de 15 sisteme fixe 

de observare și 9 complexe mobile de observare și detectare, dotate cu 

termoviziune. Actualmente, toate sistemele fixe şi mobile de 

supraveghere a frontierei de stat sunt în stare funcțională. 

9.3. Sporirea 

capacităţilor în domeniul 

conştientizării situaţiei la 

frontiera de stat şi în 

zona de frontieră prin 

aplicarea unui sistem de 

identificare timpurie a 

persoanelor la frontiera 

de stat (GSM-tracking, 

senzori de 

mişcare/seismici) 

Trimestrul 

IV, 2019 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră dispune de 30 seturi de 

dispozitive de detecție şi alertă (senzori).Totodată, la sfârșitul anului 

2019 în adresa partenerilor de dezvoltare a fost remisă lista de necesități 

ale Poliției de Frontieră. Însă, propunerile transmise nu au fost acceptate 

de către potențialii finanțatori. 

9.4. Dezvoltarea 

componentei de 

supraveghere prin 

intermediul aparatelor de 

zbor fără pilot (dronelor) 

Trimestrul 

IV anul 

2019 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 

În anul 2018 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră împreună cu 

Comitetul Grăniceresc de Stat al Republicii Belarus a elaborat fișa de 

proiect, care ulterior a fost transmisă spre examinare Ministerului 

Afacerilor Interne al Ungariei, însă care nu a fost acceptată. 
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10. Dezvoltarea 

conceptului de 

patrulare comună la 

frontiera moldo-

română şi cea moldo-

ucraineană 

10.1. Patrularea în 

comun cu autoritatea 

competentă din Ucraina 

pe întreg segmentul de 

frontieră moldo-

ucrainean, inclusiv pe 

cel transnistrean 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră)  

 

Parteneri  
Misiunea 

Uniunii 

Europene de 

Asistenţă la 

Frontieră în 

Republica 

Moldova şi 

Ucraina; 

Agenţia de 

Reducere a 

Amenințărilor; 

Departamentul 

de Stat al 

Statelor Unite 

ale Americii 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate:  

2019 – 

10000,0; 

2020 – 8000,0 

100% din 

frontiera de stat 

dintre Republica 

Moldova şi 

Ucraina 

controlată de 

către Poliţia de 

Frontieră 

ÎN CURS DE REALIZARE (38%) 

Actualmente, patrularea comună pe segmentul central (transnistrean) al 

frontierei de stat moldo-ucrainene se desfășoară pe teritoriul Ucrainei în 

limita a 9 subdiviziuni tactice de frontieră ale Ucrainei, în lungime totală 

de cca 168,8 km, ceea ce constituie aproximativ 38% din totalul 

segmentului central (transnistrean) al frontierei de stat dintre Republica 

Moldova și Ucraina. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor de frontieră ale statului 

vecin, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea termenului 

de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru perioada a 

doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 

2021-2023 privind implementarea Strategiei. 

10.2. Implementarea 

conceptului de patrulare 

comună la frontiera de 

stat moldo-română 

Trimestrul 

III, 2019 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Acord de 

colaborare 

semnat şi intrat 

în vigoare 

REALIZAT (100%) 

La 22 noiembrie 2018, în or. București, România, în cadrul ședinței 

comune dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, s-a 

semnat Protocolul privind constituirea echipelor mixte de patrulare la 

frontiera moldo-română. 

Prin urmare, la 5 iunie 2019 a fost lansată patrularea în comun la 

frontiera de stat moldo-română. 

11. Dezvoltarea 

componentei 

chinologice prin 

armonizarea/adaptarea/ 

revizuirea bazei 

normative de 

activitate, instruirea 

inspectorilor-chinologi 

11.1. Dezvoltarea 

infrastructurii necesare 

pentru asigurarea 

proceselor de instruire, 

reproducere şi selecţie a 

câinilor de serviciu în 

cadrul instituţiilor 

naţionale relevante 

Trimestrul 

IV, 2019 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 

În perioada anilor 2018-2019 a fost implementat proiectul ,,Dezvoltarea 

capacităților Poliției de Frontieră în domeniul chinologic”. 

Pe parcursul anului 2019, a fost înaintată fişa de proiect ,,Instruirea 

instructorilor K9 ai Poliției de Frontieră din Moldova”, care se află la 

etapa de evaluare. 

Totodată, pe parcursul anului 2020 a fost elaborată şi depusă fişa de 

proiect ,,Continuarea consolidării serviciului chinologic în cadrul 

Poliției de Frontieră din Republica Moldova în conformitate cu 
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şi dresarea câinilor de 

serviciu 

conceptul european de management integrat al frontierei de stat”, care a 

fost acceptată spre finanțare de către Republica Cehă. 

11.2. Suplinirea 

entităţilor la frontiera de 

stat cu necesarul de câini 

de serviciu 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Surse externe: 

2018 – 160,0; 

2019 – 160,0; 

2020 – 160,0; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră: 

2019 – 8,0; 

2020 – 8,0 

Minimum 80% 

din 

subdiviziunile 

operaţionale 

asigurate cu 

numărul necesar 

de câini 

REALIZAT (100%) 

Subdiviziunile Poliției de Frontieră au fost suplinite cu 13 căței, dintre 

care, 7 căţei de rasă ciobănesc german (obținuți în rezultatul 

reproducerii) și 6 căței achiziționați cu asistența Companiei Japan 

Tobacco International. 

Tot cu suportul Companiei Japan Tobacco International, de către  

Serviciul Vamal au fost achiziționași 4 câini de serviciu. 

Actualmente, peste 80% din subdiviziunile operaționale ale Poliției de 

Frontieră sunt asigurate cu câini de serviciu în volum deplin. Cu referire 

la Serviciul Vamal, acesta la moment dispune de 20 câini de serviciu. 

12. Dezvoltarea 

infrastructurii 

frontierei de stat şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de muncă 

pentru personalul 

instituţiilor cu 

competenţe 

nemijlocite la frontiera 

de stat 

12.1. Reconstrucţia a 4 

sectoare ale Poliţiei de 

Frontieră în cadrul 

proiectului „Cooperarea 

regională pentru 

prevenirea şi combaterea 

criminalităţii 

transfrontaliere în 

Republica Moldova şi 

România” 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

36064,2, 

din care: 

surse externe: 

23220,4  

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

12843,9 

Sectoarele 

Poliţiei de 

Frontieră „Valea 

Mare”; 

„Stoianovca”, 

„Brânza” şi 

„Toceni”, date în 

exploatare 

ÎN CURS DE REALIZARE (20%) 
La 28 iunie 2019 a fost semnat contractul pentru implementarea 

proiectului de investiții „Cooperarea regională pentru prevenirea și 

combaterea criminalității transfrontaliere Romania-Republica 

Moldova”, care prevede reconstrucția a 4 sectoare a Poliției de Frontieră 

(„Valea Mare”, „Stoianovca”, „Brânza” și „Toceni”). În acest sens, prin 

Ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră nr. 

654/2019, a fost instituit Grupul de lucru responsabil de implementarea 

proiectului menționat, a cărui perioadă de implementare este prevăzută 

pentru anii 2019-2022. 

Astfel, în anul 2020 au fost desfăşurate procedurile de licitație pentru 

achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a sectoarelor Poliției de 

Frontieră nominalizate, precum și a serviciilor de supraveghere a 

șantierelor, cu o ulterioară desemnare a companiilor câștigătoare. În 

prezent, lucrările de reconstrucție a sectoarelor respective au fost 

efectuate în volum de 20 %. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor altor state, austeritatea 

bugetului public, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea 

termenului de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru 

perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni 

pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. 
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12.2. Reconstrucţia 

Sectoarelor Poliţiei de 

Frontieră „Soroca” şi 

„Briceni” 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

2019 – 

10000,0; 

2020 – 6804,1 

Sectoarele 

Poliţiei de 

Frontieră 

„Soroca” şi 

„Briceni” date în 

exploatare 

REALIZAT (100%) 

La 25 august 2020, Sectoarele Poliției de Frontieră ,,Soroca” și ,,Briceni” 

au fost date în exploatare. 

13. Dezvoltarea şi 

integrarea sistemelor 

informaţionale, 

precum şi 

automatizarea 

procedurilor de control 

la trecerea frontierei de 

stat 

13.1. Elaborarea 

studiului de fezabilitate 

pentru aplicarea 

sistemului electronic de 

management al 

rândurilor la traversarea 

frontierei de stat a 

Republicii Moldova 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Surse externe: 

200,0 

Studiu de 

fezabilitate 

elaborat 

ÎN CURS DE REALIZARE (30%) 
La 23 octombrie 2018, în incinta sediului Agenției Statelor Unite pentru 

Dezvoltare Internațională (USAID) s-a desfășurat ședința tehnică de 

lucru pe marginea Notei de concept privind sistemul de gestionare a 

fluxului de transport auto la frontiera de stat, cu participarea 

reprezentanților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, 

Serviciului Vamal, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției 

Naționale Transport Auto și Asociației Internaţionale a Transportatorilor 

Auto din Moldova. În cadrul întrunirii s-au discutat aspecte ce țin de 

posibilitatea implementării sistemul de gestionare a fluxului de transport 

auto la frontiera de stat. 

La 6 iunie 2019 a fost semnat Memorandumul de înțelegere între 

Serviciul Vamal și Programul USAID pentru Reforme Structurale în 

Moldova cu privire la implementarea sistemului de gestionare a fluxului 

de transport auto la frontieră. Memorandumul semnat stabilește 

angajamentele părților privind implementarea noului sistem. Astfel, 

Programul USAID s-a angajat să finanțeze achiziționarea sistemului 

respectiv, precum și să ofere asistența necesară în procesul de 

implementare a acestuia. Totodată, Serviciului Vamal îi revine sarcina 

de a asigura infrastructura și echipamentele necesare pentru pilotarea 

sistemului respectiv în cadrul punctului de trecere a frontierei de stat 

,,Sculeni-Sculeni”. 

Suplimentar, în scopul identificării instrumentelor de cooperare dintre 

autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova și România privind 

fluidizarea trecerii frontierei de stat, care vizează inclusiv controlul în 

comun, USAID a contractat un expert pentru efectuarea unui studiu 

detaliat a cadrului normativ bilateral și cel european, care totodată, în 

perioada 10-12 septembrie 2019, a vizitat punctele de trecere a frontierei 

de stat ,,Leușeni-Albița” și ,,Palanca-Maiaki-Udobnoe”. 

Subsecvent, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor competente ale 
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României, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea 

termenului de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru 

perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni 

pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. 

13.2. Modernizarea 

Sistemului informaţional 

integrat al Poliţiei de 

Frontieră prin dotarea cu 

tehnică de calcul 

performantă* 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

2020 – 5000,0 

Toate punctele 

de trecere dotate 

cu tehnică de 

calcul conform 

evaluării de 

necesități 

REALIZAT (100%) 

Actualmente, toate punctele de trecere a frontierei de stat sunt dotate cu 

tehnică de calcul necesară asigurării activităților de serviciu. 

În perioada de raportare, dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat 

cu tehnică de calcul performantă s-a realizat prin intermediul proiectelor 

de asistență externă, precum și din contul bugetului de stat. 

Totodată, pe parcursul anului 2020 pentru modernizarea Sistemului 

informațional integrat al Poliției de Frontieră, cu compania Greensoft 

SRL din România a fost încheiat un contract de prestare a serviciilor de 

mentenanță și suport tehnic, pentru o perioadă de 6 luni. 

13.3. Implementarea 

sistemului avansat de 

informaţii despre 

pasageri (APIS) în 

Aeroportul Internaţional 

Chișinău* 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

 

Partener  
Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră: 

2020 – 2500,0 

Sistem 

informaţional 

funcţional 

ÎN CURS DE REALIZARE (15%) 
În scopul implementării unui sistem de informații prealabile despre 

pasageri în Republica Moldova (Aeroportul Internațional Chișinău) cu 

suportul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și 

Organizației Internaționale pentru Migrație a fost elaborat studiul de 

fezabilitate privind implementarea sistemului menționat, ulterior, acesta 

a fost transmis spre examinare autorităților și instituțiilor interesate. 

În acest context, având în vedere concluziile studiului de fezabilitate, 

propunerile parvenite de la autoritățile și instituțiile interesate, precum și 

poziția Ministerului Finanțelor, prin care se recomandă identificarea 

donatorilor care ar fi disponibili să doneze Republicii Moldova sistemul 

respectiv, deoarece mijloace financiare pentru implementarea unui astfel 

de sistem sunt dificil de identificat în bugetul de stat. 

Astfel, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor altor state, austeritatea 

bugetului public, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea 

termenului de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru 

perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni 

pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. Totodată, în 

cadrul aceleiași ședințe, s-a decis drept oportun, să se solicite suportul 

Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru Combaterea Terorismului 
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în implementarea unui sistem de informații prealabile despre pasageri în 

Republica Moldova (Aeroportul Internațional Chișinău). 

13.4. Modernizarea 

sistemelor 

informaţionale vamale 

prin integrarea 

schimbului de informaţii 

vamale cu Uniunea 

Europeană 

Trimestrul 

IV, 2019 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 

Cu suportul Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală (DG 

TAXUD) a fost inițiată procedura de implementare a Foii de parcurs 

privind recunoașterea mutuală a statutului de agent economic autorizat 

(AEO) între Uniunea Europeană și Republica Moldova. 

