
Nr. 

d/o
Donatorul Denumirea proiectului

Perioada de 

implementare Bugetul Realizări

Statutul la 

moment

1 UE

 „Consolidarea Managementului integrat al 

frontierei la hotarul Ucraina-Moldova”, în 

cadrul PaE

2017 -  2021

Buget total: 5 750 000 EUR;

contribuția UE: 4 750 000 EUR;   IGPF: 

350 000 Euro.

Obiectivul proiectului a fost îmbunătățirea transparenței, capacității operaționale și capabilității autorităților de 

frontieră și vamale din RM și Ucraina să contribuie la realizarea progresivă a obiectivelor sustenabile de 

dezvoltare, stabilite în Agenda 2030. 

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:

1. Modernizarea infrastructurii PTF Kuciurgan;

2. Modernizarea infrastructurii PTF Giurgiulești-Reni;

3. Operaționalizarea Punctului bilateral de contact Palanca.

Finalizat

2 UE

„Curs privind aplicarea măsurilor coercitive în 

desfășurarea misiunilor specifice controlului 

frontierelor de stat”, prin intermediul 

FRONTEX

2019 - 2020 Buget: 22 300 Euro

Proiectul a avut ca scop dezvoltarea curriculumului comun bazat pe cercetare și documentare în acord cu 

legislația Europeană și națională, aplicabilă RM și Romîniei, în domeniul dreptului omului, codului European de 

etică al poliției și folosirii măsurilor coercitive în misiunile specifice controlului frontierelor de stat. 

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni: 

1. Trei ateliere comune pentru dezvoltarea și proiectarea unui curriculum comun;

2. Dezvoltarea unui curriculum comun în domeniul dreptului omului, codului European de etică al poliției și 

folosirii măsurilor coercitive în misiunile specifice controlului frontierelor de stat;

3. O activitate pilot de instruire, bazată pe curriculum-ul comun elaborat, realizată la sediul Școlii de 

Perfecționare a Pregătirii Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin;

4. Achiziționarea echipamentului.

Finalizat

3
Poliția Federală a Republicii Federale 

Germania

Construcția terenului de baschet și volei în 

cadrul Centrului de Excelență în Securitatea 

Frontierei. Dotarea cu echipament sportiv a 

CESF.

2019 - 2020 Buget construcție teren: 562 311 MDL
În cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei al IGPF a fost construit și amenajat terenul de baschet 

și volei și dat în exploatare în luna august 2020. 
Finalizat

4 Fondul Internațional al OIM

„Consolidarea capacității de instruire a Poliției 

de Frontieră în Republica Moldova 

(TRABOR)”

2019 - 2021 200 000 USD

Obiectivul proiectului a fost consolidarea capacităților de instruire a CESF pentru combaterea criminalității 

transfrontaliere și protejarea drepturilor migranților. 

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:

1. A fost elaborat Raportul privind evaluarea funcțională a capacităților și necesităților CESF;

2. A fost elaborată Concepția de Dezvoltare Strategică a CESF;

3. Au fost elaborate: Raportul comun de evaluare a documentelor curriculare ale CESF de către echipa de experți 

din România precum și curriculum-urile, Planurile tematice și unitățile de curs;

4. În perioada 29-31.10.2020 s-a desfășurat atelierul de lucru: Prezentarea și validarea rezultatelor preliminare 

privind evaluarea situației existente la nivelul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, în România; 

5. În perioada 17.01.2021-11.09.2021 au avut loc: atelierul de instruire a formatorilor CESF, vizita de schimb de 

experiență în școlile de profil din România și Ungaria, vizita de studiu în Polonia.

6. O sală de instruire din cadrul CESF a fost dotată cu mobilier și echipament specific controlului pentru linia I. 

Finalizat

5
Fondul Națiunilor Unite pentru Răspuns 

și Recuperare COVID-19

„Îmbunătățirea capacităților Republicii 

Moldova la răspunsul COVID-19 și a 

capacității urgente de răspuns la frontieră și în 

penitenciare”

2020 -2021 Bugetul IGPF: 75 000 Euro.

