
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACTIVITATE 

a Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră pentru anul 2021 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 

Chișinău, 2022 

„Abordări moderne pentru o frontieră sigură” 
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Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este autoritatea 

administrativă din subordinea MAI, care are misiunea de a implementa politica de 

stat în domeniul gestionării integrate a frontierei Republicii Moldova, în vederea 

realizării unui control eficient al acesteia, prin soluționarea provocărilor legate de 

riscurile și amenințările susceptibile să compromită securitatea națională, 

contribuind, astfel, la combaterea criminalității transfrontaliere, cu respectarea 

deplină a drepturilor fundamentale, și garantând, în același timp, libera circulație a 

persoanelor. 

 

I. DOMENIUL PLANIFICĂRII STRATEGICE/OPERAȚIONALE 

Managementul eficient al frontierei de stat rămâne a fi o prioritate națională, 

definindu-se în special în contextul cursului de integrare europeană urmat de 

Republica Moldova și fiind una din cerințele de bază ale Acordului de Asociere 

RM-UE.  

Prin alinierea standardelor naționale în domeniul managementului integrat al 

frontierei de stat, Republica Moldova își valorifică rolul său în menținerea unui 

climat de securitate regională, se asigură combaterea migrației ilegale și a 

criminalității transfrontaliere, inclusiv în contextul riscurilor și amenințărilor legate 

de răspândirea virusului COVID-19. 

Astfel, în vederea gestionării integrate a frontierei de stat, este asigurată 

implementarea Strategiei naționale pentru managementul integrat al frontierei de 

stat pentru perioada 2018-2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1101 din 

14.11.2018, care reprezintă principalul document de politici ce reflectă prioritățile 

și viziunea statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat. 

Subsecvent, este de menționat faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.227 

din 06.10.2021
1
 a fost aprobat noul Plan de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind 

implementarea Strategiei, iar prin proiectul cu finanțare externă aprobat spre 

finanțare la final de an în cadrul inițiativei Uniunii Europene MIEUX – 

„Dezvoltarea conceptului european de management integrat al frontierei de stat  în 

Republica Moldova prin instituirea mecanismului național de evaluare a calității în 

domeniul MIFS”
2
, urmează a fi asigurat suportul pentru autoritățile naționale prin 

instituirea unui mecanism interinstituțional de evaluare și monitorizare a aplicării 

principiilor managementului integrat al frontierelor în Republica Moldova. 

În contextul implementării sistemului de control intern managerial în 

vederea consolidării răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a 

resurselor conform obiectivelor strategice ale instituției, au fost realizate 

următoarele activități: 

1) Emisă Declarația privind buna guvernare, urmare a autoevaluării 

sistemului de control intern managerial în cadrul IGPF
3
 (15.02.2021); 

                                                       
1 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128161&lang=ro 
2 https://www.mieux-initiative.eu/en/actions/189-moldova-vi 
3 https://border.gov.md/files/2021-
02/Declara%C8%9Bia%20de%20r%C4%83spundere%20managerial%C4%83%202021.pdf 
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2) Elaborate și aprobate Planul anual de activitate al IGPF
4
 (Ordinul șefului 

IGPF nr.70 din 15.02.2021) și planurile anuale ale subdiviziunilor structurale și din 

subordinea IGPF; 

3) Elaborate și aprobate Registrul consolidat al riscurilor al IGPF (Ordinul 
șefului IGPF nr.143 din 19.03.2021) și registrele riscurilor ale subdiviziunilor 

structurale și din subordinea IGPF; 

4) Creat grupul de lucru privind identificarea și gestionarea funcțiilor 
sensibile și aprobată Politica instituțională în acest sens (Ordinul șefului IGPF 

nr.44 din 27.01.2021). La fel, a fost aprobată Procedura de sistem privind 

identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile în cadrul Poliţiei de Frontieră 

(Ordinul şefului IGPF nr.231 din 13.05.2021). La data de 22.07.2021 a fost aprobat 

Inventarul funcțiilor sensibile din cadrul subdiviziunilor structurale, regionale și 

subordonate IGPF; 

5) Elaborat și aprobat Planul de consolidare a sistemului de control intern 

managerial din cadrul IGPF pentru anul 2021 (Ordinul șefului IGPF nr.164 din 

02.04.2021); 

6) Elaborate şi aprobate Registrele proceselor de bază de către subdiviziunile 

IGPF.  

II.MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI ACTIVITATEA DE AUDIT 

INTERN  

Activitatea economico-financiară 

Conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2021, 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră i-au fost aprobate alocaţii bugetare 

anuale, în valoare de 577 575 400,00 lei. Alocațiile bugetare anuale precizate la 

data de 31.12.2021 au constituit 588 474 980,00 lei. 

Pe parcursul anului 2021, finanțarea IGPF s-a efectuat la nivel de 96,8%, 

comparativ cu perioada analogică a anului 2020, când executarea a constituit 

98,9%, astfel nivelul executării planului precizat de cheltuieli s-a micșorat cu 

2,1%. Această situație este cauzată în mare parte în urma neîncasarii veniturilor la 

proiectele finanțate din surse externe. 

Subsecvent, pe parcursul perioadei de referință, au fost desfășurate 136 

proceduri de achiziții publice, în baza cărora au fost semnate 183 contracte de 

achiziții. Concomitent, menționăm că au fost semnate 90 contracte de valoare 

mică. 

Suma totală a contractelor încheiate pe parcursul anului 2021 constituie 

101170,1 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 26,7% comparativ cu perioada 

similară a anului precedent. 

 

 

 

 

                                                       
4 https://border.gov.md/files/2021-02/anexa%20la%20ordinul%2070.pdf 
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Informația cu privire la executarea bugetului în funcție de categoria de 

cheltuieli este reflectată mai jos. 

Categoria de 

cheltuieli 
Precizat Sold  

Executat şi 

contractat în % 

% 

repartizărilor 

pe 

compartimente 

Total, dintre care 588 474 980,00 18 806 602,36 96,80% 100% 

Cheltuieli salariale 448 472 100,00 192 008,07 99,96% 76,2% 

Bunuri si servicii 25 787 562,00 562 605,48 97,82% 4,4% 

Garanţii sociale si 

documente 

executorii 

15 576 309,00 223 396,90 98,57% 
2,6% 

Mijloace fixe şi 

procurări dintre care: 

98 639 009,00 17 828 591,91 81,93% 
16,8% 

 

Reparaţii capitale 960 578,00 0,00 100,00%  

Investiţii capitale 27 284 700,00 13 872 286,26 49,16%  

 

Activitatea de audit intern 

Pe parcursul anului 2021, pe domeniul auditului intern au fost desfășurate o 

serie de activități menite să asigure conformitatea proceselor de bază realizate la 

nivelul instituției. Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 3 misiuni de 

audit intern, și anume: 

1) Evaluarea procesului de gestionare a dosarelor personale ale angajaților 

Poliției de Frontieră (misiune planificată);  

2) Evaluarea procesului de gestionare a mijloacelor de transport în cadrul 

Poliției de Frontieră (misiune planificată); 

3) Auditul procesului de achiziții publice din cadrul Poliției de Frontieră 
(misiune ad-hoc). 

În același timp, reieșind din specificul activității, subdiviziunea de audit 

intern din cadrul IGPF, a înregistrat următoarele activități: 

 Evaluarea și raportarea calității activității de audit intern pentru anul 2020, 

în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea calității activității de audit 

intern în sectorul public; 

 Acordarea consilierii subdiviziunilor IGPF la identificarea și gestionarea 

funcțiilor sensibile, consolidarea sistemului de control intern managerial, 

revizuirea și actualizarea fișelor de post ale angajaților; 

 Monitorizarea implementării recomandărilor de audit intern oferite, 

urmare a efectuării misiunilor de audit în cadrul IGPF și subdiviziunile din 

subordine; 

 Urmărirea implementării recomandărilor de audit extern oferite de Curtea 

de Conturi, urmare a efectuării auditului public extern. 
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III.CONSOLIDAREA SECURITĂȚII FRONTIERELOR 

Supravegherea și controlul la trecerea frontierei de stat 

Pe parcursul anului 2021, activitatea IGPF a fost axată preponderent pe 

desfășurarea activităților de consolidare și dezvoltare a capacităților instituționale 

pe domeniul controlului frontierei, asigurării planificării, organizării și controlului 

activității de serviciu în domeniul supravegherii frontierei, domeniul 

managementului genistic al frontierei, voluntariat, precum și în domeniul 

gestionării eficiente a situației epidemiologice cauzate de COVID-19. 