În acest context, de către experții DG TAXUD a fost examinat cadrul 

normativ național în domeniul AEO, stabilindu-se astfel, că acesta este 

armonizat la cadrul normativ al Uniunii Europene. 

13.5. Asigurarea 

dezvoltării procedurilor 

simplificate de vămuire 

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Număr de acte 

normative 

revizuite, 

elaborate şi 

aprobate; 

număr de 

autorizații 

acordate, 

suspendate, 

retrase 

REALIZAT (100%) 

Asigurarea dezvoltării procedurilor simplificate de vămuire 

În perioada anilor 2018-2020 au fost aprobate următoarele acte 

normative: 

- Hotărârea de Guvern nr. 109/2019 cu privire la modificarea unor 

hotărâri ale Guvernului, prin care a fost modificată Hotărârea 

Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în aplicare a secțiunilor 271 și 

281 din Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149/200, în special ce 

ține de modificarea Regulamentului privind procedura de eliberare, 

suspendare, retragere și anulare a autorizației pentru utilizarea 

procedurilor simplificate; 

- Ordinul Directorului interimar al Serviciului Vamal nr. 565/2019 

referitor la aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii de 

vămuire la domiciliu. 

Actualmente, 88 de titulari dețin autorizații PVD (procedura de vămuire 

la domiciliu), 43 de companii dețin statutul de „Exportator aprobat”, 

precum și au fost depuse 7611 de declarații vamale în procedura PVD 

13.6. Implementarea 

proiectului Twinning 

privind noul sistem 

computerizat de tranzit 

Trimestrul 

IV, 2019 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

30000,0, din 

care: 

surse externe:  

27200,0; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

2800,0 

Proiectul 

Twinning pentru 

implementarea 

ghișeului unic 

implementat 

proiectul 

Twinning privind 

noul sistem 

computerizat de 

ÎN CURS DE REALIZARE (30%) 
În cadrul Proiectului Twinning ,,Suport în modernizarea Serviciului 

Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de 

Asociere” Serviciul Vamal a beneficiat de suportul Uniunii Europene, 

Republicii Lituaniene și Republicii Italiene privind implementarea 

Ghișeului Unic și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), 

condiționalități prevăzute în Acordul de Asociere între Republica 

Moldova și Uniunea Europeană. 
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tranzit (NCTS) 

dezvoltat, testat 

şi implementat 

Astfel, odată cu finalizarea Proiectului Twinning, având elaborate 

specificațiile tehnice și caietul de sarcini, Serviciul Vamal urmează să 

adapteze, modernizeze și piloteze modulul NCTS (donat de 

Departamentul Vamal al Republicii Lituaniene) în unele puncte de 

trecere a frontierei de stat. Ulterior, acesta va fi lansat la nivel național, 

conform cerințelor Convenției privind simplificarea formalităților în 

comerțul cu mărfuri și Convenției privind regimul de tranzit comun, 

încheiate la 20 mai 1987. La expirarea termenului de un an privind 

aplicarea modulului NCTS la nivel național, Serviciul Vamal va solicita 

de la autoritățile competente, demararea negocierilor privind aderarea la 

Convențiile menționate supra. 

Totodată, au fost elaborate proiectele actelor normative cu privire la 

aplicarea sistemului de tranzit și a regimului vamal de tranzit. 

Prin urmare, reieșind din cele expuse supra, în cadrul ședinței ordinare a 

Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, 

din 9 decembrie 2020, având în vedere influența factorilor interni și 

externi, cum ar fi: caracterul complex al activităților necesare pentru 

realizarea acțiunii, impactul situației epidemiologice, determinată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor 

altor state, austeritatea bugetului public, precum și alte motive obiective, 

s-a decis extinderea termenului de implementare a acțiunii, prin 

transferul acesteia pentru perioada a doua de implementare a Strategiei 

– în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea 

Strategiei. 

13.7. Extinderea 

declarării electronice 

pentru toate procedurile 

şi regimurile vamale 

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Ponderea 

declarării 

electronice 

pentru toate 

procedurile şi 

regimurile 

vamale sporită; 

timpul şi 

costurile de 

vămuire reduse 

REALIZAT (100%) 
La 7 decembrie 2018 a fost relansată pre-declararea electronică prin 

modulul TIR-EPD în cadrul sistemului „ASYCUDA WORLD”. Aceasta 

prevede adaptarea modulului  „Carnet TIR”, prin dezvoltarea schimbului 

de informații privind procesarea complexă (stocare, modificare, ștergere, 

etc.) a documentului „declarația anticipată de sosire” EPD (Electronic 

Pre-arrival Declaration). 

În vederea extinderii declarării electronice, prin Hotărârea de Guvern nr. 

11/2020 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 904/2013 cu privire 

la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor. 

Astfel, ponderea declaraţiilor depuse în format electronic a constituit: 

pentru anul 2018 (la export 98,54%; la import 36,52%; tranzit 100%); 

pentru anul 2019 (la export 98,58%; la import 42,13%; tranzit 100%); 

pentru anul 2020 (la export 98,71%; la import 50,11%; tranzit 100%). 

13.8. Dezvoltarea 

mecanismului de 

recunoaștere mutuală a 

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Acord elaborat şi 

semnat cu 

Uniunea 

Europeană; 
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statutului de agent 

economic autorizat 

foaie de parcurs 

elaborată şi 

implementată 

ÎN CURS DE REALIZARE (40%) 
În scopul ajustării cadrului normativ național la standardele Uniunii 

Europene cu privire la recunoașterea mutuală a statutului de agent 

economic autorizat (AEO), au fost aprobate următoarele acte normative: 

- Hotărârea de Guvern nr. 109/2019 cu privire la modificarea unor 

Hotărâri ale Guvernului, prin care a fost modificată Hotărârea 

Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în aplicare a secțiunilor 271 și 

281 din Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149/200, în special 

prevederile ce țin de AEO, precum și modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 385/2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secțiunii 342 din 

Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149/200; 

- Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 41/2019 cu privire la 

aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a 

solicitanților şi titularilor Autorizației de agent economic autorizat. 

În luna aprilie al anului 2020 de către Secretarii Subcomitetului Vamal 

Republica Moldova – Uniunea Europeană, prin intermediul poștei 

electronice, a fost aprobată Foaia de parcurs privind recunoașterea 

mutuală a statutului de AEO. 

Prin urmare, cu suportul Direcției Generale Impozitare și Uniune 

Vamală (DG TAXUD) a fost inițiată procedura de implementare a Foii 

de parcurs privind recunoașterea mutuală a statutului de AEO între 

Uniunea Europeană și Republica Moldova. 

În acest context, de către experții DG TAXUD a fost examinat cadrul 

normativ național în domeniul AEO, stabilindu-se astfel, că acesta este 

armonizat la cadrul normativ al Uniunii Europene. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor competente ale 

Uniunii Europene, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea 

termenului de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru 

perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni 

pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. 

14. Consolidarea 

capacităţilor de 

contracarare a 

traficului cu arme de 

distrugere în masă, a 

tehnologiilor şi 

materialelor nucleare 

14.1. Modernizarea 

infrastructurii punctelor 

de trecere a frontierei de 

stat prin procurarea şi 

dotarea cu echipamente 

speciale de detecție a 

materialelor radioactive 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 
În perioada de raportare, Guvernul Statelor Unite ale Americii a donat 

Poliției de Frontieră, șase containere modulare destinate pentru crearea 

infrastructurii necesare pentru asigurarea activității de control comun la 

hotarul moldo-ucrainean, precum și 7 detectoare de radiație, activitatea 

realizată în cadrul programului Controlul Exportului şi Securitatea 
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şi radiologice, prin 

dotarea autorităţilor 

competente cu 

mijloacele şi 

echipamentele 

necesare şi pregătirea 

personalului pentru 

utilizarea eficace a 

acestora 

şi altor substanțe 

interzise, a tehnologiilor 

nucleare, a armelor şi 

mijloacelor letale 

neconvenționale, a 

armelor de distrugere în 

masă 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

Frontierelor (EXBS). În cadrul aceluiași proiect, Serviciului Vamal i-au 

fost donate trei scanere de control al bagajelor. 

Totodată, în perioada de raportare au fost instalate 6 monitoare – portale, 

dintre care, 5 în punctul de trecere a frontierei de stat ,,Palanca-Maiaki-

Udobnoe” și 1 în punctul de trecere a frontierei de stat ,,Criva-

Mamalîga” 

14.2. Dezvoltarea 

capacităţilor de control 

al exporturilor şi 

importurilor mărfurilor 

strategice şi cu dublă 

destinaţie 

Trimestrul 

III, 2019 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 
Pe parcursul perioadei de raportare în adresa partenerilor de dezvoltare 

au fost remise mai multe fișe de proiect cu privire la dezvoltarea 

capacităţilor de control al exporturilor şi importurilor mărfurilor 

strategice şi cu dublă destinaţie.  

Astfel, în baza măsurilor întreprinse, s-a reușit ca în perioada 17-21 

august 2020, în orașul Odesa, Ucraina, să se desfășoare prima etapă a 

trainingul „Formare de formatori în domeniul depistării și stabilirii 

procedurilor de acțiune în cazul traficului ilicit de materiale nucleare și 

radioactive” cu participarea  6 funcționari vamali. 

La fel, menționăm că în baza Ordinului Directorului Serviciului Vamal 

nr. 18/2020, la 21 februarie 2020 s-a desfășurat seminarul cu genericul 

„Ghidul privind controlul exportului, reexportului, importului și 

tranzitului de mărfuri cu dublă destinație” la care au participat 18 

funcționari vamali. 

Subsecvent, în perioada 2-6 martie 2020 conform Ordinului Directorului 

Serviciului Vamal nr. 2020 s-a desfășurat cursul de instruire cu genericul 

„Sensibilizarea privind neproliferarea armelor de distrugere în masă” la 

care au participat 4 funcționari vamali 

15. Extinderea conceptului 

de control comun la 

frontieră cu Ucraina şi 

implementarea 

acestuia la frontiera cu 

România 

15.1. Iniţierea 

controlului în comun la 

frontiera moldo-română 

Trimestrul 

III, 2019 
Activitate 

comună  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Acord şi 

protocoale 

semnate 

ÎN CURS DE REALIZARE (15%) 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 254/2017 au fost inițiate negocierile asupra 

proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport și 

mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre 

Republica Moldova și România. 

În acest context, menționăm că intenția implementării controlului în 

comun la frontiera moldo-română a fost promovată atât la nivelul 

guvernelor ambelor state, cât și la nivel interinstituțional, astfel: 

- la 28 februarie 2018 în cadrul întrevederii Prim-miniștrilor Republicii 

Moldova și României, a fost abordat subiectul instituirii controlului 

comun la frontiera moldo-română. Ulterior, Partea română a informat 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene despre faptul că 

legislația Uniunii Europene nu prevede efectuarea controlului în comun 

în punctele de trecere a frontierei de stat cu un stat non-membru al 
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Integrării 

Europene 

Uniunii Europene, principalul motiv fiind necesitatea asigurării 

securității bazelor de date, utilizate de către autoritățile de frontieră ale 

statului membru al Uniunii Europene; 

- la 30 noiembrie 2018 în cadrul ședinței de lucru a șefilor autorităților 

de frontieră  ale Republicii Moldova și României, s-a propus examinarea 

posibilității de testare a controlului în comun în cadrul punctului de 

trecere a frontierei de stat „Lipcani-Rădăuți Prut”. În acest sens, Partea 

moldovenească a propus organizarea unei ședințe de lucru pe marginea 

pilotării controlului în comun în punctul de trecere a frontierei de stat 

„Lipcani-Rădăuți Prut”. Ulterior, Partea română a refuzat organizarea 

acestei întrevederi, comunicând că este necesară formalizarea unei 

poziții clare la nivelul autorităților române, precum și consultarea 

autorităților europene competente; 

- la 15 februarie 2019, la București, a avut loc întrevederea conducerii 

Serviciului Vama cu Vicepreședintele Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală privind colaborarea vamală bilaterală, în special 

promovarea conceptului de control comun la frontiera de stat moldo – 

română, precum și sincronizarea acțiunilor de control în perioadele cu 

flux sporit; 

- la 2 octombrie 2019, în orașul Oradea (România) a avut loc 

întrevederea șefilor autorităților de frontieră ale Republicii Moldova și 

României, în cadrul căreia Partea română a avut o viziune constructivă 

privind subiectul implementării controlului în comun la frontiera de stat 

moldo-română, însă a menționat că acesta rămâne a fi promovat la 

nivelul guvernelor ambelor state; 

Subsecvent, prin demersul nr. 15/1-06/262 din 2 septembrie 2020, 

Ministerul Finanțelor a remis în adresa Ministerului Afacerilor Externe 

și Integrării Europene conceptul privind punerea în aplicare a 

procedurilor de vămuire comună la frontieră, pentru ca acesta din urmă 

să fie remis prin canale diplomatice în adresa Ministerului Finanțelor 

Publice al României 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor competente ale 

României, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea 

termenului de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru 

perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni 

pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. 
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15.2. Semnarea 

Protocoalelor cu privire 

la efectuarea controlului 

în comun de către 

autorităţile de frontieră 

ale Republicii Moldova 

şi Ucrainei în punctele 

de trecere a frontierei de 

stat „Briceni–

Rossoşanî”, „Goianul 

Nou-Platonovo”, 

„Criva–Mamalîga”, 

„Giurgiuleşti–Reni”, 

„Larga–Kelmenţî”, 

„Novosaviţkoe–

Cuciurgan”„Palanca–

Maiaki–Udobnoe”, 

„Pervomaisc–

Cuciurgan” 

Trimestrul 

III, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Protocoale 

semnate 
ÎN CURS DE REALIZARE (10%) 

În temeiul Hotărârilor de Guvern (nr. 467/2018, 468/2018, 469/2018, 

470/2018, 471/2018, 472/2018, 473/2018, 474/2018) pentru inițierea 

negocierilor și aprobarea semnării celor 8 protocoale cu privire la 

organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de 

stat (Criva-Mamalîga” (rutier), „Larga-Kelmențî” (rutier), „Briceni-

Rossoșanî” (rutier), „Giurgiulești-Reni” (rutier), „Palanca-Maiaki-

Udobnoe” (rutier), „Pervomaisc-Cuciurgan” (rutier), „Goianul Nou-

Platonovo” (rutier) și „Novosavițcaia-Kuciurgan”(feroviar)), prin 

intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, părții 

Ucrainene i s-a propus semnarea protocoalelor nominalizate. La rândul 

său, Partea ucraineană a acceptat semnarea doar a celor 6 protocoale 

interinstituționale pentru punctele de trecere ale frontierei de stat în care 

deja este implementat controlul în comun, totodată, refuzând semnarea 

celorlalte 2 protocoale noi, care prevăd instituirea controlului în comun 

în punctele de trecere a frontierei de stat ,,Novosavițcaia-Kuciurgan” și 

,,Goianul Nou-Platonovo”. 