Obiectivul proiectului a urmărit să contribuire la eforturile Republicii Moldova de a pune în aplicare planul urgent 

de pregătire și răspuns COVID-19 pentru a opri transmiterea ulterioară a COVID-19 și a atenua impactul 

focarului în țară.

În cadrul proiectului IGPF a recepționat echipament de protecție individuală în contextul Covid-19, destinat 

călătorilor, inclusiv termoscanere și camere cu termoviziune pentru IGPF.

Finalizat

6

Fondul Fiduciar cu Parteneri Multipli al 

ONU de Răspuns și Recuperare COVID-

19

„Consolidarea răspunsului național al 

Republicii Moldova la criza COVID-19”

10 mai 2020 - 10 

noiembrie 2020
Bugetul IGPF: 120 000 Euro

Proiectul și-a propus îmbunătățirea capacităților Poliției de Frontieră de a asigura controlul și gestionarea 

cazurilor de infectare în punctele de trecere a frontierei. 

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:

1. A fost procurat echipament de protecție pentru polițiștii de frontieră, echipament de detecție a persoanelor cu 

statut febril;

2. A fost elaborată Procedura operațională de sistem (POS) specifică pentru PTF privind detectarea, notificarea, 

administrarea și izolarea călătorilor infectați cu COVID-19;

3. A fost elaborat Raportul privind evaluarea necesităților în infrastructură a 10 PTF, în domeniul WASH și de 

realizare a măsurilor de răspuns la COVID-19 privind detecția și izolarea persoanelor suspecte de infectare cu 

COVID-19.

Finalizat

LISTA

donatorilor și programelor de Granturi pentru perioada 2020 - 2021, de care a beneficiat/beneficiază Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI al RM



7 SUA

„Consolidarea răspunsului Antitrafic al 

Guvernului și îmbunătățirea protecției 

victimelor traficului și a martorilor în 

Republica Moldova”

2018 - 2020

Gestionat de implementator (OIM 

Moldova)

Valoarea bunurilor donate: 212 714,2 

MDL

Proiectul a avut ca obiectiv specific intensificarea eforturilor Guvernului RM în prevenirea și combaterea 

infracțiunilor de tip TFU și asigurarea protecției victimelor și a martorilor.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:

1. Dezvoltarea unui modul de instruire e-learning în domeniul prevenirii și combaterii TFU;

2. Organizarea atelierelor, cu participarea a 480 polițiști de frontieră, privind identificarea victimelor TFU;

3. Organizarea unui atelier de lucru privind funcționarea echipelor comune de investigații, 4 ateliere de lucru cu 

privire la aspectele juridice și operaționale în lupta împotriva infracțiunilor TFU și a unui atelier de lucru privind 

identificarea victimelor TFU din RM cu acte de identitate românești;

4. Amenajarea și dotarea cu mobilier și echipament IT a unei clase de instruire la CESF.

Finalizat

8 UE

„Cooperare regională pentru prevenirea și 

combaterea criminalității transfrontaliere 

România-Moldova (THOR)”, în cadrul POC 

România - RM 2014 - 2020

2019 - 2022
1 700 000 EUR pentru PF a RM

 (co-finanțare RM : 35,72 %).

Proiectul își propune îmbunătățirea gradului de siguranță a frontierei răsăritene a UE prin creșterea mobilității şi 

capacității administrative a unităților de poliție, respectiv prin pregătirea comună a personalului autorităților 

Poliției de Frontieră din România și Moldova în perspectiva realizării interoperabilității, în context european.

Acțiunile care derulează în cadrul proiectului:

1. Instruirea polițiștilor și polițiștilor de frontieră din România și RM;

2. Achiziții de echipament pentru IGP și IGPF Române, IGP și IGPF din RM;

3. Reconstrucția SPF Stoianovca, SPF Brânza, SPF Valea-Mare și SPF Toceni.

În derulare

9 UE

„Creșterea capacității de cooperare 

polițieneasca transfrontalieră în zona lacului 

Stânca-Costești”,

 2021 –  2022
Buget: 330 000,00 Euro (co-finanțare 

10%), IGPF RM: 165 000,00 Euro.

