CONSILIUL NAŢIONAL
PENTRU MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT
PROCES VERBAL nr. /
al şedinţei Comitetului Executiv
al Consiliului Naţional pentru Management Integrat al Frontierei de Stat
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min. Chişinău,
str. Petricani,19

februarie 2016

Prezidă:
dl Alexandru Jizdan
Participă:
dl Dorin Purice
dl Iurie Ceban
dl Andrei Onofrei
Roman Carlasuc
Natalia Caraus
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Secretar:
Mihail Grigoraş

ministru al afacerilor interne,
preşedinte al Consiliului Naţional
şef al Departamentului Poliţiei de Frontieră al Ministerului
Afacerilor Interne, vicepreşedinte al Consiliului Naţional
şef al Departamentului de aplicare a legii al Serviciului Vamal
pe lîngă Ministerul Finanţelor
şef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate
sef direcţie, Serviciul de Informaţii si Securitate
sef secţie, Ministerul Finanţelor
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şef direcţie, Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului
Afacerilor Interne

Invitati:
Maxim Romandas
Igor Rabii
9

9

Sergiu Moldovanu

ofiţer superior al Serviciului de Informaţii şi Securitate
reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene;
şef adjunct direcţie, Serviciul Vamal pe lîngă Ministerul
Finanţelor

Ordinea de zi:
1. Institutionalizarea Comitetului Executiv al Consiliului National.
2. Punerea în discuţie a listei organizaţiilor non-guvemamentale a căror reprezentanţi
urmează să fie invitaţi în calitate de membri ai Grupului de consultare.
3. Stabilirea locaţiei şi datei pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Naţional, precum şi
altor detalii organizatorice.
4. Examinarea şi aprobarea ordinei de zi a şedinţei Consiliului Naţional.
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In debutul şedinţei dl Dorin Purice a mulţumit reprezentanţilor pentru participare la
eveniment, trecînd în revistă scopul reuniunii, dar şi noul cadrul de reglementare,
precum şi cel strategic.
/V

In continuare, d-lui a menţionat că unul din obiectivele prioritare prevăzute în
Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2015-2017
ţine de perfecţionarea mecanismelor de cooperare interinstituţională în vederea
asigurării integrării autorităţilor din sistemul MIFS.
Totodată, a adus la cunoştinţă membrilor Comitetului Executiv faptul, că pentru
asigurarea funcţionalităţii Consiliului Naţional, în decembrie 2015, a fost aprobată noua
Hotărîre a Guvernului cu privire la Consiliul Naţional de MIFS. Respectiv, a fost
actualizată componenţa şi aprobat Regulamentul Consiliului, i&^^C-ţia;de preşedinte al
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acestui for a fost delegată ministrului afacerilor interne.
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în cadrul Consiliului urmează să fie constituite Grupul de consultare şi comisiile de
specialitate, care să contribuie la creşterea gradului de integrare a autorităţilor cu
atribuţii de MIFS, creşterea transparenţei, sporirea participării societăţii civile la
susţinerea procesului decizional, precum şi asimilarea bunelor practici în domeniu.
în continuare dl Purice a oferit cuvîntul ministrului afacerilor interne, dl Alexandru
Jizdan, care a adus la cunoştinţă ordinea de zi.
Cu referire la subiectul 1 din Ordinea de zi, dl ministru Jizdan a prezentat membrii
Comitetului Executiv şi a comunicat că acesta se convoacă trimestrial de către
preşedintele Consiliului şi abordează problemele care solicită decizii urgente;
examinează proiectul ordinii de zi al şedinţelor Consiliului; convoacă şedinţele
Consiliului; convoacă în şedinţe comisiile de specialitate şi aprobă componenţa
Grupului de consultare.
Cu referire la subiectul 2 din Ordinea de zi, Preşedintele Consiliului a propus
examinarea şi aprobarea Listei organizaţiilor non-guvemamentale a căror reprezentanţi
urmează să fie invitaţi în calitate de membri ai Grupului de consultare.
S-a menţionat că această Listă a fost identificată, potrivit criteriilor de selectare
prevăzute în Regulamentul Consiliului de management integrat al frontierei de stat.
în continuare, dl ministru a adus la cunostinta Comitetului Executiv criteriile de
selectare, facînd o scurtă descriere a structurii şi funcţiilor grupului de consultare.
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S-a decis selectarea a 7 candidaţi ai societătii civile din cei 15 selectati, care
ulterior vor fi supuşi votului, precum şi un reprezentant al mass-media. Totodată, s-a
stabilit că 2 ONG-uri să fie incluse în lista de rezervă, în caz de refuz, din careva motive
a unor reprezentanţi ai societăţii civile, de a da curs invitaţiei.
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Urmare a procedurii de vot, în Grupul de consultare au fost selectate următoarele
asociaţii obşteşti:
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1. Asociaţia Obştească "Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS)";
2. Centrul Analitic Independent ’’Expert Grup”;
3. Asociaţia pentru Democraţie Participativă ’’ADEPT”;
4. Asociaţia Obştească ’’Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea
Drepturilor Femeii ”La Strada Moldova”;
5. Asociaţia Presei Independente ”API”;
6. Asociaţia Obştească "Promo-LEX";
7. Asociaţia ’’Transparency International Moldova”.
/V