În acest context, menționăm că Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene menține acest subiect drept unul prioritar pe agenda 

bilaterală moldo-ucraineană, fiind reiterată de mai multe ori la diferite 

niveluri propunerea pentru semnarea celor 8 protocoale privind controlul 

în comun la frontieră. Subiectul respectiv a fost discutat în repetate 

rânduri la nivelul factorilor politici decizionali în cadrul vizitelor 

reciproce din anul 2020 ale miniștrilor de externe ai Republicii Moldova 

și Ucrainei, precum și în cadrul vizitei la Kiev din 12 ianuarie 2021 a 

Președintelui Republicii Moldova. 

De asemenea, în cadrul reuniunilor semestriale ale Consiliului 

Consultativ a Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în 

Moldova și Ucraina (26.06.2018, 28.11.2018, 27.06.2019, 27.11.2019, 

16.09.2020, 28.01.2021), Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene a promovat constant demersurile naționale privind necesitatea 

semnării celor 8 protocoale. 

În contextul celor expuse supra, menționăm că procesul de negociere și 

semnare a celor 8 protocoale cu privire la controlul în comun, a fost 

blocat de fiecare dată de către autoritățile ucrainene. Astfel, până în 

prezent, Părțile nu au ajuns la un consens, care ar permite semnarea 

protocoalelor nominalizate. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

callto:(26.06.2018,%2028.11.2028
callto:27.06.2019,%2027.11.2019
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SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor competente ale 

Ucrainei, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea 

termenului de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru 

perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni 

pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. 

15.3. Majorarea 

numărului-limită de 

personal al autorităţilor 

de frontieră pentru 

asigurarea necesarului 

efectuării controlului în 

comun la frontiera de 

stat moldo-ucraineană 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră: 

2019 – 

30700,0; 

2020 – 

30700,0; 

Serviciul 

Vamal: 

2019 – 

43400,0; 

2020 – 

43400,0 

Personal majorat 

pentru: 

Poliţia de 

Frontieră – 252 

de funcţii 

Serviciul Vamal:  

241 de funcţii 

REALIZAT (100%) 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 446/2017, efectivul-limită al Serviciului 

Vamal a fost majorat cu 241 de funcţii. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1145/2018 cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, efectivul-

limită al Poliției de Frontieră a fost majorat cu 252 de unități. 

15.4. Dotarea 

autorităţilor de frontieră 

cu echipamentul/tehnica 

necesară în contextul 

exercitării 

corespunzătoare a 

atribuţiilor la efectuarea 

controlului în comun în 

punctele de trecere la 

frontiera moldo-

ucraineană 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră: 

2019 – 8314,3; 

2020 – 3314,3 

Dotarea cu 

echipament 

special conform 

evaluării de 

necesități a 

tuturor punctelor 

de trecere în care 

se efectuează 

controlul în 

comun 

REALIZAT (100%) 
În perioada anilor 2018-2010 s-a achiziționat echipament și tehnică 

necesară pentru asigurarea activității de control al trecerii frontierei de 

stat în cadrul punctelor de trecere a frontierei de stat, situate pe 

segmentul central (transnistrean) al frontierei moldo-ucrainene. 

Totodată, în cadrul proiectului „Consolidarea managementului integrat 

al frontierei de-a lungul frontierei între Republica Moldova și Ucraina”, 

au fost achiziționate mai multe loturi de echipament special destinat 

controlului trecerii frontierei în punctele de trecere a frontierei de stat 

„Giurgiulești-Reni” și „Kuciurgan-Pervomaisc”. 

În cadrul aceluiași proiect, Serviciului Vamal a elaborat lista 

necesităților privind asigurarea posturilor vamale amplasate în punctele 

de trecere a frontierei de stat în care se efectuează controlul în comun. 

Astfel, o parte din echipament a fost livrat de către partenerii de 

dezvoltare, cealaltă parte, a fost procurat din contul  Serviciului Vamal. 

Totodată, la posturile vamale din cadrul punctelor de trecere a frontierei 

de stat ,,Criva-Mamalîga” și ,,Palanca-Maiaki-Udobnoe” au fost 

instalate monitoare portale de detectare a materialelor nucleare și 

radioactive. 
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15.5. Realizarea 

proiectului „Construcția 

pe teritoriul Republicii 

Moldova a punctului de 

trecere a frontierei 

„Palanca”, operat în 

comun de autorităţile de 

frontieră moldo-

ucrainene 

Trimestrul 

IV, 2018 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Surse externe; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

24402,5  

Punct de trecere 

dat în exploatare 
REALIZAT (100%) 

Urmare realizării proiectului „Construcția pe teritoriul Republicii 

Moldova a punctului de trecere a frontierei „Palanca”, operat în comun 

de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene, punctul de trecere a 

frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe” a fost dat în exploatare în 

decembrie 2018. 

16. Modernizarea 

infrastructurii 

punctelor de trecere a 

frontierei de stat şi 

înzestrarea acestora cu 

echipament modern şi 

tehnică potrivit 

necesităţilor existente 

16.1. Realizarea 

proiectului din cadrul 

Programului operaţional 

comun România-

Republica Moldova 

2014-2020, dedicat 

reconstrucţiei punctelor 

de trecere la frontiera 

moldo-română 

Trimestrul 

III, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

107200,0,  

din care:  

surse externe: 

68900,0; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

38300,0 

Punctele de 

trecere a 

frontierei de stat 

„Sculeni–

Sculeni”, 

„Leușeni–Albița” 

şi „Giurgiuleşti–

Gălăți” 

reconstruite 

ÎN CURS DE REALIZARE (10%) 

La 29 mai 2020, a fost semnat contractul privind efectuarea lucrărilor de 

reabilitare și modernizare a Postului Vamal ,,Leușeni”, lucrările fiind 

demarate în iunie 2020. Termenul de realizare a lucrărilor - 18 luni. 

La 23 iunie 2020, a fost semnat contractul privind efectuarea lucrărilor 

de reabilitare și modernizare a Postului Vamal ,,Giurgiulești”, lucrările 

fiind demarate în iulie 2020. Termenul de realizare a lucrărilor - 12 luni. 

La fel, a fot definitivată reproiectarea clădirii administrative a Postului 

Vamal ,,Sculeni”, licitația pentru achiziționarea lucrărilor de 

reconstrucție și modernizare a fost lansată în luna iulie 2020. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, austeritatea bugetului public, precum și alte motive 

obiective, s-a decis extinderea termenului de implementare a acțiunii, 

prin transferul acesteia pentru perioada a doua de implementare a 

Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind 

implementarea Strategiei. 
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17. Dezvoltarea 

capacităţilor 

autorităţilor naţionale 

în domeniul 

controlului 

fluvial/portuar 

17.1. Perfecţionarea 

procedurilor 

administrative de control 

şi a cooperării dintre 

autorităţile competente şi 

agenții economici în 

cadrul Portului 

Internaţional Liber 

„Giurgiulești” 

Trimestrul 

III, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

(Agenţia 

Navală a 

Republicii 

Moldova) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Proceduri 

elaborate şi 

aprobate 

REALIZAT (100%) 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 414/2020 a fost aprobat Regulamentul-

cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion. Totodată, la 

momentul actual are loc procedura de promovare a proiectului Hotărârii 

de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime 

care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale Republicii Moldova, 

acesta fiind în proces de reavizare. Regulamente prenotate urmează a fi 

implementate de Agenția Navală, finalitatea urmărită fiind sporirea 

siguranței, securității și facilitarea procedurilor administrative în 

procesul de deservire a navelor în Complexul portuar Giurgiulești. 

La fel, au fost elaborate și aprobate Normele tehnice privind controlul 

trecerii în cadrul punctului de trecere ,,Giurgiulești-Port”, acestea 

reglementează procedurile administrative de control și a cooperării 

dintre autoritățile competente și agenții economici în cadrul Portului 

Internațional Liber „Giurgiulești”. 

17.2. Evaluarea nivelului 

de cooperare dintre 

Poliţia de Frontieră şi 

Serviciul Vamal privind 

unitatea comună de 

control al containerelor 

în Portul Internaţional 

Liber „Giurgiuleşti” 

Trimestrul 

I, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

(Agenţia 

Navală a 

Republicii 

Moldova) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Raport comun de 

evaluare elaborat 

şi aprobat; 

recomandări de 

îmbunătăţire 

înaintate 

REALIZAT (100%) 

Raportul comun de evaluare a fost elaborat și aprobat. Acesta conține 

realizările înregistrate și problematica identificată, propuneri/oportunități 

de dezvoltare a atribuțiilor și statutului unității comune de control al 

containerelor în Portul Internaţional Liber „Giurgiulești”. 
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18. Asigurarea 

capacităţilor minime 

de supraveghere a 

sănătăţii publice în 

cadrul punctelor de 

trecere a frontierei de 

stat, în conformitate cu 

prevederile 

Regulamentului 

Sanitar Internaţional 

18.1. Evaluarea nivelului 

de implementare a 

prevederilor 

Regulamentului Sanitar 

Internaţional 

Trimestrul 

II, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

(Agenţia 

Naţională 

pentru 

Sănătate 

Publică); 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Raport de 

evaluare elaborat 

şi aprobat; 

recomandări de 

îmbunătăţire 

înaintate 

REALIZAT (100%) 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției 

sociale nr. 942/2018, în perioada de 1 - 5 octombrie 2018, Republica 

Moldova a găzduit membri a douăsprezece țări sub egida Organizației 

Mondiale a Sănătății. În cadrul acestui eveniment au fost organizate 

activități pentru Evaluarea Externă Comună a capacităților la nivel 

național în conformitate cu Regulamentul Sanitar Internaţional. 

Subsecvent, în perioada 10 - 11 octombrie 2019, a fost completat 

Instrumentul de raportare anuală a statelor părți, pe bază de auto evaluare 

pentru anul 2019, care implică evaluarea nivelului de implementare a 

Regulamentului Sanitar Internațional. În acest context, menționăm că în 

procesul de autoevaluare au fost implicate toate autoritățile prevăzute în 

Hotărârea de Guvern. 475/2008 cu privire la aprobarea Planului de 

acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar 

Internaţional în Republica Moldova. 

18.2. Actualizarea 

Hotărârii de Guvern nr. 

475/2008 cu privire la 

aprobarea Planului de 

acţiuni privind punerea 

în aplicare a 

Regulamentului Sanitar 

Internaţional în 

Republica Moldova 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

(Agenţia 

Naţională 

pentru 

Sănătate 

Publică); 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Nu necesită 

cheltuieli 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 
ÎN CURS DE REALIZARE (25%) 

Actualmente, proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea 

Hotărârii de Guvern. 475/2008 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 

privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional în 

Republica Moldova, se află în proces de elaborare și promovare. 

Proiectul conține inclusiv recomandările din Raportul de evaluare a 

nivelului de implementare a prevederilor Regulamentului Sanitar 

Internațional în Republica Moldova. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului Sanitar Internaţional în Republica Moldova, impactul 

situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului SARS-

CoV-2, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea termenului 

de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru perioada a 

doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 

2021-2023 privind implementarea Strategiei. 

TEXT=HGHG20080326475
TEXT=HGHG20080326475
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Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

19. Consolidarea şi 

valorificarea 

mecanismelor de 

cooperare între 

autorităţile din 

sistemul 

managementului 

integrat al frontierei de 

stat, pentru 

coordonarea acţiunilor 

de prevenire şi 

contracarare a 

migraţiei ilegale şi a 

criminalităţii 

transfrontaliere 

19.1. Aderarea la 

Protocolul pentru 

eliminarea comerţului 

ilicit cu produse din 

tutun la Convenția-cadru 

a Organizației Mondiale 

a Sănătăţii pentru 

controlul tutunului, 

precum şi punerea în 

aplicare a acestei 

convenții 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

(Agenţia 

Naţională 

pentru 

Sănătate 

Publică); 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Proiectul de lege 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

Legii 

nr.278/2007 

privind controlul 

tutunului 

EXCLUS DE LA CONTROL (0%) 

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 386/2020, în documentele 

de politici publice nu se admit dublări ce țin de implementarea unei și 

aceleiași acțiuni. 