Printre cele mai relevante activități desfășurate în perioada de raportare, 

menționăm: 

 Asigurarea gestionării eficiente a situației la frontiera de stat în contextul 

combaterii răspândirii virusului COVID-19, prin: 

- implementarea prevederilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 

Publică, a măsurilor de prevenire şi control al infecției COVID-19 la traversarea 

frontierei de stat, precum și participarea activă în cadrul ședințelor de lucru în 

vederea înaintării propunerilor de ajustare a prevederilor aprobate de Comisie; 

- desfășurarea instruirilor online pe marginea procedurilor operaționale 

specifice pentru punctele de trecere privind detectarea, notificarea, izolarea 

călătorilor bolnavi de infecție cu COVID-19, cu respectarea deplină a legislației 

internaționale privind drepturile omului și a altor standarde și practici relevante; 

- screening-ul pentru depistarea precoce a persoanelor, reieșind din 

expunerea la risc pentru cei care sosesc din țările afectate; 

- chestionarea persoanelor care vin din regiunile afectate și prezintă 
simptome respiratorii, cu completarea „Fișei epidemiologice pentru pasageri și 

călători”. Totodată, din 05.10.2021 a fost implementată procedura de completare a 

fișei epidemiologice în format electronic; 

- asigurarea accesului la îngrijirea medicală a persoanelor suspecte, izolarea 

și transferarea acestora către instituția medicală specializată;  

- organizarea campaniilor de informare și distribuirea pliantelor 

informative, dar și a mijloacelor de protecție individuală de primă necesitate pentru 

cetățenii care traversează frontiera de stat; 

- aprobarea și implementarea Planului de acțiuni al Poliției de Frontieră 

privind pregătirea și răspunsul la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) 

(Ordinul șefului IGPF nr.57 din 04.02.2021). 

 Elaborarea/ajustarea cadrului normativ intern care reglementează 

activitatea de serviciu în domeniul supravegherii și controlului la trecerea 

frontierei; 

 Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni al IGPF pentru soluționarea, în 
perioada 2021-2022, a problematicii reflectate în Raportul privind rezultatele 

evaluării punctelor de trecere internaționale rutiere; 

 Asigurarea realizării recomandărilor înaintate de către Avocatul Poporului 

urmare a vizitelor de monitorizare privind respectarea drepturilor cetățenilor străini 
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aflați în custodie publică, desfășurate în cadrul punctelor de trecere a frontierei de 

stat; 

 Elaborarea bazei de date și hărții interactive privind amplasarea semnelor 

de frontieră conform datelor geo-spațiale pe segmentul moldo-român și moldo-

ucrainean, în vederea constituirii tabloului situațional; 

Totodată, în scopul consolidării securității frontierei, pe parcursul anului 

2021, a fost desfășurată: 

1) evaluarea multidimensională a obiectivelor cu interes sporit la frontiera de 

stat, cu elaborarea foii de parcurs în scopul eliminării deficiențelor depistate, și 

anume: 

 SPF Aeroportul Internațional Chișinău; 

 PTF Aeroportul Internațional Mărculești; 

 SPF Costești;  
 SPF Giurgiulești Port. 
2) elaborat mecanismul privind inițierea proiectului pilot privind fuzionarea 

SPF Leușeni – 1 cu SPF Leușeni – 2 și SPF Giurgiulești – 1 cu SPF Giurgiulești-2. 

 Perfectarea dosarelor și eliberarea permiselor de acces și autorizațiilor 

pentru desfășurarea activităților economice și de altă natură în zona de frontieră, 

după cum urmează: 

- 35 autorizații de activitate în zona de frontieră; 

- 3168 permise de acces în zona de frontieră; 

- 58 permise pentru ambarcațiune; 

- 40 permise de activitate în PTF. 

 Elaborarea cadrului normativ național și instituțional de securitate în 

domeniul aviației civile, Programului de securitate, control al calității în domeniul 

securității aeronautice; 

 Participarea la evaluarea PTFS, desemnate conform HG 531/2014, cu 

reprezentanții MSMPS, ANSP, SV, ANSA, Autoritatea Aeronautică Civilă, Portul 

Internațional Liber „Giurgiulești”; 

 Participarea la misiunea de revizuire a implementării Planului Integrat de 

Sprijin pentru Securitatea Nucleară (INSSP), organizată de către Agenția 

Internațională pentru Energetică Atomică (AIEA); 

Domeniul chinologic 

Pe parcursul perioadei de raport, Serviciul chinologic al IGPF a desfășurat 

următoarele măsuri menite să consolideze capacitățile chinologice ale Poliției de 

Frontieră: 

1. Organizarea și desfășurarea a 26 cantonamente de instruire și specializare 

a echipelor canine junioare (speciale și de căutare) în cadrul CESF, conform 

programelor de instruire; 

2. Participarea în cadrul a 29 exerciții demonstrative și emisiuni TV cu câinii 

de serviciu, în contextul organizării diferitor evenimente social-culturale și 

promovării imaginii Poliției de Frontieră. 
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 Participarea în cadrul a 21 operațiuni teritoriale, conform solicitărilor 

Inspectoratelor de Poliție, în urma cărora au fost depistate cca 6 kg marijuană și o 

armă de foc, descoperirea uni furt de magazin; 

De menționat că, urmare a procesului de reproducere, pe parcursul anului 

2021, subdiviziunile PF au fost asigurate cu 9 căței. 

Totodată, pe parcursul perioadei de referință, cu implicarea câinilor de 

serviciu au fost constatate 10 tentative de transportare ilegală a stupefiantelor (668 

pastile psihotrope) și patru tentative de transportare ilegală a țigărilor (1691 

pachete), un caz de depistare a unui pistol pneumatic de model XBG, 1 încărcător, 

100 de bile din metal, 5 baloane cu gaz pentru folosința pistolului. 

 

IV.REZULTATELE ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE 

Situația operativă înregistrată pe linia de activitate a IGPF pentru 

perioada 01.01.2021-31.12.2021 

 

 Urmare a analizei dinamicii fluxului de persoane și de mijloace de transport, 

pentru perioada anului 2021, se atestă o majorare cu 50,7%, și respectiv cu 45,6% 

comparativ cu perioada analogică a anului precedent. Această creștere se datorează 

modificării unor condiții impuse în contextul COVID-19, referitor la traversarea 

frontierei de stat pe parcursul anului 2021. 

 

 Tabel nr.1: Fluxul de persoane și mijloace de transport 

Indicator 2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu 

anul 2020 

Fluxul de 

persoane 
20872160 6140943 9257112 50,7%  

- Intrare în RM  10423334 3071630 4614239 50,2%  
- Ieșire din RM 10448826 3069313 4642873 51,3%  
Fluxul de 

transport  
4917784 1877999 2734097 45,6%  

- Intrare în RM  2478748 951176 1377589 44,8%  
- Ieșire din RM 2439036 926823 1356508 46,4%  

 

Totodată, analiza fluxului de persoane pe segmente de frontieră, denotă 

faptul că în perioada anului 2021, cele mai multe traversări au fost înregistrate pe 

sectorul de frontieră MD-RO, ponderea fiind de 57,5% din numărul total de 

traversări. 

 

 

 

 

 



INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

Pagina 8 din 32 

 

 Diagrama nr.1: Fluxul de persoane pe segmente de frontieră 

 
 

Pe parcursul perioadei de referință, nu a fost autorizată traversarea 

frontierei de stat a unui număr de 3029 persoane, înregistrându-se o creștere cu 

30,2%, față de perioada similară a anului precedent când au fost aplicate 2327 

măsuri de neautorizare a frontierei de stat. 

 

Tabel nr.2: Neautorizarea trecerii frontierei de stat pe sensul de intrare 

Indicator 2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu 

anul 2020 

Neautorizarea traversării FS 

Persoane 5173 2327 3029 +30,2%  
Mijloace de 

transport 
4948 2590 3613 +39,5%  

Total 10121 4917 6642 +35,1%  
Motivele care au generat neautorizarea frontierei de stat pentru persoane, pe 

parcursul perioadei de raport, sunt următoarele: 

 Acte de călătorie nevalabile; 

 Consemne nominale; 

 Minori care nu întrunesc condițiile de trecere; 

 Nerespectarea condițiilor de intrare; 

 Încălcarea termenului de ședere; 

 Servicii auxiliare. 

Pe parcursul anului 2021, de către angajații Poliției de Frontieră au fost 

depistate 779 acte false, cu înregistrarea a 986 persoane. 

Este de menționat, că odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Comisiei 

Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care stabilește condiția de exceptare 

2020- AERO - 
986656 

2021- AERO-
1944895 

2020- MD-UA - 
1821708 

2021- MD-UA - 
1989598 

2020 -MD-RO - 
3332579 

2021- MD-RO - 
5322619 
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de la obligativitatea de completare a fișei epidemiologice, precum și de la 

semnarea declarației pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 

14 zile, pentru persoanele care dețin rezultatul testului PCR COVID-19 negativ sau 

certificat de imunizare anti-COVID-19, a fost înregistrată o creștere semnificativă 

a numărului de cazuri de prezentare la trecere frontierei de stat a testelor PCR 

COVID -19 falsificate (624) și a certificatelor de vaccinare false (132). 