În cadrul proiectului se urmărește a fi  îmbunătățite capacitățile operaționale de reacție și răspuns la amenințările 

transfrontaliere, precum și sensibilizarea populației din regiune cu referire la regimul frontierei de stat. 

IGPF RM va beneficia de achiziționarea unei bărci și ponton mobil, construcția unui hangar, amenajarea unei 

clase de instruire în cadrul SPF Costești. 

Totodată, vor fi organizate 2 sesiuni de instruire pentru utilizarea echipamentului și cunoașterea reciprocă a 

tacticilor de intervenție.

În derulare

10 UE
„Instalarea sistemului de supraveghere video 

în regiunea transfrontalieră Victoria-Sculeni”, 
2021 – 2022

Buget total: 326 838,55 Euro, (co-

finanțare 10%),

 Buget IGPF: 22 260,00 Euro.

Proiectul are ca obiectiv instalarea unei rețele de supraveghere video în localitățile Sculeni (RM) și Victoria (RO) 

cu acces comun pentru autoritățile competente la materialele video și procurarea a două aparate de zbor fără pilot 

de talie mică pentru autoritățile de frontieră, în vederea asigurării siguranței și securității cetățenilor din aria 

funcționării, prin prevenirea criminalității organizate și prin activități comune de consolidare a capacităților. 

Pînă la moment au fost înregistrate următoarele progrese:

IGPF a achiziționat aparatul de zbor fără pilot, conform specificațiilor tehnice stabilite, în luna februarie 2022.

În derulare

11 UE

UE pentru securitatea frontierelor (VICOS), 

prin Inițiativa pilot privind MIF a 

Parteneriatului Estic

2020 - 2022

4 440 000 EUR (contribuția UE: 3

552 000 EUR; 

Buget IGPF:

864.526,78 EUR, co-finanțarea

RM: 216.131,69 EUR).

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mobilității și accesibilității în zonele dificile și în condițiile meteorologice 

nefavorabile de-a lungul graniței albastre comune (pe r. Nistru), în vederea reacționării prompte în cazul unor 

incidente la frontieră, într-o manieră coordonată și coerentă de către ambele părți (RM și Ucraina).

Pînă la moment, în cadrul proictului au fost realizate următoarele acțiuni:

1. Procurarea debarcaderelor și a bărcilor pe pernă de aer pentru efectuarea patrulării comune pe rîul Nistru;

2. Instruirea angajaților privind utilizarea și întreținerea echipamentului procurat;

3. Achiziționarea a 11 automobile (9 Toyota HILUX și 2 Dacia Duster).

În derulare

12
UE

 Proiectul „BorderUAS - Technologies to 

enhance border and external security”.
2020 - 2023 Buget IGPF: 127 500 Euro.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea generației următoare de aparate de zbor fără pilot, dotate cu senzori de tip 

nou, capabili de a detecta, localiza și identifica persoane și vehicule care traversează frontiera în zone împădurite. 

Sistemul fără pilot va fi bazat pe conceptul de aeronavă.
În derulare

13 UE

 iMARS - image Manipulation 

AttackResolving Solutions”, finanțat în cadrul 

Programului UE pentru cercetare și inovare 

Horizon (2014 - 2020)

2020 - 2024 Buget IGPF: 28 500 euro

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea capacităților operaționale ale polițiștilor de frontieră, oferind soluții care 

asigură proceduri fiabile de verificare a pașaportului și soluții de analiză care pot detecta imagini de pașaport 

manipulate și morfate, precum și fraude de documente.

  

În derulare



14
Ambasada SUA în Republica Moldova 

prin Departamentul de Stat al SUA

Programul Asistență la  Controlul Exportului 

și Securitatea Frontierei (EXBS)
2007 - prezent

IGPF nu a gestionat

 mijloace financiare

Programul EXBS are ca scop de a proteja teritoriul RM de răspândirea necorespunzătoare a transferurilor ilicite, 

consolidarea regimurilor de neproliferare, îmbunătățirea controalelor exporturilor, combaterea contrabandei 

nucleare. 