Astfel, reieșind din faptul că implementarea acțiunii respective este 

prevăzută inclusiv în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-

2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 636/2019, în cadrul ședinței 

ordinare a Consiliului Național pentru Managementul Integrat al 

Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, s-a decis asupra încetării 

implementării acțiunii respective prin excludere de la control. 

20. Dotarea tehnică a 

structurilor de 

investigaţii speciale, 

urmărire penală, 

expertiză a 

documentelor în 

vederea consolidării 

capacităţilor acestora 

20.1. Dotarea 

subdiviziunilor 

specializate ale 

organelor de drept cu 

echipament şi tehnică 

necesară 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei); 

Surse externe: 

1212,0 

Număr de 

echipamente şi 

tehnică necesară 

procurate 

REALIZAT (100%) 
Direcția expertiză a documentelor a Inspectoratului General al Poliției 

de Frontieră a fost dotată cu o imprimantă EPSON L132, un set de chei 

tubulare și cric hidraulic, substanțe lichide (acetonă pură, acid azotic, 

acid sulfuric) și 6 UPS. 

Totodată, subdiviziunile de investigații speciale ale Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră au fost dotate cu 15 calculatoare, 6 

imprimante, 6 prelungitoare și 6 UPS, iar structurile se urmărire penală 

cu 6 calculatoare, 3 imprimante, un prelungitor și un UPS. La fel, 

subdiviziunile de urmărire penală au beneficiat de o imprimantă 

multifuncțională, 3 calculatoare, o cameră digitală și un laptop. 

TEXT=LPLP20071214278
TEXT=LPLP20071214278
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Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal)  

 

Parteneri  
Procuratura 

Generală; 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Subsecvent, în cadrul proiectului „Suport pentru reforma poliției în 

Moldova”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare din Moldova, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii a fost dotat cu 16 

unități de transport destinate cercetării la fața locului. 

La 28 mai 2020 Centrul tehnico - criminalistic și expertiză judiciară a 

Inspectoratului General al Poliției cu suportul Ambasadei Statelor Unite 

ale Americii în Republica Moldova a fost dotat cu echipamente și 

programe soft. Suportul în valoare de circa 121325 dolari SUA, include 

echipament de traducere și stocare a informațiilor, precum și un server 

cu capacități de procesare și stocare a informației pe termen lung (timp 

de 25 de ani). 

echipament IT. 

Totodată, în cadrul Proiectului „Cooperarea regională pentru prevenirea 

și combaterea criminalității transfrontaliere România-Moldova” 

Inspectoratului General al Poliției i-au fost acordate mijloace financiare 

în sumă totală de 22.591,9 mii lei, pentru reparația capitală a 10 sectoare 

de poliție, precum și pentru construcția sediului amplasat pe str. Bucuriei 

nr. 14, mun. Chișinău, în care sunt dislocate 3 subdiviziuni operative ale 

Inspectoratului Național de Investigații. Subsidiar, au fost procurate 370 

terminale, dintre care, 130 terminale mobile, 200 terminale portabile 

tetra, 30 terminale staționare tetra și 10 terminale portabile camuflate. 

Ulterior, în temeiul Ordinelor Șefului Inspectoratului General al Poliției  

nr. 347/2020 și nr. 433/2020 terminalele au fost repartizate 

subdiviziunilor din cadrul Inspectoratului. 

La rândul său, Serviciul Vamal cu suportul partenerilor de dezvoltare a 

fost asigurat cu trei scanere de control al bagajelor, 6 mijloace de 

transport, instrumente pentru detectarea contrabande precum și HDD 

think system. Totodată, s-a achiziționat echipament pentru efectuarea 

controlului vamal și echipament IT. 

21. Intensificarea şi 

extinderea cooperării 

cu structurile 

corespondente din alte 

state, cu misiunile 

diplomatice şi 

consulare ale 

Republicii Moldova, 

ale ţărilor de origine şi 

terţe cu risc migrator, 

cu organismele 

europene şi ale 

21.1. Consolidarea 

capacităţilor 

personalului misiunilor 

diplomatice şi oficiilor 

consulare ale Republicii 

Moldova în depistarea 

falsurilor în actele de 

călătorie 

Trimestrul 

IV, 2019 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene  

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Minimum 4 

sesiuni de 

instruire 

organizate; 

întregul număr 

de personal care 

are nevoie de 

cunoștințe ce ţin 

de depistarea 

falsurilor în 

actele de 

călătorie instruit 

REALIZAT (100%) 
Consolidarea capacităților personalului misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare ale Republicii Moldova în depistarea falsurilor în 

actele de călătorie reprezintă un proces continuu. Funcționarii consulari, 

membri ai personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare sunt 

instruiți în mod constant prin intermediul reuniunilor funcționarilor 

consulari care se desfășoară periodic, la care participă reprezentanți ai 

instituțiilor de drept şi instituțiilor publice, activitatea cărora are tangențe 

cu activitatea consulară, fiind abordate subiecte importante privind 

organizarea, dezvoltarea şi consolidarea activității misiunilor 

diplomatice în procesul de eliberare a actelor, precum şi prestării 

serviciilor consulare. Astfel, în perioada anilor 2018-2020 s-au organizat 
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Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, în vederea 

desfăşurării de 

operaţiuni comune, a 

schimbului de 

informaţii şi a analizei 

de risc 

mai mult de 4 sesiuni de instruire, la care au participat întregul personal 

necesar. 

De asemenea, prin circularele şi instrucțiunile periodice, elaborate de 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, se atrage atenția 

asupra sporirii nivelului de vigilență şi prudență la examinarea 

documentelor în procesul acordării asistenței şi protecției consulare, 

fiind promovată cooperarea cu misiunile diplomatice ale altor state, în 

vederea asigurării schimbului de informații în situațiile necesare. 

21.2. Organizarea 

operaţiunilor pe tematici 

specifice combaterii 

criminalităţii 

transfrontaliere cu 

implicarea autorităţilor 

naţionale relevante 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal)  

 

Parteneri  
Procuratura 

Generală; 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Plan operaţional 

anual 

interinstituțional 

elaborat, aprobat 

şi implementat 

REALIZAT (100%) 
Pe parcursul anilor 2018-2020, autoritățile naționale relevante au 

participat și organizat un șir de operaţiuni pe tematici specifice 

combaterii criminalităţii transfrontaliere, după cum urmează: 

- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (36 de operațiuni); 

- Inspectoratul General al Poliţiei (14 operațiuni); 

- Serviciul Vamal (35 de operațiuni). 

21.3. Valorificarea 

mecanismului de schimb 

de informaţii prin 

intermediul ofiţerilor de 

legătură 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Schimb de 

informaţii 

valorificat 

REALIZAT (100%) 
În perioada anilor 2018 - 2020, Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră a desfășurat cooperarea și a efectuat schimbul de informații 

prin intermediul următoarelor mecanisme: 

- în cadrul cooperării poliţieneşti cu atașații de afaceri interne şi ofițerii 

de legătură au avut loc 19 întrevederi, principalele state de cooperare 

fiind: Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica 

Austria, România, Ucraina, Regatului Țărilor de Jos, Confederația 

Elvețiană, Regatul Belgiei; 

- prin cooperarea cu misiunile diplomatice ale altor state în Republica 

Moldova, precum şi ale Republicii Moldova în străinătate a fost acordat 
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Poliţiei); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

sprijin prin transmiterea unor date în vederea asigurării de către 

misiunile diplomatice a asistenţei consulare. 

Cu referire la Serviciul Vamal, în perioada anilor 2018 - 2019 de către 

ofițerii de legătură au fost administrate 1079 de scrisori. Totodată, au 

fost expediate 281 și recepționate 73 de solicitări cu privire la asistența 

administrativă. În anul 2020 de către subdiviziunea de asistenţă 

administrativă din cadrul Serviciului Vamal, au fost executate 1780 de 

solicitări, dintre care, 850 (intrare) și 930 (ieșire). Totodată, prin 

intermediul ofițerilor de legătură al Centrului SELEC, Serviciul Vamal 

a examinat 370 de solicitări reciproce.  

Cu referire la Inspectoratul General al Poliţiei, în perioada anului 2020, 

de către Inspectoratul Național de Investigații au fost transmise 300 de 

solicitări și primite 552. Subsidiar, de către Direcția cooperare 

polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției, la 

solicitarea organelor de drept din țară şi de peste hotare au fost verificate 

pe faptul stabilirii identității şi antecedentelor penale 3046 persoane 

(bănuite sau învinuite de comiterea diferitor categorii de infracţiuni), 

dintre care, 1921 cetăţeni ai Republicii Moldova și 1125 cetăţeni străini. 

La capitolul combaterii fenomenului ce ține de mijloacele de transport 

răpite şi furate, de către Direcţia înmatriculare şi calificare a 

conducătorilor auto a Ministerului Dezvoltării Informaţionale al 

Republicii Moldova au fost verificate  87784 unităţi de transport. 

În baza interpelărilor parvenite din partea autorităţilor abilitate ale 

statelor membre au fost verificate 115 unităţi de transport, iar la cererea 

organelor de drept teritoriale au fost verificate 241 mijloace de transport. 

La capitolul infracţiuni de ordin economic au fost verificate 87 solicitări, 

furtul obiectelor de artă 13 solicitări, acordarea ajutorului juridic 33 

solicitări, măsuri organizatorice (materiale de conferință, seminare, 

informaţie analitice, etc.) 514 solicitări, alte crime internaţionale (crime 

informatice) 140 solicitări. 

 

OBIECTIVUL III. Dezvoltarea capacităţilor de participare a autorităţilor din sistemul managementului integrat al frontierei de stat la misiuni şi operaţiuni internaţionale 

22. Ajustarea, elaborarea, 

aprobarea şi punerea în 

aplicare a cadrului 

normativ în domeniu 

cu referire la misiunile 

şi operațiunile 

internaţionale 

22.1. Corelarea şi 

ajustarea actelor 

normative naţionale cu 

cele internaţionale (ale 

Uniunii Europene şi alte 

organizaţii 

internaţionale) care 

reglementează modul de 

organizare şi coordonare 

Trimestrul 

I,  2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Biroul migraţie 

Nu necesită 

cheltuieli 

Grup de lucru 

creat, raport de 

evaluare 

elaborat, 

recomandări 

formulate 

REALIZAT (100%) 

În cadrul grupului de lucru s-a constatat că actualmente cadrul normativ 

național ce vizează misiunile și operațiunile internaționale nu necesită a 

fi modificat. 

Totodată, s-au organizat ateliere de lucru cu participarea reprezentanților 

autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne. Astfel, prin Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr.43/2018 a fost aprobat Regulamentul privind recrutarea, selectarea, 

pregătirea, desemnarea și participarea personalului Ministerului 

Afacerilor Interne la misiuni și operații internaționale. 
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a operaţiunilor şi 

misiunilor internaţionale 

şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

23. Consolidarea 

capacităţilor 

instituționale de 

pregătire a 

personalului pentru 

aplicare şi participare 

în cadrul misiunilor şi 

operaţiunilor 

internaţionale, precum 

şi instruirea în baza 

unor programe 

speciale comune ale 

autorităţilor de resort 

care deleagă angajaţi 

la operaţiuni şi misiuni 

internaţionale 

23.1. Participarea 

angajaţilor la activităţile 

de schimb de experienţă 

cu privire la planificarea, 

organizarea şi 

desfăşurarea 

operaţiunilor 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Biroul migraţie 

şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Surse externe: 

600,0 

Minimum 2 

vizite de studiu 

organizate peste 

hotarele 

Republicii 

Moldova; 

minimum un 

atelier de lucru 

organizat în 

Republica 

Moldova pentru 

instituţiile 

interesate 

ÎN CURS DE REALIZARE (50%) 
În scopul realizării acțiunii respective, angajații Biroului migrație și azil 

au participat la mai multe activități, desfășurate sub egida Agenției 

Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX), 

care au permis consolidarea potențialului liderilor de escortă din cadrul 

Biroului. Ca rezultat, operațiunile de returnare colectivă desfășurate în 

perioada 2018-2020 în cadrul implementării Acordului de readmisie 

Republica Moldova – Uniunea Europeană, au fost  soldate cu succes. 

Subsecvent, în perioada de raportare angajații Biroului migrație și azil 

au participat la 3 instruiri organizate la nivel național, precum și au 

desfășurat o vizită de lucru și un curs de instruire peste hotarele țării. 

Cu referire la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în vederea 

realizării prezentei acțiuni, un angajat a participat la şedinţa de briefing 

pentru activități operaționale la frontierele aeriene, organizat și 

desfășurat în orașul Varșovia, Polonia; 5 angajați au participat la 

activitatea de formare profesională „Instruirea escortelor pentru 

operațiuni de returnare”, organizat și desfășurat de către FRONTEX. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

implicarea autorităților străine, impactul situației epidemiologice, 

determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, precum și alte 

motive obiective, s-a decis extinderea termenului de implementare a 

acțiunii, prin transferul acesteia pentru perioada a doua de implementare 

a Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind 

implementarea Strategiei. 