Pe parcursul perioadei de referință, în activitatea de control al frontierei, prin 

Sistemul Informațional Integrat Automatizat al Poliției de Frontieră au fost 

declanșate 8808 consemne.  
 

Tabelul nr.3: Consemne declanșate 

 

Consemne 

declanșate 

2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu 

anul 2020 

TOTAL 9158 5452 8808 +61,6%  
Consemne 

naționale 
8597 5136 8285 +61,3%  

Consemne 

Interpol 
561 316 523 +65,5%  

 

Practica contravențională 

Urmare analizei efectuate, se constată că pe parcursul anului 2021, de către 

angajații PF au fost întocmite 28 277 procese-verbale cu privire la contravenție, 

atestând-se o majorare cu 82,36 % față de perioada similară a anului precedent. 

Majorarea dată, se datorează creșterii numărului de încălcări ce atentează  la 

sănătatea populației, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică 

provocată de COVID-19 și nerespectarea regulilor de autoizolare.  
 

Tabel nr.4: Procese-verbale cu privire la contravenție 

Indicator 2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu anul 

2020 

Nr. 

contravențiilor 
5447 15506 28277 +82,36%  

Suma amenzii 

aplicată (lei) 
5 643 650 15 354 490 52 624 150 +242,72,%  

Suma amenzii 

încasate (lei) 
2 678 975 7 186 845 25 365 470 +253%  

 

Activitatea de expertiză judiciară 

Pe parcursul anului 2021, de către Poliția de Frontieră au fost întocmite 273 

rapoarte de constatare tehnico-științifică și 369 rapoarte de expertiză 

judiciară, legate de examinarea actelor de călătorie și a mijloacelor de transport.  

 



INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

Pagina 10 din 32 

 

Tabel nr.5: Activitatea de expertiză judiciară 

Indicator 2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu anul 

2020 

Rapoarte de constatare 

tehnico-științifică 
340 249 393 +57,8%  

Rapoarte de expertiză 

judiciară 
75 91 369 +305,5%  

 

Migrația ilegală 

În anul 2021, valorile înregistrate de IGPF în ceea ce privește migrația 

ilegală au avut o tendinţă de descreștere cu 5% comparativ cu anul 2020. Pe 

frontiera verde al segmentului moldo-român s-a înregistrat o creștere de trei ori a 

numărului de cazuri de tentativă de trecere a frontierei de stat cu scop de migrare 

ilegală, înregistrate de IGPF. Majoritatea cazurilor de migrație ilegală au fost 

documentate în punctele de trecere a frontierei, cu o pondere de 75% din total. 

 

Tabel nr.6: Fluxul de migrație ilegală 

Indicator 2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu anul 

2020 

TOTAL 111 111 107 -5%  
MDA-ROU 13 7 21 de 3 ori  
MDA-UKR 17 19 7 -63%  

FV 30 26 28 8%  
MDA-ROU 42 67 65 -3%  
MDA-UKR 4 3 5 67%  
AERO 35 15 9 -40%  

PTF 81 85 79 -7%  
 

Segmentul de frontieră moldo-român deţine ponderea cea mai mare a 

tentativelor de încălcare a frontierei de stat cu scop migrare ilegală, cu 80 la sută 

din totalul de cazuri depistate. 

Poziționarea geografică, precum şi faptul că RM are frontiere comune cu 

România - stat membru al Uniunii Europene și cu Ucraina – cea mai afectată țară 

de migrație ilegală de pe ruta de est, constituie și motivul de bază pentru care RM 

este un teritoriu de tranzit pentru unii migranţi străini. În perioada analizată, de 

către Poliția de Frontieră a RM au fost depistați 72 cetățeni moldoveni și 35 

cetățeni străini pentru tentativa de trecere a frontierei de stat cu scop de migrare 

ilegală.  

În general conform datelor statistice înregistrate de către structurile de 

frontieră, în anul 2021 la frontiera RM, fenomenul migrației ilegale este în scădere, 

comparativ cu anii 2019-2020. 
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Traficul ilicit de țigări şi produse din tutun  

Analiza situaţiei privind traficul ilicit de ţigări la frontieră denotă faptul că 

atât la frontiera Republicii Moldova, cât şi a statelor vecine, fenomenul dat 

continuă să persiste. Factorul principal ce alimentează fenomenul traficului ilicit de 

țigări la frontiera RM rămâne a fi cadrul de politici fiscale din țară.  

În zona de competență a PF, în anul 2021 au fost documentate 85 cazuri de 

trafic ilicit de țigări cu capturarea a peste 67 mii pachete de țigări și 161 kg de 

tutun pentru narghelea. Comparativ cu anul 2020, numărul de cazuri a fost în 

scădere cu 30%, iar cantitatea de țigări capturată cu cca 60%. 
 

Tabel nr.7: Traficul ilicit de țigări  

Indicator 2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu anul 

2020 

TOTAL 

cazuri 135 122 85 -30 %  
cantitatea 

(buc./kg) 
160191 161887/1705,5 67647/161,08 -58 %  

MDA-ROU 

Cazuri 58 46 37 -20 %  
cantitatea 

(buc./kg) 
114634 88174/1705,5 43535/161,08 -51 %  

AERO 

Cazuri 68 71 44 -38 %  
cantitatea 

(buc./kg) 
19361 15054 12029 -20 %  

MDA-UKR 

cazuri 9 5 4 -20 %  
cantitate  26196 58659 12083 -79 %  

Diminuarea capturilor de ţigări la frontiera de stat a fost caracteristică pentru 

toate segmentele de frontieră.  

Pe segmentul de frontieră moldo-român ponderea cantităţii de ţigări ridicate 

a fost de 64 % din totalul cantităţii înregistrate. Cantitativ, numărul de cazuri și 

capturile de țigări ridicate în punctele de trecere a frontierei au înregistrat valori 

mai mari față de cele de pe frontiera verde. Formele de manifestare a traficul ilicit 

cu ţigări la frontiera moldo-română este realizată fie prin disimularea pachetelor de 

ţigări în autovehicule, garnitura de tren sau transportarea lor de către pasageri prin 

punctele de trecere a frontierei, fie prin trecerea ilegală a frontierei pe sectorul 

„verde”.  

Pe segmentul de frontieră aerian, la ruta aeriană „Chișinău – Londra”, 

continuă să fie înregistrate cele mai multe cazuri de trafic ilicit cu ţigări, ponderea 

fiind de 68% din total cazuri înregistrate pe segmentul dat de frontieră. De regulă, 
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persoanele încearcă să tăinuiască țigările în bagajul de cală, distribuindu-le printre 

lucrurile personale sau prin disimularea acestora printre bunurile transportate. 

Pe segmentul de frontieră moldo-ucrainean, ponderea numărului de 

tentative de trafic ilicit cu țigări înregistrate este mult mai mic, față de cel de pe 

segmentul de frontieră moldo-român și aero.  
 

Traficul ilicit de alcool și produse alcoolice 

Traficul ilicit de alcool și produse alcoolice reprezintă unul din riscurile 

permanente la frontiera de stat a Republicii Moldova. Analiza cazuisticii de 

circulație ilegală a produselor alcoolice, aferentă ultimilor ani, în interiorul țării și 

în zona de frontieră, relevă faptul că fenomenul are un caracter regional, 

preponderent pe sectorul de frontieră moldo-ucrainean, care se bucură de o atenție 

constantă din partea grupărilor criminale organizate. 

Pe parcursul anului 2021 s-a constatat o creștere a numărului de cazuri a 

traficului ilicit de alcool și produse alcoolice cu 40% comparativ cu anul 2020 și o 

majorare a cantității de alcool reținute – de 4,5 ori. 
 

Tabel nr.8: Trafic ilicit de alcool și produse alcoolice 

Indicator 
2019 2020 2021 Dinamica în 

comparație cu 2020 

TOTAL 

cazuri 4 5 7 40%  
cantitatea (litri) 126 1223 5 530 de 4,5 ori  

FV (teritoriu) 

cazuri - 2 6 de 3 ori  
cantitatea (litri) - 900 5 510 de 6 ori  

PTF 

cazuri 4 3 1 - de 3 ori  
cantitatea (litri) 126 323 20 - de 16 ori  

Toate reținerile de trafic ilicit de alcool au fost înregistrate pe segmentul de 

frontieră cu Ucraina. 

Totodată, este de remarcat, că majorarea semnificativă a cantității de alcool 

ridicate se datorează cazurilor de reținere a 2.800 litri de alcool etilic pe segmentul 

„verde” al frontierei de stat și 1.725 de litri în interiorul țării. 

 

Traficul de substanțe narcotice, psihotrope și a precursorilor 

Traficul de droguri rămâne una din principalele amenințări la adresa 

securității și sănătății publice, atât la nivel mondial, cât și la nivel național.  