În perioada de referință au fost realizate următoarele acțiuni:

1. 26 - 28 mai 2021, angajații PF au participat la workshop-ul cu genericul „Instruirea ofițerilor din prima linie cu 

privire la siguranța personală în condiții de pandemie, cât și prevenirea răspândirii virusului COVID-19”.

2. La data de 15 noiembrie 2021, a avut loc întrevederea cu consilierul regional al Programului EXBS, dl Robert 

Pazos.

În derulare

15
Departamentul Energetic al SUA 

(DoE)

Programul pentru „Depistarea și prevenirea 

cazurilor de contrabandă cu substanțe 

nucleare (NSDD)” privind cooperarea în 

scopul prevenirii traficului ilicit de substanțe/ 

materiale nucleare și radioactive

2013 - prezent
IGPF nu a gestionat

 mijloace financiare

Programul are ca obiectiv cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit de materiale nucleare și alte materiale 

radioactive, prin cooperare tehnică și metodologică, inclusiv prin instalarea sau perfecționarea unor sisteme 

tehnice de detectare și identificare a acestor materiale la punctele de trecere a frontierei de stat, precum și pe 

teritoriul Republicii Moldova.

În perioada de referință au fost realizate următoarele acțiuni:

1. Au fost implementate pe deplin lucrările de construcţii, instalare şi testare a Monitorului de detectare a 

radiaţiilor de tip portal şi echipamentelor aferente la Aeroportul Internaţional Chişinău;

2. 17-20.11.2020, şase polițiști de frontieră au participat la atelierul de lucru cu genericul „Exercițiile Teoretice”;

3. La data de 14 ianuarie 2021, douăzeci și patru de polițiști de frontieră au participat la cursul de instruire 

privind utilizarea dispozitivului „Monoculare cu termoviziune Archer TMA-55M”;

4. În luna martie 2021, au fost recepționat piese de schimb în valoare totală de 13 349,79 USD;

5. În perioada 05-09 aprilie 2021, șapte polițiști de frontieră au participat la atelierul de lucru cu genericul 

„Organizarea metodologică a instruirilor operatorilor sistemelor de depistare a radiațiilor”.

În derulare

16
Departamentul Energetic al SUA 

(DoE)

Inițiativa pilot a DoE „NSDD Green 

Border Security Initiative”
2019 - prezent

IGPF nu a gestionat

 mijloace financiare

Echipa NSDD/SLD susține eforturile de cooperare între IGPF RM și SGSU în domeniul patrulării comune și 

controlului comun al segmentului central (transnistrean) de frontieră moldo- ucraineană. 

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:

1. Desfășurarea atelierului de lucru intitulat: „Patrularea comună la frontiera moldo-ucraineană”;

2. Dotarea IGPF cu 8 autovehicule, tehnică și echipament special.

În derulare

17 Compania JTI Trading SRL

Combaterea traficului ilegal cu țigarete, 

promovarea unui dialog amplu cu actorii 

industriali pentru comasarea eforturilor în 

identificarea și eliminarea rutelor de 

contrabandă cu țigări, atît la nivel național,  

cît și internațional.

2013 - prezent
Buget 2020: 130 000 Lei

Buget 2021: 318 070 lei

Parteneriatul cu Compania JTI Trading SRL are ca scop combaterea traficului ilegal cu țigarete, promovarea unui 

dialog amplu cu actorii industriali pentru unificarea eforturilor în identificarea și eliminarea rutelor de contrabandă 

cu țigări, atît la nivel național, cît și internațional.

În anul 2020, IGPF a beneficiat de asistență financiară destinată procurării echipamentelor necesare  în scopul 

susținerii acțiunilor de diminuare a consecințelor Covid-19. De asemenea, au fost achiziționați 9 căței de rasă 

pentru Serviciul chinologic al IGPF.