23.2. Instituirea rezervei 

cu pregătire specială 

pentru participarea la 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  

Surse externe: 

200,0 

Minimum 100 de 

angajați instruiți 
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operaţiunile 

internaţionale organizate 

sub egida organizaţiilor 

şi instituţiilor 

internaţionale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Biroul migraţie 

şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei) 

EXCLUS DE LA CONTROL (90%) 

Pe parcursul anilor 2018 - 2019, au fost instruiți 90 de angajați, dintre 

care: 

- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, 29 de angajați; 

- Biroul migraţie şi azil, 56 de angajați; 

- Inspectoratul General al Poliţiei, 5 angajați. 

Totodată, menționăm că în anul 2020, reieșind din criza pandemică 

(COVID-19), instruirea angajaților în domeniul respectiv, inclusiv peste 

hotarele țării a fost în mare parte sistată. 

Astfel, reieșind din impactul situației epidemiologice, determinată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2, austeritatea bugetului public 

precum și alte motive obiective, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 

decembrie 2020, s-a decis asupra încetării implementării acțiunii 

respective prin excludere de la control. 

 

OBIECTIVUL IV. Consolidarea domeniului analitic şi amplificarea rolului analizei de risc în procesul decizional 

24. Consolidarea 

sistemului de analiză a 

riscurilor prin 

dezvoltarea activităţii 

grupurilor comune de 

lucru 

interinstituţionale; 

elaborarea produselor 

analitice bazate pe 

CIRAM (Common 

Integrated Risk 

Analysis Model – 

Model Comun Integrat 

de Analiză a 

Riscurilor) 

24.1. Asigurarea 

activităţii Grupului 

comun de analiză a 

riscurilor la nivel 

naţional şi a grupurilor 

comune de analiză a 

riscurilor la nivel 

regional, precum şi 

asigurarea elaborării 

produselor analitice 

bazate pe CIRAM 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Serviciul 

dirijare 

operaţională şi 

inspectare, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei, Biroul 

migraţie şi 

azil); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal)  

  

Parteneri  

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Produse analitice 

elaborate şi 

distribuite 

entităţilor 

interesate 

(minimum 

semestrial); 

minimum 5 

instruiri cu 

privire la 

CIRAM 

organizate 

REALIZAT 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate şi desfăşurate 31 

de ședințe ale Grupului comun de analiză a riscurilor la nivel naţional, 

în cadrul cărora au fost elaborate 6 produse analitice. 

La nivel regional, Grupurile comune de analiză a riscurilor în domeniul 

combaterii criminalităţii transfrontaliere, a traficului de ființe umane și 

a migraţiei ilegale, s-au întrunit în 21 ședințe, precum şi au elaborat 12 

produse analitice. 

De asemenea, au fost organizate 5 cursuri de instruire cu privire la 

CIRAM (4 - pentru Grupurile comune regionale de analiză a riscurilor, 

1 - pentru Grupul comun de analiză a riscurilor la nivel național). 
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Procuratura 

Generală; 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

24.2. Realizarea 

proiectului de asistenţă 

externă cu privire la 

consolidarea 

capacităţilor în domeniul 

analizei de risc 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Serviciul 

dirijare 

operaţională şi 

inspectare, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Biroul migraţie 

şi azil); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

1200,0,  

din care: 

surse externe: 

1040,0; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

160,0 

Activităţile 

proiectului 

implementate în 

volum de 100%, 

raport final de 

implementare a 

proiectului 

elaborat şi 

publicat pe 

paginile oficiale 

ale instituţiilor 

relevante 

REALIZAT 

Activitățile proiectului au fost implementate în volum deplin (100%). 

La 30 septembrie 2019, în orașul. București, a avut loc ședința de 

totalizare și închidere a proiectului. 

24.3. Elaborarea 

standardului ocupaţional 

al analistului de 

informaţii 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Serviciul 

dirijare 

operaţională şi 

inspectare, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Biroul migraţie 

şi azil) 

  

Partener  

Nu necesită 

cheltuieli 

Standard 

ocupațional 

elaborat şi 

aprobat 

REALIZAT 

Standardul ocupațional a fost a probat prin Ordinul ministrului afacerilor 

interne nr. 742/2019 cu privire la validarea standardului ocupațional 

,,Analist de informații”. 
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Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

24.4. Consolidarea 

managementului 

riscurilor prin 

implementarea Strategiei 

de management al 

riscurilor în Serviciul 

Vamal 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Strategie de 

management al 

riscurilor în 

cadrul 

Serviciului 

Vamal pentru 

anii 2018-2020 

elaborată şi 

aprobată 

REALIZAT 

Prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 294/2018 a fost aprobată 

Strategia de management al riscurilor pentru anii 2018-2020 și Planul de 

acțiuni pentru implementarea acesteia. 

 

OBIECTIVUL V. Eficientizarea acţiunilor statului în domeniul migraţiei, returnării şi al readmisiei, precum şi a acţiunilor de asistenţă a persoanelor care solicită protecţie 

internaţională 

25. Consolidarea 

capacităţilor de 

depistare şi îndepărtare 

a migranţilor ilegali la 

traversarea frontierei 

sau în interiorul ţării, 

pentru asigurarea unui 

sistem eficient şi 

funcţional 

25.1. Asigurarea 

activităţilor de depistare 

a migranţilor ilegali şi 

aplicarea măsurilor 

restrictive, precum şi 

îndepărtarea acestora 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei)  

 

Partener  
Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Minimum 2 

măsuri anuale 

organizate şi 

desfăşurate 

REALIZAT (100%) 
În rezultatul consolidării acțiunilor de cooperare între autoritățile publice 

(Serviciul de Informaţii şi Securitate, Inspectoratul General al Poliţiei, 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Biroul migrație și azil), 

impactul scontat la implementarea acțiunii date a fost atins, fiind asigurat 

un sistem eficient şi funcţional de depistare şi îndepărtare a migranţilor 

ilegali. 

Totodată, prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 40/2018 a fost 

instituit Grupul interdepartamental cu privire la combaterea șederii 

ilegale a străinilor și returnării acestora. 

Subsidiar, la 4 noiembrie 2019 a fost semnat planul de acțiuni între 

Biroul migrație și azil, Inspectoratul Național de Patrulare (actualmente, 

Inspectoratul Național de Securitate Publică) și Inspectoratul General de 

Carabinieri, privind desfășurarea măsurilor de verificare în comun, a 

legalității aflării pe teritoriul țării a cetățenilor străini și combaterea 

faptelor ilegale comise împotriva și de către aceștia. 

În acest context, remarcăm că în perioada de raportare, în baza Planurilor 

de cooperare dintre autoritățile competente, au fost organizate 224 

măsuri de depistare a străinilor aflați cu ședere ilegală. 

Totodată, remarcăm că pe parcursul anilor 2018-2020 Biroul migrație și 

azil a emis 1364 de decizii de revocare a dreptului de ședere în privința 

străinilor, a aplicat măsura returnării în privința a 1306 de străini, a 

aplicat interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Moldova în privința 

a 983 de străini, precum și a îndepărtat sub escortă 240 de străini. 
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25.2. Participarea în 

calitate de observatori la 

misiunile de escortă 

organizate de agenţiile 

europene 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei) 

Surse externe: 

360,0 

Anual, 

participarea la 

cel puţin 3 

măsuri 

REALIZAT (100%) 
Pe parcursul anului 2018, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 

a participat în cadrul a 2 misiuni de escortă, iar Biroul migrație și azil în 

cadrul a unei misiuni de escortă. 

La fel, în anul 2019, în orașul Amsterdam, 2 reprezentanți ai 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră și un reprezentant al 

Biroului migrație și azil, au participat în cadrul unui curs de instruire 

dedicat Liderilor de Escortă și Returnare Forțată în Operațiuni de 

Returnare, organizat de către Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă. 

Totodată, menționăm că în cadrul operațiunilor comune de returnare 

colectivă, în perioada anului 2019 a fost asigurat transferul a 206 de 

cetățeni ai Republicii Moldova cu ruta charter din Republica Federală 

Germania, procedură de readmisie desfășurată în comun cu autoritățile 

de drept din țara respectivă, precum și sub egida Agenției Europene 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. 

În anul 2020, reieșind din criza pandemică (COVID-19), autoritățile 

competente ale Republicii Moldova nu au participat în calitate de 

observatori la misiunile de escortă organizate de agenţiile europene. 

26. Consolidarea 

cooperării în domeniul 

readmisiei persoanelor, 

continuarea 

consultărilor bilaterale 

şi negocierea 

acordurilor de 

readmisie, în special 

cu statele cu un 

potenţial migraţional 

sporit, în scopul 

reducerii numărului 

migranţilor ilegali 

26.1. Asigurarea 

transferului cetăţenilor 

sau resortisanţilor ţărilor 

terţe în Republica 

Moldova în cadrul 

procedurii de readmisie 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Număr de 

persoane 

transferate 

REALIZAT (100%) 

În perioada anilor 2018-2020 numărul de cetățeni ai Republicii Moldova 

transferați în baza acordurilor de readmisie a constituit 758 (anul 2020), 

551 (anul 2019) și 413 (anul 2018) 

În această perioadă, chiar și în condițiile provocate de criza pandemică 

(COVID-19), angajații Biroului migrație și azil au reușit să asigure în 

termeni restrânși identificarea și readmisia cetățenilor Republicii 

Moldova cu ședere ilegală în țările membre ale Uniunii Europene. 

De asemenea, a fost negociată prelungirea Angajamentului administrativ 

pe Protocolul de implementare a Acordului de readmisie cu Republica 

Federală Germania, în special activitățile ce țin de respectarea 

angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană în 

cadrul regimului liberalizat de vize. 

În final remarcăm că creșterea indicatorilor privind transferul cetăţenilor 

sau resortisanților ţărilor terţe în Republica Moldova, în cadrul 

procedurii de readmisie, se datorează faptului de consolidare a cooperării 

cu țările membre ale Uniunii Europene, precum și cu statele terțe. 
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26.2. Asigurarea 

transferului străinilor de 

pe teritoriul Republicii 

Moldova în cadrul 

procedurii de readmisie 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Număr de 

persoane 

transferate 

REALIZAT (100%) 
În perioada anilor 2018-2020, Biroul migrație și azil a asigurat transferul 

din Republica Moldova a 45 de cetățeni străini. 

26.3. Continuarea 

consultărilor bilaterale şi 

negocierii acordurilor de 

readmisie, în special cu 

statele cu un potenţial 

migraţional sporit, în 

scopul reducerii 

numărului de migranţi 

ilegali 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi 

azil); 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Minimum 2 

consultări 

organizate şi 2 

acorduri semnate 

REALIZAT (100%) 

Hotărârea de Guvern nr. 115/2019 cu privire la acordarea de 

împuterniciri, pentru negocierea proiectului Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kârgâze privind readmisia 

persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. 

Hotărârea de Guvern nr. 115/2019 cu privire la acordarea de 

împuterniciri, pentru negocierea proiectului Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului privind readmisia 

persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. 

Totodată, a fost asigurată procedura de prelungire a Aranjamentului 

Administrativ între Ministerul afacerilor Interne al Republicii Moldova 

şi Ministerul Federal de Interne, Construcție și Comunitate și Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania privind aplicarea 

unor proceduri simplificate pentru readmisia cetățenilor moldoveni. 

Astfel, perioada aranjamentului nominalizat a fost prelungită până pe 26 

septembrie 2022. 

Subsecvent, menționăm În perioada anilor 2018-2020, Ministerul 

Afacerilor Interne a examinat și avizat 14 proiecte de acorduri și 

protocoale cu privire la readmisie. 

27. Creşterea gradului de 

informare şi 

conştientizare a 

străinilor cu privire la 

riscurile migraţiei 

ilegale 

27.1. Desfăşurarea 

campaniilor de 

informare a străinilor 

(din momentul 

traversării frontierei) în 

domeniul migraţiei şi 

azilului, precum şi 

privind regimul de 

ședere pe teritoriul ţării 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Surse externe: 

1000,0; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Anual, minimum 

3 campanii de 

informare 

REALIZAT (100%) 
Pe parcursul anilor 2018 - 2020 cu suportul Centrului de Drept al 

Avocaților, Biroul migrație și azil de comun cu Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră au contribuit la elaborarea materialelor informative 

privind drepturile și obligațiunile străinilor care intră pe teritoriul 

Republicii Moldova și dreptul de a solicita azil în Republica Moldova. 

Per total au fost editate și diseminate cca 7720 materiale informative în 

9 limbi. 
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Inspectoratul 

General al 

Poliţiei) 

Totodată, Oficiile Teritoriale ale Biroului migrație și azil au desfășurat 

periodic campanii de informare realizate prin consultării individuale, 

repartizare de pliante pentru transportatorii de pasageri, pentru străinii 

care traversează frontiera de stat. 

28. Perfecţionarea cadrului 

legal în domeniul 

azilului 

28.1. Revizuirea 

legislaţiei naţionale cu 

privire la azil şi 

armonizarea acesteia la 

standardele Uniunii 

Europene 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi 

azil) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Proiect adoptat 

de Parlament 
ÎN CURS DE REALIZARE (30%) 

La 24 octombrie 2019 a avut loc ședința Comisiei de coordonare a 

activităților în domeniul migrației și azilului, instituită prin Hotărârea de 

Guvern nr. 947/2018, scopul căreia a fost cu referire la examinarea şi 

abordarea problematicilor cu privire la azil (situația actuală cu privire la 

sistemul de azil în Republica Moldova, accesul solicitanților de azil la 

sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și beneficierea de 

servicii medicale, soluționarea problemei privind statutul documentelor 

de identitate temporare a solicitanților de azil și posibilitatea extinderii 

duratei de valabilitate a documentului de identitate temporar) şi 

identificarea propunerilor de modificare a cadrului legal în domeniul 

azilului.  