În anul 2021, subdiviziunile PF au înregistrat 5 cazuri de trafic ilicit de 

droguri cu depistarea a 2,292 kg substanțe narcotice și 200 bucăți de substanțe 

psihotrope semisintetica LSD.  
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Tabel nr.9: Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau 

analogiiacestora 

Indicator 2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu anul 

2020 

TOTAL 

cazuri 15 2 5 
de 2,5 

ori  

substanțe narcotice 

(kg) 
13,703 0,05 2,292 de 45 ori  

substanțe psihotrope  - 
Subutex - 

30 pastile 

200 

bucăți 

de 6,6 

ori  

 

Comparativ cu perioada similară a anului 2020, s-a înregistrat o creștere a 

numărului de cazuri înregistrate și a cantității depistate. Totodată, este de 

menționat faptul că cele mai multe cazuri au fost înregistrate pe segmentul de 

frontieră moldo-ucrainean. 

 

Trafic ilicit de armament și muniții 

Traficul ilicit de armament și muniții nu reprezintă un risc permanent la 

frontiera de stat a Republicii Moldova, dar înregistrarea unor cazuri aparte și 

impactul mare al acestui risc, impune monitorizarea permanentă a acestui fenomen 

și implementarea acțiunilor de prevenire a acestuia.  

Datele statistice cu privire la traficul ilicit de armament și muniții, arată că 

pe parcursul anului 2021, subdiviziunile PF au înregistrat 19 cazuri cu depistarea a 

11 arme și 893 cartușe. Comparativ cu anul precedent, constatăm o majorare cu 

73% a numărului de cazuri înregistrate și descreștere de 6 ori a numărului de 

muniții depistate. 
 

Tabel nr.10: Traficul ilicit de armament și muniții 

Indicator 2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu anul 

2020 

TOTAL 

cazuri 48 11 19 73 %  
arme (buc.) 19 6 11 83 %  

muniții (cartușe, buc.) 3108 5547 893 
- de 6 

ori  

 

Traficul ilicit cu mijloace de transport 

Traficul ilicit de mijloace de transport este o activitate infracțională pe 

direcția din Vest spre Est datorită cererii pe pieţele din ţările estice, factorul 

principal reprezentând decalajul de prețuri în statele UE și statele Europei de Est. 
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În anul 2021, la frontiera de stat a RM au fost documentate 24 cazuri de 

trafic ilicit de mijloace de transport, în partea ce ține de certificatele de 

înmatriculare false/falsificate și modificarea neautorizată a elementelor de 

identificare ale mijloacelor de transport, în scădere cu 16% comparativ anul 2020 - 

28 cazuri.  

Totodată, se atestă o creștere a numărului de cazuri pe segmentul de 

frontieră moldo-român, acestea fiind influențate de modificarea restricțiilor impuse 

în contextul combaterii COVID-19. 

 

Traficul ilicit de mărfuri/bunuri 

Traficul ilicit de mărfuri/bunuri peste frontiera de stat este, de fapt, unul din 

cele mai răspândite, motivate, complexe și diverse fenomene negative. 

 

Tabel nr.11: Traficul ilicit de mărfuri/bunuri (cazuri) 

Indicator 2019 2020 2021 
Dinamica în 

comparație cu 2020 

TOTAL 138 103 77 -25 %  

MDA-ROU 20 18 20 11 %  

MDA-UKR 91 67 25 -63 %  

AERO 11 4 16 de 3 ori  

În teritoriu 16 14 16 14 %  

Pe parcursul anului 2021, de către Poliția de Frontieră au fost înregistrate 77 

incidente referitoare la traficul ilicit de mărfuri/bunuri, comparativ cu 103 

incidente înregistrate în perioada anului 2020, ceea ce constituie o scădere cu  

25%. 

Totodată, e de menționat faptul că numărul incidentelor, legate de traficul 

ilicit de mărfuri/bunuri, înregistrate pe direcția de intrare în țară, prevalează asupra 

celor înregistrate pe direcția de ieșire, constituind circa 62% din total. 

De asemenea, a crescut simțitor numărul incidentelor înregistrate în PTF 

„Aeroportul Internațional Chișinău”, fapt provocat de majorarea fluxului de 

călători la frontiera aeriană. 

La frontiera verde au fost înregistrate 7 cazuri, dintre care 5 la frontiera 

moldo-ucraineană și 2 la frontiera moldo-română. 

 

Analiza fenomenului infracțional 

Cu referire la evoluția fenomenului infracțional la frontiera de stat, conform 

datelor statistice înregistrate pe linia de activitate a PF, pe parcursul anului 2021, 

au fost pornite 1011 cauze penale, ceea ce indică o majorare față de perioada 

similară a anului precedent, când au fost pornite 624 cauze penale. 

Astfel, gravitatea infracțiunilor înregistrate pe parcursul anului 2021 de către 

IGPF, se prezintă în felul următor: 
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 deosebit de grave - 11 (-8,33 %). 

 grave – 17 (-56,41 %); 

 mai puțin grave - 604 (284,71 %); 

 ușoare - 379 infracțiuni (-8,89 %). 

Clasificând fonul infracțional după genuri de infracțiuni, constatăm că în 

perioada de raport, au fost pornite cauze penale după cum urmează: 

 

Tabel nr.12: Cauze penale pe genuri de infracțiuni conform RICC 

Categorii de infracțiuni 2019 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu 

anul 2020 

Falsificarea documentelor 
239 236 687 

+191,1

%  

Trecerea ilegală a frontierei 219 302 226 -25.17% 
 

Infracțiuni în domeniul 

transportului 
9 11 22 +100% 

 

Organizarea migrației ilegale 8 25 14 -44% 
 

Trafic de ființe umane 10 8 8 -  

Furturi 11 3 9 +200% 
 

Escrocherii 2 4 0 - 100 %  
Infracțiuni ecologice 0 0 3 +100% 

 

Contrabanda 4 5 7 + 40%  
Infracțiuni legate cu droguri 8 10 14 +40% 

 

Proxenetismul 0 4 1 -75% 
 

Scoaterea illegală a copiilor din 

țară 
0 5 3 -40 %  

Păstrarea ilegală a armelor 15 3 6 +100% 
 

Trafic de influență 0 0 1 +100% 
 

Amenințarea persoanelor cu 

funcție de răspundere 
1 3 2 -33,33% 

 

Falsul în declarații 1 0 1 +100% 
 

 

Activitatea specială de investigație 

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate activității speciale de investigații 

în scopul căutării persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală sau de 

instanţa de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei, fiind obținute 

următoarele rezultate (nr. persoane): 

 aflate în căutare la data de 01.01.2021 (învinuiți, condamnați, inculpați) – 

538; 

 anunţate în căutare pe parcursul anului 2021 (învinuiți, condamnați, 

inculpați) – 395; 
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 din cele anunţate în căutare, stabilite pe parcursul anului 2021 (total) - 249 

(16 infractori reținuți pe teritoriul altor state care se află în procedura de extrădare); 

 reţinute pe parcursul anului 2021– 56; 

 arestate pe parcursul anului 2021– 5; 

 rămase în căutare la data de 31.12.2021– 668. 

Totodată, pe parcursul perioadei de raport au fost organizate și desfășurate 4 

operațiuni speciale CĂUTARE, orientate la identificarea și reținerea infractorilor 

care se eschivează de la organele de urmărire penală, judecată, dezertorilor și 

condamnaților evadați sau care se sustrag de la executarea pedepsei penale. 

 

Operațiuni de combatere a criminalității  

Pe parcursul anului 2021, IGPF a organizat, desfășurat și participat în cadrul 

a 11 operațiuni/exerciții de frontieră în domeniul combaterii migrației ilegale și a 

criminalității transfrontaliere, după cum urmează: 

 Operațiuni la nivel internațional: 

1. Operațiunea ,,OPSON X” inițiată de către Direcția Cooperare 

Polițienească Internațională a IGP.  

Scopul operațiunii: combaterea traficului ilicit de produse alimentare, 

băuturilor contrafăcute și care nu corespund standardelor. 

Perioada de desfășurare: decembrie 2020 – iunie 2021. 

Autoritățile implicate: IGPF, Serviciul Vamal, Inspectoratul Național de 

Investigații al IGP, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, complementar 

– OIPC INTERPOL. 

Rezultatele operațiunii: au fost notificate 6 cazuri. 

2. Exercițiul Comun de Asistență ,,SHIELD II”
5
 inițiată de către Misiunea 

EUBAM.  

Scopul exercițiului: combaterea infracțiunilor transfrontaliere în regiunea de 

Sud a RM. 

Perioada de desfășurare: februarie 2021 – martie 2021. 

Autoritățile implicate: IGPF, Serviciul Vamal. 

Rezultatele operațiunii: în perioada fazei operaționale, de către Secția echipe 

mobile a DR Sud au fost documentate 2 cazuri. 