In rezervă au fost selectate:
1. Institutul de politici publice (IPP);
2. Institutul pentru Drepturile Omului.
La subiectul 3, privind stabilirea locaţiei, zilei desfăşurării şedinţei Consiliului
Naţional de MIFS, precum şi altor detalii de organizare a evenimentului s-au discutat
următoarele.
Dat fiind faptul participării unui număr mare de participanţi la Consiliul Naţional,
şi anume: 26 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale cu competenţe
la frontiera de stat; 10 reprezentanţi ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale
cu care sunt stabilite relaţii de cooperare (OIM, EUBAM, ÎCNUR, etc), precum şi 15
conducători ai subdiviziunilor din cadrul Departamentului Poliţiei de Frontieră şi ai

Ministerului Afacerilor Interne, s-a propus organizarea şedinţei în Sala de şedinţe a
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Referitor la ziua desfăşurării şedinţei, s-a decis ultima săptămână a lunii februarie.
Data concretă şi ora urmează fi stabilite în dependenţă de orarul ministrului afacerilor
interne, fapt despre care membrii Consiliului Naţional vor fi informaţi suplimentar cu 5
zile înainte de eveniment.
Suplimentar, s-a decis mediatizarea evenimentului prin intermediul mijloacelor de
informare în masă.
Cu referire la ordinea de zi (subiectul 4 al ordinii de zi) a şedinţei Consiliului, s-a
propus următoarea agendă:
1)Cuvînt de deschidere. Prezentarea participanţilor la şedinţă, inclusiv a grupului
de consultare. Cadrul general al domeniului de MIFS
Ministrul afacerilor interne

2)
Raport privind nivelul de implementare al Strategiei naţionale de management
integrat al frontierei de stat pentru perioada 2 0 1 5 -2 0 1 7 (anul 2015)
Şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră
Directorul general al Serviciului Vamal
3) Intervenţii pe marginea raportului, discuţii, dezbateri şi propuneri
Membrii Consiliului şi grupului de consultare
4) Crearea şi aprobarea componenţei funcţionale a comisiilor de specialitate,
conform domeniilor de:
resurse umane şi dezvoltare instituţională;
- controlul frontierei de stat şi competenţe conexe;
- combaterea migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere;
suport operaţional;
- coordonare interinstituţională şi cooperare internaţională;
- suport logistic şi asistenţă economico financiară.
Ministrul afacerilor interne
-

-

5. Concluzii. Priorităţi.
Ordinea de zi propusă a fost acceptată unanim de către membrii Comitetului
executiv.
La finele şedinţe preşedintele Consiliului naţional a dispus vicepreşedintelui
Purice, prin intermediul secretariatului Consiliului să asigure:
1) Documentarea şedinţei Comitetului Executiv şi informarea
Consiliului despre data, ora, locul şi agenda şedinţei Consiliului.

membrilor

2) Informarea membrilor Grupului de consultare asupra deciziei Comitetului
Executiv de includere a acestora în componenţa acestui for.
3) Organizarea şedinţei Consiliului.

Ministru al afacerilor interne