Totodată, în trimestrul II al anului 2020, în scopul armonizării legislației 

naționale la legislația Uniunii Europene, a fost elaborat proiectul 

Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind 

modificarea Legii nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova. 

Astfel, prin Legea nr. 112/2020 pentru modificarea unor acte normative, 

a fost modificată și Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica 

Moldova. Modificările operate vizează asigurarea dreptului minorului 

neînsoțit solicitant de azil ori a celui care beneficiază de protecție 

internațională, de protecție temporară sau de azil politic, stabilirea 

autorității tutelare teritoriale de la locul aflării minorului solicitant, drept 

reprezentantul legal al minorului, cu acordarea dreptului de a acționa în 

numele acestuia, în raport cu persoanele fizice și juridice, inclusiv cu 

autoritățile administrației publice, organele de urmărire penală și 

instanțele judecătorești. 

În același timp, în septembrie 2020, pe pagina oficială (web) a 

Ministerului Afacerilor Interne a fost plasată inițiativa de elaborare a 

proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de 

lege privind modificarea unor acte legislative cu referire la străini  

Subsecvent, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea 

termenului de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru 

perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni 
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pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. 

29. Consolidarea 

capacităţilor de 

acordare a asistenţei 

persoanelor care 

solicită protecţie 

internaţională din 

partea Republicii 

Moldova 

29.1. Asigurarea 

punctelor de trecere a 

frontierei de stat cu 

informaţii disponibile 

privind dreptul la azil 

sau alte forme de 

protecţie internaţională, 

comunicate 

corespunzător, eficient şi 

accesibile tuturor 

imigranţilor 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Biroul migraţie 

şi azil) 

Surse externe: 

1000,0; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Dotarea tuturor 

punctelor de 

trecere ale 

frontierei de stat: 

2019 – 50%; 

2020 – 50% 

REALIZAT (100%) 

Punctele de trecere a frontierei de stat internaționale dispun de informații 

necesare privind dreptul la azil (circa 80 % din acestea sunt asigurate cu 

informații relevante). 

Pe parcursul anului 2020, toate punctele de trecere a frontierei de stat (cu 

statut internațional) au fost asigurate în mărime de 100% cu broșuri 

informaţionale privind drepturile solicitanților de azil. 

Totodată, în comun cu Biroul migrație și azil, Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite pentru Refugiați și Centrul de Drept al Avocaților, a 

fost agreat textul panourilor informative privind dreptul la azil și alte 

forme de protecție internațională. În acest context, s-a convenit că Înaltul 

Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Republica Moldova 

va asigura confecționarea acestor panouri informative, însă din cauza  

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, activitatea a fost amânată. 

29.2. Elaborarea 

mecanismului de 

identificare şi verificare 

periodică a personalului 

care este în contact cu 

solicitanții de azil, dacă 

au fost implicați în acte 

de violență, exploatare 

sexuală sau abuz de 

copii 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei); 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

Nu necesită 

cheltuieli 

Mecanism 

elaborat, aprobat 

şi pus în aplicare 

REALIZAT (100%) 

Mecanismul de identificare şi verificare periodică a personalului 

Biroului migrație și azil privind implicarea acestora în acte de violență, 

exploatare sexuală sau abuz de copii este asigurat prin intermediul 

psihologului contractat de Birou, în baza Contractului nr. 9/2020. În 

procesul consultărilor, psihologul interoghează solicitanții de azil și 

beneficiarii de protecție internațională, dacă au fost abuzați sexual sau 

supuși unor acte de violență de către reprezentanții autorităților naționale 

la care au fost referiți, sau de către personalul Biroului. Până la moment, 

plângeri din partea locatarilor Centrului de cazare, cu referire la careva 

cazuri de violență, exploatare sexuală sau abuz de copii din partea 

personalului Biroului nu au fost identificate. 

29.3. Elaborarea unui 

mecanism de evaluare a 

necesităţilor şi referire 

către organele 

competente a 

solicitanţilor de azil 

aflaţi în situaţie 

Trimestrul 

III, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

Nu necesită 

cheltuieli 

Ghid elaborat şi 

aprobat 
REALIZAT (100%) 

Ghidul practic privind evaluarea necesităților solicitanților de azil aflați 

în situație vulnerabilă și referirea lor către autoritățile competente a fost 

aprobat prin Ordinul Directorului Biroului migrație și azil nr. 33/2020. 

Ghidul oferă informații şi linii directoare privind principiile, drepturile, 

cadrul legal, aspecte de comunicare şi procedurale, care urmează a fi 
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vulnerabilă (minori 

neînsoţiţi, femei şi fete 

neînsoţite, persoane cu 

dezabilităţi etc.) 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

respectate la evaluarea necesităților solicitanților de azil aflați în situație 

vulnerabilă și referirea lor către autoritățile competente, este aplicabil 

față de solicitanții de azil a căror cerere de azil nu a fost soluționată 

printr-o decizie irevocabilă și se adresează angajaților autorităților 

competente care în limita atribuțiilor funcționale interacționează cu 

solicitanții de azil. 

29.4. Asigurarea 

standardelor minime 

pentru primirea 

solicitanţilor de protecţie 

internaţională, inclusiv 

pentru persoane cu nevoi 

speciale (victime ale 

torturii, persoane cu 

dizabilităţi etc.) 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne (Biroul 

migraţie şi azil, 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

Surse externe: 

1000,0; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Facilități noi 

create; 

infrastructură 

dezvoltată 

REALIZAT (100%) 
De către Biroul migrație și azil au fost contractate servicii de consiliere 

psihologică și asistență socială pentru solicitanții de azil plasați în 

Centrul de cazare al Biroului migrație și azil. Astfel, pe parcursul anilor 

2019-2020 de serviciile respective au beneficiat 202 de solicitanți de 

azil, precum și au fost desfășurate 34 de activități în grup. 

Prestarea serviciilor de consiliere psihologică de către psihologul 

contractat de Biroul migrație și azil pentru solicitanții de azil plasați în 

Centrul de cazare al Biroului, garantează facilitarea accesului gratuit la 

asistență specializată, indiferent de starea materială, inclusiv a 

persoanelor vulnerabile sau traumatizate din rândul lor. 

Subsecvent, în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul 

Internațional Chișinău” au fost amenajate 2 încăperi speciale pentru 

solicitanți de azil. 

În anul 2020 a fost îmbunătățită infrastructura sportivă prin amenajarea 

terenului de mini fotbal pe teritoriul Centrului de cazare al Biroului 

migrație și azil, în cadrul proiectului implementat de AO „Centrul de 

Caritate pentru Refugiați” în comun cu Federația Moldovenească de 

Fotbal, în urma aplicării la grantul “UEFA Football and Refuges Grant 

Scheme” 2019/2020.  

Totodată, în perioada 24 iunie - 15 iulie 2020, au fost organizate două 

vizite comune de monitorizare a situației privind respectarea procedurii 

de azil la frontiera de stat în punctele de trecere a frontierei de stat, a 

echipei multifuncționale formată din reprezentanți Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră, Centrului de Drept al Avocaților, 

Biroului migrație și azil și Oficiului Avocatului Poporului. 

Astfel, la 24 iunie 2020, au fost vizitate punctele de trecere a frontierei 

de stat „Tudora-Starokazacie”, „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și Sectorul 

Poliției de Frontieră „Tudora-1”, iar la 15 iulie 2020, au fost efectuate 

vizite în cadrul punctelor de trecere a frontierei de stat „Otaci-Moghilev-

Podolski”, „Ocnița-Sokireanî”, rutier internațional; și „Ocnița-

Sokireanî”, feroviar internațional. 

În urma vizetelor menționate, de către Oficiul Avocatului Poporului a 

fost elaborat un Raport privind rezultatele vizitelor, precum și 
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recomandările de îmbunătățire a situației privind respectarea drepturilor 

omului la general, solicitanților de azil și a persoanelor aflate în custodia 

Poliției de Frontieră. 

Urmare recomandărilor înaintate, încăperile destinate plasării temporare 

a solicitanților de azil au fost dotate cu mobilier suplimentar, în vederea 

asigurării posibilității cazării împreună a familiilor solicitanților. 

Totodată, au fost date în exploatare noile sedii ale Sectoarelor Poliției de 

Frontieră „Tudora” și „Briceni”, în cadrul cărora sunt amenajate a câte 2 

încăperi destinate plasării temporare a solicitanților de azil. 

29.5. Consolidarea 

capacităţilor angajaţilor 

privind protecţia 

drepturilor omului şi 

acordarea asistenţei 

corespunzătoare 

imigranţilor aflaţi în 

situaţie de vulnerabilitate 

la frontieră, în 

conformitate cu normele 

internaţionale 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

Surse externe: 

2000,0; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Instruirea 

întregului efectiv 

implicat în 

controlul la 

trecerea 

frontierei de stat: 

2019 – 50%; 

2020 – 50% 

REALIZAT (100%) 
Pe parcursul perioadei de raport, 148 angajați ai Poliției de Frontieră au 

participat la 28 activități privind consolidarea capacităților angajaților 

privind protecția drepturilor omului și acordarea asistenței 

corespunzătoare imigranților aflați în situație de vulnerabilitate la 

frontieră, în conformitate cu normele internaționale. 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul proiectului 

„Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe 

umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în 

Republica Moldova”, implementat de către Misiunea Organizației 

Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, cu suportul 

financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, peste 500 de angajați 

ai Poliției de Frontieră au beneficiat de instruiri în domeniul combaterii 

traficului de ființe umane. 

De asemenea, în vederea consolidării capacităților angajaților privind 

acordarea asistenței imigranților aflați în situație de vulnerabilitate la 

frontieră, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a elaborat 

Procedura operațională privind acțiunile polițiștilor de frontieră din 

prima linie. 

Adițional, a fost pregătit un suport video pentru instruirea personalului 

în acest sens. Prin urmare, informație respectivă a fost plasată pe 

platforma de instruire e-learning, iar începând cu luna septembrie 2020, 

întregul personal implicat la controlul trecerii frontierei de stat va fi 

instruit. 

 

OBIECTIVUL VI. Instituirea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii la nivelul autorităţilor din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, precum şi a 

mecanismelor naţionale de evaluare şi punere în aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării frontierei 
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30. Instituirea unui 

mecanism de evaluare 

la nivel naţional în 

vederea verificării 

aplicării de către 

autorităţi a legislaţiei 

Uniunii Europene, a 

recomandărilor şi a 

bunelor practici din 

domeniul 

managementului 

integrat al frontierei de 

stat 

30.1. Elaborarea 

Regulamentului cu 

privire la implicarea 

experţilor naţionali din 

cadrul autorităţilor 

relevante la evaluările 

specifice în domeniul 

managementului integrat 

al frontierei de stat 

Trimestrul 

II, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Biroul migraţie 

şi azil); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Regulament 

elaborat şi 

aprobat 

REALIZAT (100%) 

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru Managementul 

Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Grupului de lucru 

pentru evaluarea aplicării principiilor de management integrat al 

frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui 

domeniu. 

Regulamentul are drept scop îmbunătățirea continuă și gestionarea 

coerentă a proceselor derulate la frontiera de stat a Republicii Moldova 

prin asigurarea unui mecanism de evaluare a situației din domeniul 

managementului integrat al frontierei de stat, identificarea lacunelor și 

înaintarea recomandărilor de îmbunătățire a calității serviciilor prestate 

de către autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei 

de stat. 

30.2. Organizarea 

instruirii specifice pentru 

comisia de evaluare 

constituită din experți 

din cadrul autorităţilor 

din sistemul 

managementului integrat 

al frontierei de stat 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 

Fişa de proiect „Dezvoltarea conceptului european de management 

integrat al frontierei de stat în Republica Moldova prin instituirea 

mecanismului național de evaluare a calității în domeniul 

managementului integrat al frontierei de stat”, a fost depusă prin 

intermediul mecanismului de asistență tehnică MIEUX+ (Migration EU 

eXpertise), finanțat de Uniunea Europeană şi implementat de Centrul 

Internaţional pentru dezvoltarea Politicilor privind Migrația (ICMPD). 

În final, fișa de proiect a fost aprobată spre finanțare. Prin urmare, în 

anul 2021 urmează a fi demarat procesul de implementare a acesteia. 

31. Aplicarea aquis-ului, a 

recomandărilor şi a 

bunelor practici ale 

Uniunii Europene într-

o manieră uniformă şi 

constantă 

31.1. Organizarea 

evaluărilor specifice pe 

domeniul aplicării 

principiilor de 

management integrat al 

frontierei în Republica 

Moldova 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră, 

Biroul migraţie 

şi azil); 

Ministerul 

Finanţelor 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

O misiune de 

evaluare 

organizată; 

raport de 

evaluare 

prezentat în 

cadrul şedinţei 

Consiliului 

Naţional pentru 

Managementul 

Integrat al 

Frontierei de Stat 

ÎN CURS DE REALIZARE (0%) 
Ulterior organizării instruirilor specifice a comisiei de evaluare 

constituită din experți din cadrul autorităţilor din sistemul 

managementului integrat al frontierei de stat, va fi demarat procesul 

evaluărilor specifice pe domeniul aplicării principiilor de management 

integrat al frontierei în Republica Moldova. 