3. Operațiunea „SCORPION” inițiată de către Misiunea EUBAM.  

Scopul operațiunii: combaterea traficului ilicit de țigări și produse din 

tutungerie. 

Perioada de desfășurare: 01 – 30 septembrie 2021. 

Autoritățile implicate: EUBAM, EUROPOL, OLAF. 

Rezultatele operațiunii: în perioada operațională au fost relevate 5 cazuri, 

fiind depistate 1250 pachete de țigări. 

 

 

                                                       
5 https://infoprut.ro/74112-politistii-de-frontiera-si-vamesii-din-republica-moldova-antrenati-in-cadrul-operatiunii-
shield-ii.html 
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 Operațiuni la nivel interinstituțional: 

1. Operațiunea comună între IGPF, IGP și Î.S. „Administrația de Stat a 

Drumurilor” inițiată de către INSP a IGP.  

Scopul operațiunii: identificarea conducătorilor de mijloace de transport care 

au admis derogări de la prevederile Regulamentului circulației rutiere pe teritoriul 

RM și depistarea conducătorilor mijloacelor de transport pentru care nu a fost 

achitată vinieta. 

Perioada de desfășurare: 21 – 30 septembrie 2021. 

Autoritățile implicate: IGPF, INSP al IGP și ÎS ASD. 

Rezultatele operațiunii: pe parcursul operațiunii comune, au fost verificate 

6.692 mijloace de transport, în urma căruia au fost aplicate amenzi în mărime de 

706.600 lei și achitate 296.475 lei. 

3. Operațiunea comună „TOAMNĂ SIGURĂ” , faza I între IGPF, IGP și 

IGC, inițiată de către IGPF. 

Scopul operațiunii: consolidarea eforturilor comune pentru îmbunătățirea 

timpului de reacție pe mai multe segmente privind prevenirea, combaterea 

ilegalităților pe domeniile de competență, precum și creșterea nivelului de 

siguranță în rândul cetățenilor. 

Perioada de desfășurare: 21 – 31 octombrie 2021. 

Autoritățile implicate: IGPF, IGP și IGC. 

Rezultatele operațiunii: în urma acțiunilor comune realizate, au fost depistate 

și documentate 913 de persoane pentru: încălcarea regimul frontierei de stat, 

regimul zonei de frontieră, încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de 

exploatare a mijloacelor de transport, nerespectarea măsurilor de profilaxie, 

prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, falsul în acte publice, depășirea 

vitezei de circulație, încălcarea regulilor de transportare a copiilor, nefolosirea 

centurii de siguranță, conducerea vehiculului sub influența alcoolului, neacordarea 

de prioritate pietonilor și nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră. 

4. Operațiunea comună „TOAMNĂ SIGURĂ” faza II între IGPF, IGP și IGC 

inițiată de către IGP. 

- Scopul operațiunii: consolidarea eforturilor comune pentru îmbunătățirea 

timpului de reacție pe mai multe segmente privind prevenirea, combaterea 

ilegalităților pe domeniile de competență, precum și creșterea nivelului de 

siguranță în rândul cetățenilor. 

Perioada de desfășurare: 12 – 14 noiembrie 2021. 

Autoritățile implicate: IGPF, IGP, IGC și SV. 

Rezultatele operațiunii: pe parcursul operațiunii, forțele comune din cadrul 

IGP, IGC și IGPF, au realizat în total 189 de razii, în cadrul cărora au fost 

depistate, pe linia Poliţiei de Frontieră: 

- art.287
3
 al.1 şi al.2 CC (Încălcarea regulilor privind vinieta) - 23 p/v; 

- art.332 al. 1 CC (Încălcarea regimului frontierei de stat, a regimului zonei 

de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat şi a regulilor de 

trecere a frontierei de stat) – 4 p/v. 
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5.Operațiunea comună „RADIUS” între IGPF și SV 

Scopul operațiunii: prevenirea și combaterea activităților ilicite în zona de 

frontieră, combaterea migraţiei ilegale, criminalităţii transfrontaliere, asigurarea 

menţinerii regimului frontierei de stat și regimului zonei de frontieră, identificarea 

mijloacelor de transport declarate prin acțiune cu termenul de admitere temporar 

expirat, depistarea conducătorilor care au încălcat regulile privind vinieta. 

Perioada de desfășurare: noiembrie 2021. 

Autoritățile implicate: SV și IGPF. 

Rezultatele operațiunii: în urma acțiunilor comune realizate, au fost depistate 

și documentate 47 de persoane dintre care: 

- încălcarea regimului zonei de frontieră: 4 persoane (art.332 al.1 CC); 

- încălcarea regulilor privind vinieta: 23 de persoane (art.2873
 al.1 și al.2 CC); 

- încălcarea legislației vamale: 20 de cazuri (art.184
1
 CV RM). 

 Operațiuni la nivel instituțional: 

1. Operațiunea ,,CĂUTARE” – inițiată de către IGPF.  

Scopul operațiunii: identificarea și reținerea persoanelor aflate în căutare. 

Perioada de desfășurare: Faza I (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021), 

Căutarea interstatală (17-18 martie 2021) și Faza II (etapa operațională – 30 aprilie 

– 11 mai 2021). 

Autoritățile implicate: IGPF. 

Rezultatele operațiunii: în total, în fazele operaționale, de către subdiviziunile 

PF au fost anunțate în căutare 83 de persoane. 

2. Operațiunea ,,ATOM” – inițiată de către IGPF.  

Scopul operațiunii: combaterea traficului ilicit a materialelor radioactive 

și/sau nucleare. 

Perioada de desfășurare: 22 – 29 aprilie 2021. 

Autoritățile implicate: IGPF. 

Rezultatele operațiunii: nici un caz. 

3. Operațiunea ,,MAC” – inițiată de către IGPF.  

Scopul operațiunii: combaterea circulației ilegale a plantelor cu conținut 

narcotic, infracțiunilor legate de droguri. 

Perioada de desfășurare: iunie – august 2021. 

Autoritățile implicate: IGPF, complementar – IGP. 

 Rezultatele operațiunii: au fost relevate 12 cazuri de creștere a plantelor de 

cînepă, toate cazurile fiind depistate în zona de frontieră: 

- înregistrate materiale în REI-2, în cadrul operațiunii – 5 cazuri; 

- pornite cauze penale pe infracțiuni legate de droguri – 7 cazuri; 

- ridicate și nimicite (plante de cînepă) – 228 plante. 
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V. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  

Politica privind resursele umane 

În scopul asigurării subdiviziunilor Poliției de Frontieră cu numărul de 

personal necesar pentru executarea eficientă a sarcinilor încredințate, au fost 

realizate măsuri pentru desfășurarea unui proces de recrutare, selectare și angajare 

amplu. 

Astfel, în tabelul de mai jos este reflectată ponderea angajărilor în cadrul 

IGPF pe parcursul anului 2021. 

 

 Tabel nr.13: Ponderea angajărilor în cadrul IGPF 

Indicator 2020 2021 

Dinamica în comparație 

cu perioada similară a 

anului 2020 

Persoane angajate total 448 273 -39,06%  
Dintre care polițiști de 

frontieră 
430 252 -41,39%  

În acest context, pe parcursul perioadei 01.01.2021-31.12.2021, în cadrul PF 

au fost angajate 273 de persoane, inclusiv 252 polițiști de frontieră, comparativ cu 

aceeași perioadă din anul 2020 – 448 de persoane, dintre care 430 polițiști de 

frontieră. 
De asemenea, s-a acordat o atenție angajării femeilor în cadrul Poliției de 

Frontieră, astfel încît în perioada de raport au fost angajate 77 femei, ceea ce 

reprezintă 30% din numărul total de polițiști de frontieră angajați. La fel, în 

perioada de raportare au fost promovate 17 femei în diferite funcții de conducere. 
Sistemul de recrutare și selectare este unul funcţional, fiind derulat în 2 

nivele: la nivel teritorial în cadrul direcțiilor regionale şi la nivelul Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră.  

 

Tabelul nr. 14 Sistemul de recrutare în cadrul IGPF 

Indicator 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu 

perioada similară a 

anului 2020 

candidați recrutați 563 494 -12,25 %  
candidați selectați 514 277 -46,10 %  
posturi vacante 491 745 +51,73 %  
concursuri organizate ocuparea 

funcţiilor vacante 
108 200 + 85.18 %  

anunţuri publicate pe pagina 

oficială web a PF 
464 727 + 56,68 %  

Totodată, menționăm că în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 942 din 22.12.2020, privind stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea 

personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate, pentru IGPF a 

callto:01.01-01.10.2020
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fost stabilit moratoriul pentru 460 funcții vacante cu statut special, inclusiv funcții 

publice cu statut special permanente – 331, funcții publice cu statut special 

temporare – 88, funcții deservire tehnică - 15. 

În anul 2021 de către Ministerul Afacerilor Interne au fost deblocate 6 funcții, 

astfel, la moment se află sub moratoriu 454 funcții vacante. 