În anul 2021, IGPF a recepționat 28 Trackere pentru angajații PF din domeniul investigații speciale și 3 tablete.

În derulare

18
UNHCR (Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite pentru Refugiați)

Cooperarea cu UNHCR în baza 

Memorandumului de înțelegere dintre 

Serviciul Grăniceri, Oficiul ÎCNUR în 

Republica Moldova, Biroul pentru Migrație și 

Azil și Centrul de Drept al Avocaților semnat 

la 16 septembrie 2009.

2020 - prezent Donații  în sumă de: 64 032 Euro

În perioada anului 2020, IGPF a beneficiat din partea UNHCR de 4 loturi de echipament de protecție împotriva 

Covid-19.

În perioada anului 2021, cu suportul UNHCR, au fost elaborate panourile informative privind azilul în RM, 

amplasate la punctele de trecere a frontierei (60 panouri).

UNHCR, prin intermediul Centrului de Drept al Avocaților a renovat și mobilat Biroul de imunizare din cadrul 

Centrului Medical al IGPF (reparația integrală a biroului, procurarea mobilierului și echipamentului medical 

necesar, inclusiv tehnică de calcul).

În derulare

19 UE
Consolidarea sistemului de gestionare a 

migrației în Republica Moldova
2021 - 2022 Buget total: 295.655,75 Euro

Proiectul are ca obiectiv consolidarea eforturilor Republicii Moldova în procesul de creare a unor servicii de 

migrație modernă de frontieră care să corespundă cerințelor actuale și de a implementa soluțiile de gestionare a 

migrației utilizate în țările UE.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:                                                                                                                                                                          

- În perioada 24-30 octombrie 2021, avut loc I-ul atelier de instruire cu genericul: „Gestionarea migrației, cu 

accent sporit pe returnare”, desfășurat în Republica Polonă;

- În perioada 28 noiembrie - 02 decembrie 2021, a avut loc atelierul de instruire „Gestionarea migrației, cu accent 

sporit pe returnare”, desfășurat în RM.

În derulare



20 UE

Îmbunătățirea capacităților instituționale ale 

IGPF prin consolidarea securității 

documentelor de identitate și de călătorie 

pentru prevenirea și combaterea migrației 

ilegale și a traficului de ființe umane

2021 - 2022
Buget total: 392.927,63 Euro

Buget IGPF: 280 000 Euro                  

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea capacităților autorităților de frontieră de a preveni și contracara 

infracțiunile transfrontaliere legate de utilizarea frauduloasă a documentelor de călătorie prin intermediul 

personalului bine instruit și de o înaltă calificare, capabil să identifice și să raporteze falsurile datorită 

tehnologiilor avansate în domeniu.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni: 

În perioada 18 - 21 octombrie 2021, a avut loc vizita de studiu la laboratoarele criminalistice din Lituania pentru 

schimb de experiență și bune practici în domeniul expertizei documentelor.

În derulare

21 UE
Conceptul inovativ de supraveghere aeriană 

relocabilă pentru securitatea frontierelor
2021 - 2022

Buget total: 847.526,25 Euro

Buget IGPF: 600 000 Euro  

Proiectul are ca obiectiv  preluarea experienței Lituaniei și Estoniei cu privire la sistemele aeriene specifice de 

supraveghere a frontierelor și oferirea suportului PF să stabilească și să implementeze o soluție pilot pentru un 

sistem mobil relocabil cu supraveghere aeriană pentru securitatea frontierelor.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:

1. Vizita experților din Lituania și Estonia în R. Moldova pentru a analiza situația actuală  cu privire la 

managementul și infrastructura Poliției de Frontieră pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate;

2. În perioada 13 - 23 septembrie 2021 a avut loc primul training în Lituania și Estonia, privind operarea dronelor 

și utilizarea acestora la managementul frontierei;

3. În perioada 18 - 28 ianuarie 2022 a fost organizat cel de-al doilea training, privind colectarea și procesarea 

datelor obținute prin intermediul dronelor, setarea misiunilor de zbor, precum și operarea aeronavelor fără pilot.

În derulare