Astfel, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, necesitatea implicării autorităţilor altor state, austeritatea 

bugetului public, precum și alte motive obiective, s-a decis extinderea 

termenului de implementare a acțiunii, prin transferul acesteia pentru 



49 

(Serviciul 

Vamal) 

perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni 

pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. 

31.2. Implementarea 

managementului calităţii 

în cadrul Poliţiei de 

Frontieră şi Serviciul 

Vamal 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră: 

2019 – 1000,0 

2020 – 500,0 

Serviciul 

Vamal:  

2020 – 200,0 

Certificare în 

domeniu 

obținută/ 

menținută 

ÎN CURS DE REALIZARE (50%) 
Pe parcursul anilor 2018-2020 au fost organizate 9 ședințe ale 

Consiliului pentru implementarea sistemului de control intern 

managerial în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

De asemenea, au fost expediate două solicitări privind contractarea 

experților străini în domeniul managementului calității și contractarea 

serviciilor pentru auditarea situației actuale aferente managementului 

calității în cadrul Poliției de Frontieră către Centrul Estonian pentru 

Parteneriatul Estic și Ambasada Statelor Unite, însă solicitările 

respective nu au fost acceptate. 

La fel, pentru realizarea activității vizate, au fost înaintate propuneri de 

alocare a mijloacelor financiare necesare implementării 

managementului calității în cadrul Poliției de Frontieră, însă, reieșind din 

constrângerile bugetului național, sumele necesare nu au fost acceptate 

de către Ministerul Finanțelor. 

Totodată, în contextul implementării managementului calității (conform 

standardului ISO 9001/2015 și ISO 19011:2018), pe parcursul perioadei 

de raport au fost organizate 2 cursuri de instruire cu participarea a 10 

angajați ai Poliției de Frontieră. 

Cu referire la Serviciul Vamal, în anul 2018 de către organismul de 

certificare, au fost desfășurate 4 misiuni de certificare în cadrul 

Aparatului Central cât și în cadrul Birourilor vamale, drept urmare fiind 

emise certificatele în domeniul calității în corespundere cu nou Standard 

Internațional ISO 9001:2015 pentru toate subdiviziunile Serviciului 

Vamal.  

Subsecvent, în vederea pregătirii pentru misiunea de recertificare a 

Serviciului Vamal în conformitate cu prevederile Standardului ISO 

9001:2015 au fost revizuite procedurile operaționale și generale, precum 

și ajustată documentația sistemului de management al calității potrivit 

cerințelor Standardului Internațional ISO 9001:2015. Astfel, în 

rezultatul misiunilor de recertificare, Aparatul Central al Serviciului 

Vamal, cât și birourile vamale au fost recertificate conform noului 

standard în domeniul calității ISO 9001:2015. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi: 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunii, 

impactul situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, austeritatea bugetului public, precum și alte motive 

obiective, s-a decis extinderea termenului de implementare a acțiunii, 
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prin transferul acesteia pentru perioada a doua de implementare a 

Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind 

implementarea Strategiei. 

 

OBIECTIVUL VII. Consolidarea mecanismului sectorial de accesare şi implementare a programelor şi proiectelor internaţionale de asistenţă tehnică şi investiţională în domeniul 

managementului integrat al frontierei de stat 

32. Consolidarea 

potenţialului de 

identificare, accesare 

şi implementare 

corespunzătoare a 

programelor şi 

proiectelor de asistenţă 

externă 

32.1. Organizarea 

şedinţelor periodice cu 

donatorii/partenerii de 

dezvoltare, sub 

coordonarea Consiliului 

Naţional pentru 

Managementul Integrat 

al Frontierei de Stat 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

comună  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Minimum 2 

şedinţe 

organizate cu 

partenerii de 

dezvoltare/ 

donatori 

REALIZAT (100%) 

La 4 noiembrie 2019, dl Gheorghe Bălan, secretar de stat al Ministerului 

Afacerilor Interne (vicepreședinte al Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat) a avut o întrevedere de 

lucru cu Șeful Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în 

Republica Moldova, Lars Johan Lönnback și specialistul principal 

regional pentru imigrare și managementul frontierelor din cadrul 

Organizației Internaționale pentru Migrație, Livia Styp-Rekowska. 

Discuțiile au fost axate pe posibilitatea lărgirii spectrului de cooperare 

între Ministerul Afacerilor Interne și Misiunea Organizației 

Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, în particular pe 

dimensiunea acordării suportului în realizarea Planului de acțiuni pentru 

anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de 

management integrat al frontierei de stat, pentru perioada 2018-2023. 

Astfel, de comun acord, s-a constatat necesitatea stabilirii unor noi 

repere de colaborare în special la realizarea obiectivelor Strategiei 

naționale de management integrat al frontierei de stat, totodată au 

enunțat necesitatea continuării dialogului interinstituțional pentru 

identificarea elementelor care necesită suport. 

De asemenea, în cadrul întrevederii, reprezentanții Organizației 

Internaționale pentru Migrație au relatat ultimele evoluții a 

managementului integrat al frontierei la nivel european, viziuni și 

priorități noi în dezvoltarea acestuia, precum și au subliniat beneficiul 

alinierii timpurie a Republicii Moldova la noile tendințe, un subiect 

important fiind supravegherea frontierei de stat cu ajutorul tehnologiilor 

de ultimă generație. 

În scopul implementării în Republica Moldova a unui sistem de 

informații prealabile despre pasageri, la 20 noiembrie 2020, în cadrul 

ședinței de lucru cu participarea dl Gheorghe Bălan, secretar de stat al 

Ministerului Afacerilor Interne (vicepreședinte al Consiliului Național 

pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat) și a reprezentanților 

Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru Combaterea 

Terorismului, s-au discutat aspecte cu privire la solicitarea asistenței 

tehnice, după cum urmează: 

- asistență completă în alinierea cadrului normativ național cu 

standardele internaționale; 
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- sprijin operațional cu privire la crearea unei Unități interinstituționale 

de Informații despre Pasageri; 

- asistență cu implicarea companiilor aeriene (inclusiv asigurarea 

conexiunilor); 

- soft API/PNR (goTravel); 

- mentenanță și sprijin gratuit timp de doi ani. 

32.2. Instruirea 

angajaţilor instituţiilor 

relevante în domeniul 

atragerii şi implementării 

proiectelor şi 

programelor de asistenţă 

externă 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Surse externe: 

600,0 

Personal instruit 

pentru: 

Poliţia de 

Frontieră – 10 

anual; 

Serviciul Vamal 

– 10 anual 

ÎN CURS DE REALIZARE (50%) 

În perioada de raportare, 26 de angajați ai Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră au participat în cadrul a 7 activități de instruire în 

domeniul atragerii și implementării proiectelor și programelor de 

asistență externă. 

Totodată, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 decembrie 2020, 

având în vedere influența factorilor interni și externi, cum ar fi:, impactul 

situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului SARS-

CoV-2, necesitatea implicării experților calificați în domeniul respectiv, 

austeritatea bugetului public, precum și alte motive obiective, s-a decis 

extinderea termenului de implementare a acțiunii, prin transferul 

acesteia pentru perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul 

de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. 

32.3. Identificarea, 

negocierea şi 

implementarea 

proiectelor de asistenţă 

tehnică pentru 

consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Serviciului Vamal 

Trimestrul 

IV, 2019 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 
Pe parcursul anilor 2018-2020 Serviciul Vamal a beneficiat de mai multe 

proiecte de asistență tehnică. Actualmente, în cadrul Serviciului Vamal 

sunt în derulare 8 proiecte de asistență tehnică. 

 

OBIECTIVUL VIII. Consolidarea domeniului de management al resurselor umane, dezvoltarea şi perfecționare a domeniului de formare profesională a angajaţilor autorităţilor din 

sistemul managementului integrat al frontierei de stat 

33. Ajustarea numărului 

de angajaţi antrenaţi la 

controlul frontierei de 

stat (conform 

necesarului) 

33.1. Evaluarea 

numărului de personal 

necesar pentru 

asigurarea unui control 

eficient al frontierei de 

stat 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Nu necesită 

cheltuieli 

Raport de 

evaluare elaborat 

şi recomandări 

înaintate; 

propuneri de 

majorare/ 

micşorare a 

numărului de 

personal 

REALIZAT (100%) 

În scopul evaluării numărului de personal necesar pentru asigurarea unui 

control eficient al frontierei de stat, Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră a efectuat o analiză amplă asupra necesarului de personal, cu 

întocmirea calculelor în acest sens. 

Astfel, s-a constatat că insuficiența de personal, este specifică tuturor 

subdiviziunilor tactice, care se datorează inclusiv fluctuației majore de 

personal. Subsecvent, aspectele aferente majorării/micșorării numărului 

de personal, nu pot fi abordate exhaustiv la etapa actuală. Faptul 
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Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

înaintate 

autorităţilor 

competente 

respectiv se datorează inclusiv moratoriului pentru angajări în anul 2019 

și 2020. Prin urmare, acțiunile prioritare pentru perioada ulterioară, se 

vor axa pe completări de moment a deficitului de personal. 

Cu referire la Serviciul Vamal, pe parcursul anilor 2018-20120 nu a fost 

identificată necesitatea majorării/micșorării numărului de personal. 

34. Eficientizarea 

sistemelor de pregătire 

a personalului pe baza 

Curriculei de bază 

comune 

34.1. Modernizarea 

Centrului de Excelenţă 

în Securitatea 

Frontierei* 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră) 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate: 

2020 – 6000,0 

Infrastructura 

Centrului de 

Excelenţă în 

Securitatea 

Frontierei 

dezvoltată 

REALIZAT (100%) 

În cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, sala de 

studiere a limbilor străine a fost amenajată și dotată cu tehnică de calcul, 

birotică și materiale didactice și. Dotarea s-a realizat cu suportul Secției 

de Justiție Penală și Aplicarea Legii din cadrul Ambasadei statelor Unite 

ale Americii în Republica Moldova în cadrul unui proiect de asistență în 

dezvoltarea abilităților lingvistice a viitorilor polițiști de frontieră. 

Totodată, în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului antitrafic al 

Guvernului și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și a 

martorilor în Republica Moldova” a fost amenajată o clasă de instruire 

dotată cu mobilier și echipament IT. 

La fel, cu suportul Ambasadei Republicii Federale Germane la Chișinău 

și Poliţiei Federale Germane au fost date în exploatare un teren de 

baschet şi unul de volei. 

34.2. Modernizarea 

condiţiilor necesare şi 

perfecţionării continue a 

colaboratorilor vamali 

Trimestrul 

IV, 2019 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 

Fișa de proiect a fost elaborată și transmisă Secretariatului Comitetului 

de coordonare a capacităților și standardelor în comerț al Comisiei 

Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE). 

34.3. Extinderea 

programelor de formare 

de tip e-learning 

Trimestrul 

IV, 2019 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal) 

Nu necesită 

cheltuieli 

Fişă de proiect 

elaborată şi 

transmisă 

potenţialilor 

finanţatori 

REALIZAT (100%) 
La 9 octombrie 2018 Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a 

elaborat și remis în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

Române pentru examinare o propunere de proiect, care prevedea, 

inclusiv, extinderea programelor de formare de tip e-learning, însă 

această propunere nu a fost susținută. 

Totodată, În cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului Antitrafic al 

Guvernului și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și a 

martorilor în Republica Moldova”, finanțat de Ambasada Statelor Unite 

ale Americii în Republica Moldova și implementat de Organizația 

Internațională pentru Migrație, a fost dezvoltat modulul de instruire e-

learning pentru polițiștii de frontieră în domeniul prevenirii și combaterii 

Traficului de ființe umane. 

Actualmente, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră dispune de 

următoarele programe de formare e-learning: 
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- prevenirea și combaterea relelor tratamente - tortura, tratamentul 

inuman și degradant; 

- ultragierea, acțiunile angajaților poliției de Frontieră în caz de 

ultragiere; 

- falsuri în documente; 

- comunicarea profesională. Conflictul – modalități de prevenire și 

strategii de aplanare și soluționare a conflictelor; 

- comunicarea profesională; 

- combaterea traficului de ființe umane; 

- aspecte teoretice și practice privind protecția datelor cu caracter 

personal. 

Totodată, menționăm că actualmente, platforma e-learning a Serviciului 

Vamal conține 1654 utilizatori și 250 suporturi de curs (în diferite 

domenii ale activității vamale). 

34.4. Instruirea 

angajaţilor pe 

următoarele tematici: 

- gestionarea Sistemului 

informaţional destinat 

Centrului operaţional de 

coordonare; 

- participarea la 

operaţiuni internaţionale; 

- limbi străine; 

- analiză a riscurilor şi 

informaţiilor; 

- protecţia drepturilor 

omului; 

- acordarea asistenţei 

imigranţilor aflaţi în 

situaţie de vulnerabilitate 

la frontieră etc. 