În perioada anului 2021 au încetat rapoartele de serviciu a 365 persoane, 

inclusiv 339 polițiști de frontieră, comparativ cu perioada similară a anului 2020: 

242 persoane, inclusiv 221 polițiști de frontieră. Principalele motive ale eliberării 

fiind demisia din inițiativă proprie, cu dreptul la pensie, transfer în alte autorități 

publice. 
Astfel, către data de 31.12.2021, în cadrul Poliției de Frontieră au fost 

atestate: 425 funcții vacante, inclusiv 411 funcții poliţişti de frontieră, dintre care 

temporar vacante: 137 polițiști de frontieră, permanent vacante: 274 polițiști de 

frontieră și 14 salariați civili, comparativ cu anul 2020 – 491 funcţii vacante, 

inclusiv 480 funcții poliţişti de frontieră, dintre care: temporar vacante 94 polițiști 

de frontieră, permanent vacante- 386 polițiști de frontieră și 11 salariați civili. 

Formarea profesională 

În vederea consolidării profesionalismului personalului Poliției de Frontieră, 

pe parcursul anului 2021 au fost desfășurate următoarele activități: 

 

Tabel nr.15: Numărul de instruiri desfășurate  

Indicator 
2020 2021 

Externe Interne Total Externe Interne Total 

Instruiri 99 111 210 183 141 324 

Angajați 

instruiți 
656 1657 2313 754 1075 1829 

Printre tematicile instruirilor pe parcursul anului 2021 putem menționa: 

 „Procedura Standard de Operare aplicată în Punctele de Trecere a 
Frontierei de Stat pentru combaterea pandemiei de COVID – 19”: instruiri – 5, 

personal instruit – 78; 

 sesiuni de instruire pentru obținerea/ prelungirea certificatului de 

conducător de ambarcațiuni: instruiri – 2, personal instruit – 96; 

 cursuri de limbă engleză: cursuri – 5, personal instruit – 35; 

 cursuri de perfecționare și profesionalizare, organizate de către IGPF în 
cadrul CESF: instruiri – 5, personal instruit – 71; 

 domeniul chinologic: instruiri – 13, personal instruit – 64; 

 cursuri de management și leadership pentru personalul cu funcții de 

conducere: instruiri – 8, personal instruit – 30; 

 integritatea profesională și combaterea corupției: instruiri – 8, personal 

instruit – 132; 

 instruire privind utilizarea echipamentului din dotarea Poliției de 

Frontieră: instruiri – 12, personal instruit – 123; 



INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

Pagina 21 din 32 

 

 Adițional, în temeiul atribuțiilor ce îi revin, Direcția formare profesională 

a Direcției generale resurse umane a elaborat cursuri de instruire e-learning în 

format SCORM 1.2, ce acoperă Planul tematic anual la pregătirea de bază pentru 

anul 2021, ce vor fi integrate ulterior în cadrul platformei e-learning, odată cu 

asigurarea funcționalității depline a acesteia, pe următoarele tematici (total 

instruiri – 12; total instruiți – 258): 

 Comunicarea profesională, conceput pe module „Modulul I: Noțiuni 

generale, stil, forme, elemente și reguli esențiale ale sistemului funcțional al 

comunicării” și „Modulul II: Conflictul – modalități de prevenire și strategii de 

aplanare și soluționare a conflictelor”; 

 Etica și deontologia profesională; 

 Egalitate de gen și nediscriminare. 

Totodată, pe parcursul anului 2021, au fost instruiți în calitate de formatori 

126 angajați ai Poliției de Frontieră (în anul 2020 - 11 angajați), pe tematici 

precum: 

1. Curs de formare a formatorilor „Comunicare profesională” – 24 angajați; 

2. Curs de formare a formatorilor „Controlul la trecerea frontierei” – 36 

angajați; 

3. Curs de formare a formatorilor „Supravegherea frontierei” – 42 angajați; 

4. Tactici și intervenție profesională – 24 angajați. 

 

Evaluare și asistență psihologică 

În vederea menținerii și asigurării climatului socio-psihologic favorabil în 

colectivele Poliției de Frontieră, pe parcursul anului 2021, au fost desfășurate mai 

multe activități cu caracter psihologic, după cum urmează: 

 

 Tabel nr.16: Activități cu caracter psihologic (nr. de persoane) 

Indicator 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu 

perioada 

similară anului 

2020 

Instruirea personalului în domeniul 

prevenirii conflictelor și gestionării 

situațiilor de criză, în cadrul ședințelor 

cu tematică psiho-profilactică 

151 117 -22 %  

Acordarea asistenței psihologice precum 

și desfășurarea activităților profilactice, 

cu persoanele incluse în grupa de 

monitorizare 

76 89 17 %  

Evaluarea psihologică a candidaților la 

angajare 
640 278 -56%  
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Totodată, pe parcursul perioadei de referință au fost desfășurate 5 diagnoze 

organizaționale în care au fost chestionați 1950 de angajați ai Poliției de Frontieră. 

Suplimentar, au fost elaborate broșuri informaționale cu privire la „Prevenirea și 

diminuarea arderii emoționale și a stresului profesional în contextul pandemiei de 

COVID – 19”. 

 

Practica disciplinară 

Urmare a analizei efectuate s-a constatat că pe parcursul anului 2021 au fost 

aplicate 127 sancțiuni disciplinare și 1415 stimulări, comparativ cu perioada 

similară a anului 2020 – 118 sancțiuni disciplinare și 1028 de stimulări. Potrivit 

clasificatorului de sancțiuni, menționăm următoarele: 

 

Tabel nr.17: Sancțiuni disciplinare 

Indicator 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu 

anul 2020 

Avertisment 76 40 -47%  
Mustrare 40 35 -12%  
Mustrare aspră 27 15 -44%  
Retrogradare cu un grad 

special 
4 2 -50%  

Retrogradare în funcție 6 5 -16%  
Concediere din funcția 

publică 
8 6 -25%  

Total 161 103 -36%  
Astfel, la baza aplicării sancțiunilor disciplinare enumerate, au stat comiterea 

abaterilor disciplinare cum ar fi: 

- atitudinea neconștiincioasă față de îndatoririle de serviciu; 

- încălcarea normelor de etică și deontologice. 

- stare de ebrietate la serviciu; 

- periclitarea imaginii Poliției de Frontieră exprimată prin comportament 

neadecvat. 

În scopul sporirii gradului de integritate a polițiștelor de frontieră, pe 

parcursul anului 2021, au fost realizate 28 de activități de informare și instruire cu  

următoarele tematici:  

 Integritate și anticorupție; 
 Toleranță zero la fenomenul corupției; 

 Codul de etică și deontologie a funcționarului public; 
 Statutul disciplinar al funcționarului public cu statut special; 
 Cadrul legal privind avertizorii de integritate și influențele 

necorespunzătoare. 
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VI. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI ȘI 

ASIGURĂRII MULTILATERALE A SUBDIVIZIUNILOR PF 

În scopul dezvoltării și modernizării infrastructurii frontierei de stat, pe 

parcursul anului 2021, de către PF au fost realizate următoarele activități: 

 În ianuarie 2021, au fost finalizate lucrările de construcție a turnurilor de 
comunicații prin radioreleu „Faza I”, pe segmentul de frontieră Giurgiulești-

Olănești;  

 Au fost executate lucrările de reparație capitală a depozitului de armament 

și echipament special a IGPF, volumul aproximativ al lucrărilor executate sunt în 

proporție de 25%, iar finalizarea obiectivului este preconizată pentru finele 

semestrului I al anului 2022. 

 A fost asigurată reconstrucția Sectoarelor Poliției de Frontieră Brînza, 

Stoianovca, Toceni și Valea Mare, realizată în cadrul POC România-RM 2014-

2020. Astfel, la finele anului 2021 volumul aproximativ al lucrărilor executate este 

de: SPF Brînza și SPF Stoianovca – 85 %, SPF Valea Mare – 80 %, SPF Toceni – 

33%; 

 A fost reevaluată documentația de proiect privind procedura de achiziție a 

lucrărilor de construcție a turnurilor de telecomunicații prin radioreleu „Faza II”, 

pe segmentul de frontieră Cairaclia-Troițcoe.  

 A fost realizată contractarea serviciilor de proiectare a turnurilor de 

telecomunicații „Faza III” (extinderea sectorului sud-est pe segmentul Tocuz-

Olănești). În acest sens, menționăm că serviciile de proiectare au fost realizate în 

volum de 100% și proiectul a fost recepționat de către PF; 

 Urmare a inventarierii patrimoniului public au fost identificate 193 de 

bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile. Pe parcursul anului 

2021 au fost înregistrate la Oficiul cadastral teritorial 85 de bunuri imobile; 

 În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 173 și nr.174 din 08 septembrie 2021 cu 

privire la transmiterea unor bunuri, au fost transmise din proprietatea statului, în 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră) și a Agenției Proprietăți Publice, în proprietatea unităților 

administrativ-teritoriale, 4 Sectoare a Poliției de Frontieră: SPF Ucrainca, SPF 

Carabetovca, SPF Balatino (s. Cobani) și SPF Bulboaca. 

 

VII. COOPERAREA INTER-INSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 

Pe parcursul anului 2021, în vederea consolidării managementului integrat al 

frontierei de stat, IGPF a întreprins mai multe măsuri menite să dezvolte 

cooperarea cu instituțiile naționale și internaționale, precum și a asigurat o bună 

cooperare cu organizațiile internaționale relevante. 
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Cooperarea inter-instituțională  

În scopul dezvoltării cooperării inter-instituționale, pe parcursul anului 2021, 

IGPF a semnat: 

1) Acord de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 

MAI și Inspectoratul General al Poliției al MAI, semnat la data de 05.03.2021; 

2) Acord de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 

MAI și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui al MSMPS, semnat la data de 

10.03.2021; 

3) Planuri de cooperare la nivel de Direcții regionale ale IGPF cu structurile 

cooperante teritoriale similare ale - IGP, IGC, BMA, SV, Procuratura, Agenția 

„Moldsilva”, Societatea Vînătorilor și Pescarilor din RM;  

4) Contractul nr. STAAP/12-21 de prestări servicii între Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră și Instituția Publică „Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate Cibernetică”, semnat la data 16.06.2021 

Subsecvent, a fost elaborat și remis spre avizare proiectul Acordului de 

cooperare între IGPF și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. 

Totodată, a fost elaborat proiectul Acordului de cooperare între Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră al MAI și Agenția Navală a Republicii Moldova 

din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu ulterioara 

remitere spre completare/avizare.  

 

Cooperarea internațională 

În anul 2021, IGPF a continuat o bună colaborare cu instituţiile de profil din 

statele vecine, statele membre ale Uniunii Europene şi alte ţări, având la bază 

prevederile acordurilor, convenţiilor, protocoalelor şi înţelegerilor în vigoare, fiind 

desfăşurate activităţi specifice conform prevederilor acestora.  

Astfel, în scopul dezvoltării cadrului bilateral de cooperare cu autoritățile de 

frontieră ale altor state, pe parcursul anului 2021 au fost semnate și implementate 

planurile de cooperare cu Ucraina, Republica Letonia, Republica Lituania și 

România pentru anii 2021-2022. 

Adițional, au fost continuate eforturile conexe încheierii tratatelor 

internaționale privind desfășurarea controlului în comun la frontiera dintre 

Republica Moldova și Ucraina.  

Concomitent, IGPF în comun cu alte autorități naționale а participat activ în 

procesul de facilitare а implementării proiectului moldo-ucrainean privind 

dezvoltarea infrastructurii rutiere transfrontaliere prin construcția podului Cosăuți-

Iampoli peste râul Nistru. 

Suplimentar, a fost asigurată coordonarea cu partea română a posibilității de 

preluare de către IGPF a atribuțiilor pentru primirea, procesarea și transmiterea 

cererilor de readmisie accelerată, având în vedere modificarea Protocolului între 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind modificarea 

Protocolului din 25 martie 2010 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

României pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea 
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Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, 

semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007, în orașul București. 

 

 Cooperarea cu Agenția FRONTEX 

Pe parcursul anului 2021, IGPF a înregistrat progrese pozitive în domeniul 

cooperării cu Agenția FRONTEX pe diferite domenii de interes comun. În acest 

sens, pe parcursul anului 2021, angajații PF au participat în cadrul 4 operațiuni 

comune desfășurate sub egida FRONTEX și în cadrul a 5 evenimente 

internaționale, desfășurate în regim on-line, printre care menționăm: 

- Operațiunea Comună Puncte de Coordonare 2021, inițiată în luna ianuarie 

a anului curent și care se finisează în ianuarie 2022, în cadrul căreia Agenția 

FRONTEX a delegat 6 ofițeri în cadrul SPF AIC și 3 ofițeri în PTF „Criva-

Mamalîga”; 

- Operațiunea Comună Punctele Focale Terestre 2021, inițiată în luna 

ianuarie a anului 2021 și care se va finisa în data de 31 ianuarie 2022, în vederea 

facilitării punerii în aplicare a conceptului de management integrat a frontierelor la 

frontierele externe ale UE; 

- Operațiunea Comună Activități operaționale flexibile 2021, desfășurată în 

luna ianuarie a anului 2021 și care se va finisa în data de 26 ianuarie 2022, scopul 

căreia constă în implementarea activităților operaționale coordonate la frontierele 

terestre externe ale UE pentru a controla fluxurile de imigrație ilegală către 

teritoriu din statele membre ale Uniunii Europene, pentru combaterea 

criminalității transfrontaliere și pentru consolidarea cooperării europene; 

Totodată, la data de 13.12.2021 a fost semnat Planul de Cooperare 

Operațională pentru perioada 2022-2024, între IGPF și Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX). 

 

 Cooperarea cu Misiunea EUBAM 

Pe parcursul anului 2021, cooperarea dintre IGPF și Misiunea EUBAM s-a 

realizat în conformitate cu următoarele domenii prioritare: 

- implementarea conceptului de management integrat al frontierei de stat pe 

sectorul moldo-ucrainean al frontierei, cu o atenție specială acordată sectorului 

central (transnistrean) al acesteia; 

- creșterea eficacității eforturilor de combatere a criminalității 

transfrontaliere pe sectorul moldo-ucrainean al frontierei de stat, în special pe 

sectorul central (transnistrean) al acesteia. 

În acest context, IGPF a fost antrenat în cadrul a 33 de activități comune, 

organizate sub egida EUBAM, care au fost desfășurate în scopul consolidării și 

dezvoltării capacităților în prevenirea și combaterea traficului ilegal de persoane, 

arme, muniții, traficului de substanțe ilicite, alcool și produse de tutun, precum și 

îmbunătățirii reacției la detectarea materialelor radioactive. 

Totodată, IGPF a participat la 3 ședințe a Consiliului Consultativ EUBAM. 
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 Cooperarea cu alte organizații internaționale  

Pe parcursul anului 2021, IGPF a asigurat o bună colaborare cu organizațiile 

internaționale pe diferite domenii de interes comun, participând în acest sens la 30 

activități reprezentative (OSCE – 10 activități, INTERPOL – 3 activități, PCCSEE 

– 12 activități și DCAF – 5 activități). 

Totodată, de către IGPF a fost asigurată cooperarea cu misiunile diplomatice 

ale altor state în Republica Moldova (Ambasada Germaniei, Austriei, Turciei, SUA 

etc.), precum şi ale Republicii Moldova în străinătate. 

 

VIII. PROIECTE ȘI PROGRAME DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ  

 

În cadrul Poliției de Frontieră sunt realizate un șir de proiecte de asistență 

externă prin care se urmărește oferirea suportului tehnic pentru dezvoltarea 

capacităților PF, diversificarea și îmbunătățirea calității acestora, concomitent cu 

asigurarea eficientă a securității frontierei de stat. 

Rezultatele înregistrate de către IGPF pe parcursul anului 2021 sunt reflectate 

în felul următor: 

 Proiecte de asistență externă în derulare - 13; 

 Proiecte de asistență externă finalizate - 7; 

 Donații din partea partenerilor externi de dezvoltare - 3; 

 Inițiative de proiect transmise către parteneri, care se află la examinare - 2. 

 

Proiecte aflate în derulare 

1. „Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea criminalității 

transfrontaliere România-Moldova (THOR)” este finanțat în cadrul Programului 

Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, bugetul IGPF 

constituind 1.700.000 Euro. În cadrul proiectului, IGPF beneficiază de instruiri 
comune cu IGP RM, IGPR, IGPFR, totodată se reconstruiesc Sectoarele Poliției de 

Frontieră Brînza, Stoianovca, Toceni și Valea Mare.  
2.  „UE pentru securitatea frontierelor”, finanțat de UE prin Inițiativa pilot 

privind MIF a Parteneriatului Estic, buget IGPF 667 332 Euro. Proiectul are drept 

scop îmbunătățirea mobilității și accesibilității în zonele dificile și în condițiile 

meteorologice nefavorabile de-a lungul frontierei albastre comune (pe râul Nistru).  
3.  „Creșterea capacității de cooperare polițienească transfrontalieră în zona 

lacului Stânca - Costești”, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun 

România - Republica Moldova 2014-2020, buget IGPF 165.000 Euro. Proiectul are 

drept scop îmbunătățirea capacităților operaționale de reacție și răspuns la 

amenințările transfrontaliere, prin achiziția unei ambarcațiuni de intervenție, 

construcția unui depozit și ponton pentru aceasta, precum și renovarea sălii de 

ședințe în sediul SPF Costești.  
4. „Instalarea sistemului de supraveghere video în regiunea transfrontalieră 

Victoria - Sculeni”, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România - 

Republica Moldova 2014-2020, buget IGPF 22.500 Euro. Proiectul presupune 
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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. 