Trimestrul 

IV, 2020 
Activitate 

concomitentă  
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei de 

Frontieră); 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal 

Surse externe; 

în limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Evaluare a 

necesităţilor de 

instruire 

efectuată; 

personal instruit 

conform 

necesităţilor 

identificate 

REALIZAT (100%) 
În cadrul Ministerului Afacerilor Interne, evaluarea necesităţilor de 

instruire se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului 

privind identificarea necesarului de instruire în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

135/2013  

Astfel, pe parcursul anilor 2018-2020, angajații Inspectoratului General 

al Poliției de Frontieră au beneficiat de următoarele activități de 

instruire: 

- 34 de reprezentanți au participat în cadrul a 8 instruiri privind 

consolidarea capacităților resurselor umane cu competențe în domeniul 

prevenirii și combaterii migrației ilegale; 

- 23 de reprezentanți au participat în cadrul a 3 cursuri de limbă 

engleză; 

- 27 de reprezentanți au participat în cadrul a 8 instruiri în domeniul 

protecţiei drepturilor omului; 

- 60 de reprezentanți au participat în cadrul a 11 instruiri în domeniul 

analizei riscurilor; 

- 26 de angajați au participat în cadrul a 23 operațiuni. 

Cu referire la Serviciul Vamal, în anul 2018, în domeniul analizei 

riscurilor, au fost desfășurate 6 activități de instruire a inspectorilor 

stagiari, 4 activități de instruire a inspectorilor din prima linie din cadrul 

posturilor vamale și 2 activități de instruire organizate la solicitarea 

Centrului Chinologic, cu tematica ,,Analiza de risc a inspectorilor 

chinologi”. 

Totodată, conform Planului de instruire a colaboratorilor vamali pentru 

anul 2019, aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal 

nr.14/2019, au fost desfășurate: 
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- 66 de activități cu privire la instruirea internă (28 activități tematice), 

în cadrul cărora au participat 1703 funcționari vamali (din cadrul 

aparatului central - 367, din cadrul birourilor vamale  1336); 

- 55 de activități cu privire la instruirea externă (32 activități tematice), 

în cadrul cărora au participat - 134 funcționari vamali (din cadrul 

aparatului central - 63, din cadrul birourilor vamale - 71). 

La fel, conform Planului de instruire a funcționarilor vamali pentru anul 

2020, aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 577/2019, 

au fost planificate 61 activități, dintre care, 46 activități tematice de 

instruire internă și 15 activități tematice de instruire externă. 
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Gradul de realizare a obiectivelor 

Pentru stabilirea gradului de realizare a obiectivelor specifice ale Strategiei, fiecărei 

acțiuni, în funcție de nivelul de realizare, i s-a atribuit unul din următoarele calificative: 

1) Nivel de realizare înalt (81% - 100%). 

2) Nivel de realizare mediu (31% - 80%). 

3) Nivel de realizare scăzut (0% - 30%). 

Astfel, reieșind din nivelul de realizare a fiecărei acțiuni în parte, constatăm 

următorul grad de realizare al obiectivelor specifice: 

1) Obiectivul nr. I (19 acțiuni) – nivel de realizare mediu (80,52%): 

 13 acțiuni realizate (100%). 

 6 acțiuni în curs de realizare (38,3%). 

2) Obiectivul nr. II (35 acțiuni) – nivel de realizare mediu (72,37%): 

 23 acțiuni realizate (100%); 

 10 acțiuni în curs de realizare (23,3%). 

 2 acțiuni excluse de la control (0%). 

3) Obiectivul nr. III (3 acțiuni) – nivel de realizare mediu (80%): 

 1 acțiune realizată (100%); 

 1 acțiune în curs de realizare (50%). 

 1 acțiune exclusă de la control (90%). 

4) Obiectivul nr. IV (4 acțiuni) – nivel de realizare înalt (100%) 

5) Obiectivul nr. V (12 acțiuni) – nivel de realizare înalt (94,16%): 

 11 acțiuni realizate (100%). 

 1 acțiune în curs de realizare (30%). 

6) Obiectivul nr. VI (4 acțiuni) – nivel de realizare mediu (62,5%): 

 2 acțiuni realizate (100%). 

 2 acțiuni în curs de realizare (25%). 

7) Obiectivul nr. VII (3 acțiuni) – nivel de realizare înalt (83,3%): 

 2 acțiuni realizate (100%). 

 1 acțiune în curs de realizare (50%). 

8) Obiectivul nr. VIII (5 acțiuni) – nivel de realizare înalt (100%). 

 Subsecvent, reieșind din gradul de realizare al fiecărui obiectiv specific, 

menționăm că prima etapă (anii 2018-2020) de implementare a Strategiei s-a realizat în 

proporție de 80,38%.   

Rezultatele evaluării potrivit criteriilor de eficiență și durabilitate 

Cu referire la modul de utilizare a mijloacelor financiare alocate, menționăm că 

prin prisma indicatorilor de eficiență, s-au analizat rezultatele scontate în raport cu 

volumul resurselor financiare utilizate, precum și capacitatea de a produce efecte de 

durată. 
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Totodată, menţionăm că 59 de acțiuni din Plan, prevăd alocarea mijloacelor 

financiare (20 de acțiuni prevăd asistență externă, iar 39 alocații bugetare). Prin urmare, 

realizarea acțiunilor respective a depins în proporție de 33,9 % de asistența externă, și 

66,1% de alocațiile bugetare. Așadar, reieșind din informațiile deținute, în continuare 

vom remarca principalele rezultate obținute. 

În cadrul Proiectului Twinning ,,Suport în modernizarea Serviciului Vamal al 

Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” Serviciul Vamal 

a beneficiat de suportul Uniunii Europene, Republicii Lituaniene și Republicii Italiene 

privind implementarea Ghișeului Unic și a noului Sistem Computerizat de Tranzit 

(NCTS), condiționalități prevăzute în Acordul de Asociere între Republica Moldova și 

Uniunea Europeană. Astfel, în anul 2019, Republica Lituania a donat Serviciului Vamal 

versiunea 4 a Sistemului NCTS, în sumă de 3868,9 mii lei. Menționăm, că NCTS se aplică 

de către statele membre ale Uniunii Europene și Asociația Europeană a Liberului Schimb 

(AELS). 

Pentru implementarea noii versiuni a Sistemului informaţional integrat „ASYCUDA 

World” au fost alocate 238986,1 mii lei, dintre care, 233447,4 mii lei reprezintă asistență 

externă oferită de către Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 

(UNCTAD). Drept urmare, în luna iulie 2020, Serviciul Vamal a finalizat implementarea 

Proiectului de asistență tehnică cu privire la modernizarea Sistemului informațional 

,,ASYCUDA World”. Prin intermediul acestui sistem informațional se asigură gestionarea 

și procesarea formularelor și actelor vamale utilizate în cadrul procedurilor de vămuire. 

Menționăm, că implementarea noii versiuni a Sistemului informațional ,,ASYCUDA 

World” a contribuit la dezvoltarea unor noi facilități și simplificări destinate mediului de 

afaceri. Mai mult, acum pot fi continuate proiectele de digitalizare și automatizare a mai 

multor proceduri, care erau imposibil de integrat în vechea versiune a sistemului. 

În anul 2018, pentru extinderea controlului în comun al persoanelor, mijloacelor de 

transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-

ucrainene, Guvernul Republicii Moldova a alocat 24402,5 mii lei pentru construcția 

punctului de trecere a frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe”, care a fost dat în 

exploatare în decembrie 2018. În acest context, remarcăm că controlul în comun 

contribuie substanțial la combaterea acțiunilor ilegale, precum și la simplificarea 

formalităților de trecere a frontierei de stat. 

Cu referire la realizarea proiectului din cadrul Programului operaţional comun 

România-Republica Moldova 2014-2020, dedicat reconstrucţiei punctelor de trecere la 

frontiera moldo-română, menționăm că pentru modernizarea posturilor vamale din cadrul 

punctelor de trecere a frontierei de stat ,,Leușeni-Albița”, ,,Giurgiuleşti-Galați” și 

,,Sculeni-Sculeni” s-au utilizat 9581,7 mii lei, dintre care, asistența externă constituie 

2899,7 mii lei. 

Ce ține de facilitarea comerțului și dezvoltarea procedurilor simplificate de 

vămuire a mărfurilor, menționăm în primul rând, statutul de exportator aprobat, a cărui 

scop ține de simplificarea procedurii de certificare a originii mărfurilor exportate. Astfel, 

exportatorul aprobat are mai multe avantaje, printre care, reducerea timpului în procesul 
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de vămuire, minimizarea costurilor și simplificarea formalităților de export. Sub alt 

aspect, remarcăm procedura de vămuire la domiciliu (PVD), care permite vămuirea mai 

rapidă a mărfurilor cu costuri reduse. În acest caz, vămuirea se efectuează la distanță, 

utilizând procedura electronică, astfel, marfa este încărcată, în caz de export, sau 

descărcată, în caz de import, nemijlocit la sediul agentului economic. 

O altă oportunitate a agenților economici, se referă la vămuirea electronică, ca 

formă de declarare, ce presupune depunerea declarației vamale și actelor necesare 

vămuirii în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice. Astfel, ponderea 

declaraţiilor depuse în format electronic a constituit în anul 2018 (la export 98,54%; la 

import 36,52%; tranzit 100%), în anul 2019 (la export 98,58%; la import 42,13%; tranzit 

100%) și în anul 2020 (la export 98,71%; la import 50,11%; tranzit 100%). 

Cu referire la Conceptul de Agent Economic Autorizat (AEO), remarcăm că acesta 

oferă un statut privilegiat la efectuarea operaţiunilor vamale, acelor agenți economici care 

se conformează benevol reglementărilor vamale, precum și asigură securitatea mărfurilor 

în traficul internațional. Statutul de AEO oferă agenților economici o serie de beneficii ce 

se referă la reducerea numărului de controale, acces prioritar în punctele de trecere a 

frontierei de stat inclusiv prin crearea pistelor pentru AEO, alegerea locului efectuării 

controalelor (vămuirii), amânarea plăților până la 30 de zile. 

Astfel, în contextul celor expuse supra, menționăm că indicatorii de eficiență 

determinați, arată că în mare parte, prima etapă de implementare a Strategiei este fezabilă, 

iar acțiunile realizate au o eficiență ridicată și sunt capabile să producă un impact de lungă 

durată. 
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IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii 

Potrivit rapoartelor anuale de progres cu privire la implementarea Strategiei, din 85 

de acțiuni prevăzute în Plan, în anul 2018 urmau a fi implementate 3 acțiuni, ceea ce s-a 

realizat în măsură deplină. Totodată, s-a inițiat realizarea a 45 de acțiuni cu caracter 

continuu, sau a căror termeni de realizare, erau prevăzuți pentru anul 2019 și respectiv 

2020. Cu referire la anul 2019, menționăm că s-a reușit implementarea a 22 de acțiuni 

(ceea ce reprezintă 26 % din total), 56 de acțiuni au fost în curs de realizare (ceea ce 
reprezintă 66 % din total), iar 7 acțiuni nu s-au realizat (reprezentând 8%). 

Subsecvent, în urma evaluării cantitative, remarcăm că din cele 85 de acțiuni 

prevăzute în Plan, 61 de acțiuni (71,8%) au fost realizate integral, 21 de acțiuni (24,7%) 

în curs de realizare au fost transferate pentru etapa a doua de implementare a Strategiei, 

iar 3 acțiuni (3,5%) au fost excluse de la control prin încetarea implementării acestora. 

Deși, Strategia împreună cu Planul constituie documentul principal de politici și 

planificare strategică ce reflectă prioritățile și viziunea statului în domeniul 

managementului integrat al frontierei de stat, constatăm că nu de fiecare dată eforturile 

autorităților și instituțiilor publice din sistemul managementului integrat al frontierei de 

stat, au reușit să acopere pe deplin rezultatele scontate și indicatorii de progres prevăzuți 

în Plan. 

Astfel, evaluarea intermediară a scos în evidență un șir de carențe, care au generat 

unele dificultăți în procesul implementării primei etape a Strategiei. În special, s-a atestat 

o realizare mai dificilă a acțiunilor prevăzute pentru următoarele obiective specifice ale 

Strategiei: 

1) Dezvoltarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, a cooperării 

interinstituționale în vederea asigurării eficienței și coerenței în acțiuni, precum și a 

interoperabilității dintre autoritățile și agențiile naționale și internaționale, realizarea 

schimburilor regulate de informații prin intermediul instrumentelor de cooperare. 

2) Consolidarea capacităților de control al frontierei, de prevenire și combatere a 

infracționalității transfrontaliere. 

Sub alt aspect, trebuie să menționăm că inclusiv situația epidemiologică, 

determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, austeritatea bugetului public, 

caracterul complex al activităților necesare pentru realizarea acțiunilor, necesitatea 

implicării autorităţilor competente ale statelor vecine, precum și alte motive obiective, au 

generat dificultăți în procesul implementării primei etape a Strategiei. 

Totodată, reieșind din cele enunțate supra, punctăm următoarele recomandări:  

1) Respectarea de către actorii implicați în implementarea Strategiei a dispozițiilor 

Hotărârii de Guvern nr. 386/2020, în special ce țin de implementarea, monitorizarea și 

evaluarea documentelor de politici. 

2) Responsabilizarea autorităților și instituțiilor publice din sistemul 

managementului integrat al frontierei de stat, astfel în cât, măsurile întreprinse în scopul 
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implementării celei de-a doua etape a Strategiei să corespundă indicatorilor de progres 

prevăzuți pentru fiecare acțiune în parte, precum și criteriilor de eficiență și durabilitate. 

3) Realizarea în termen de către autoritățile și instituțiile publice a acțiunilor 

prevăzute pentru implementarea Strategiei, precum și prezentarea la timp a informației 

exhaustive cu privire la progresul înregistrat în implementarea Strategiei. 

4) Asigurarea sinergiei între procesul de planificare strategică și alocările 

bugetare. 