5. „Dezvoltarea conceptului european de management integrat al frontierei 

de stat (MIFS) în Republica Moldova prin instituirea mecanismului național de 

evaluare a calității în domeniul MIFS”, buget total 163.000 Euro. Proiectul 

urmărește asigurarea managementului calității aplicării principiilor 

managementului integrat al frontierelor (MIFs) în R.Moldova prin evaluarea 

cadrului legal și instituțional relevant, organizarea unui curs de instruire privind 

monitorizarea și evaluarea aplicării principiilor MIFs și elaborarea unui 

Manual/Ghid practic cu aceeași tematică. 

6. „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”, finanțat de către UE 

prin intermediul mecanismului MPF III, buget total 392 927,63 Euro. Scopul 

proiectului este de a îmbunătăți capacitățile autorităților de frontieră de a preveni și 

contracara infracțiunile transfrontaliere legate de utilizarea frauduloasă a 

documentelor de călătorie prin intermediul personalului instruit și de o înaltă 

calificare, capabil să identifice și să raporteze falsurile datorită tehnologiilor 

avansate în domeniu.  
7. „Conceptul inovativ de supraveghere aeriană relocabilă pentru securitatea 

frontierelor”, finanțat de către UE prin intermediul mecanismului MPF III, buget 

total 847,526,25 Euro. Obiectivul proiectului este de a împărtăși/prelua experiența 

Lituaniei și Estoniei cu privire la sistemele aeriene specifice de supraveghere a 

frontierelor și de a acorda suport PF la elaborarea și implementarea unei soluții 

pilot pentru un sistem mobil relocabil cu supraveghere aeriană pentru securitatea 

frontierelor. 

8. „BorderUAS - Technologies to enhance border and external security”, 

finanțat în cadrul Programului UE pentru dezvoltare și inovare Horizon 2020, 

buget IGPF 127 500,00 Euro. Proiectul are drept scop testarea generațiilor noi de 

aparate de zbor fără pilot, dotate cu senzori de tip nou, capabili de a detecta, a 

localiza și a identifica persoane și vehicule care traversează frontiera în zone 

împădurite.  

9. „iMARS - image Manipulation AttackResolving Solutions”, finanțat în 

cadrul Programului UE pentru cercetare și inovare Horizon 2020, buget IGPF  28 

978,08 euro. Proiectul prevede îmbunătățirea capacităților operaționale ale IGPF, 

oferind soluții care asigură proceduri fiabile de verificare a pașaportului și soluții 

de analiză care pot detecta imagini de pașaport falsificate/modificate, precum și 

fraude de documente.  

10. Implementarea în continuare a programului Inițiativa pilot „NSDD Green 

Border Security Initiative”, finanțat de DoE al SUA, buget IGPF 12 001 579,80 
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MDL. Programul urmărește dezvoltarea capacităților și capabilităților IGPF al RM 

și Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei în prevenirea și combaterea tentativelor 

de trafic ilicit cu substanțe CBRN din zona controlată de autoritățile 

neconstituționale din regiunea transnistreană. 

11. Programul pentru „Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu 

substanțe nucleare (NSDD)”, finanțat de Guvernul SUA prin Administrația 

Națională pentru Securitatea Nucleară (NNSA) pe lângă Departamentul Energetic 

al SUA (DoE), în baza Memorandumului de înțelegere între MAI al RM și 

Departamentul Energiei din SUA „Privind cooperarea pentru prevenirea traficului 

ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive”, semnat la 20.12.2013. 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. 

12. EXBS - Programul de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea 

Frontierei al Departamentului de stat al SUA, în baza Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la 

cooperarea în vederea facilitării acordării asistenței, semnat la 21 martie 1994, 

buget 768 496,67 USD. Are ca scop protejarea teritoriului Republicii Moldova de 

răspândirea necorespunzătoare a transferurilor ilicite 

(export/reexport/tranzit/transbordare), consolidarea regimurilor de neproliferare, 

îmbunătățirea controalelor exporturilor, combaterea contrabandei nucleare, etc.  
13. „Consolidarea sistemului de gestionare a migrației în Republica 

Moldova”, finanțat în cadrul mecanismului UE MPF III, buget total 295,655.75 

Euro. Proiectul prevede consolidarea eforturilor Republicii Moldova în procesul de 

creare a unor servicii de migrație moderne la frontieră care să corespundă 

cerințelor actuale, precum și de a implementa soluțiile de gestionare a migrației 

utilizate în țările UE prin organizarea sesiunilor de formare teoretică și practică, 

schimbul de bune practici și vizite de studiu. 

 

Proiecte finalizate 

1. Proiectul „Consolidarea capacității de instruire a Poliției de Frontieră în 

Republica Moldova (TRABOR)”, finanțat de Fondul Internațional de Dezvoltare 

al OIM și implementat de Misiunea OIM în Moldova, buget IGPF:140 000 Euro. 

Proiectul a avut drept obiectiv consolidarea capacităților de instruire ale Centrului 

de Excelență în Securitatea Frontierei pentru combaterea criminalității 

transfrontaliere și protejarea drepturilor migranților. 

2.  „Sporirea capacității de răspuns la necesitățile urgente în contextul 

pandemiei COVID-19 pentru Poliția de Frontieră și Instituțiile Penitenciare”, 

finanțat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos la Chișinău și implementat de 
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Organizația Internațională pentru Migrație,
6
 bugetul IGPF 75 000 Euro. În cadrul 

proiectului Poliția de Frontieră a beneficiat de un lot de echipament special și 

bunuri destinat consolidării capacităților instituționale în domeniul prevenirii 

răspândirii infecției COVID-19.  
3. Atelier privind consolidarea capacității de sprijin psihologic, finanțat de 

către Comisia Europeană prin intermediul TAIEX. Scopul instruirilor a fost să 

consolideze capacitățile serviciului psihologic al MAI în vederea consilierii 

funcționarilor publici cu statut special în perioada de criză pandemică cu COVID-

19. În cadrul atelierului au fost instruiți în total 37 de angajați ai serviciilor 

psihologice din cadrul subdiviziunilor MAI, inclusiv 10 angajați din cadrul IGPF. 

4. Atelier privind îmbunătățirea măsurilor de control la frontieră ca răspuns 

la pandemia COVID-19, finanțat de către Comisia Europeană prin intermediul 

TAIEX. Instruirile au fost destinate angajaților care activează în prima linie de 

control la punctele de trecere a frontierei de stat și care intra în contact cu 

persoanele potențial infectate de Covid-19. În acest context au fost instruite 105 

persoane din cadrul IGPF, IGP și Serviciul Vamal, dintre care 55 au fost angajați ai 

Poliției de Frontieră. 

5. Implementarea Planului de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne 

privind pregătirea și răspunsul la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-

19) în vederea realizării Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind programului de suport 

bugetar pentru reforma Poliției în Republica Moldova pentru anii 2017-2020 

(https://mai.gov.md/sites/default/files/COVID/PLAN%20covid.pdf). 

6. „Îmbunătățirea gestionării integrate a frontierei prin controlul comun al 

frontierelor și schimbul de informații de-a lungul frontierei moldo-ucrainene” 

finanțat de UE prin Inițiativa pilot privind managementul integrat al frontierei a 

Parteneriatului Estic, buget IGPF: 350 000 Euro, Proiectul a avut drept scop 

facilitarea cooperării transfrontaliere între autoritățile de frontieră prin punerea în 

aplicare a celor mai bune practici ale Uniunii Europene și anume prin 

implementarea acordului privind controlul comun al frontierei în Punctele de 

trecere ale frontierei „Pervomaisc-Kuciurgan” și „Giurgiulești-Reni”, pe teritoriul 

Ucrainei. 

7. Amenajarea, cu suportul UNHCR și OIM, a Centrului de vaccinare în 

cadrul Centrului Medical al IGPF în vederea asigurării procesului de imunizare a 

angajaților PF și a migranților sosiți în RM. Totodată, UNHCR a livrat 60 panouri 

informative privind azilul în Republica Moldova, pentru a fi instalate la punctele 

de trecere a frontierei. 

 

 

 

 

                                                       
6 https://www.border.gov.md/inca-un-lot-de-echipamente-medicale-si-protectie-individuala-ajuns-la-politia-de-
frontiera 
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Donații 

1. A fost negociată și recepționată donația din partea companiei REGULA, 

din Republica Belarus, suma donației 17 363 Euro, ce include un lot de echipament 

de citire a documentelor destinat Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei. 

2. În cadrul cursului de instruire „Acordarea primului ajutor medical de 

către primii respondenți”, organizat cu suportul Ambasadei SUA în Republica 

Moldova, IGPF a beneficiat de donația a 13 truse de prim ajutor medical pentru 

instruirea angajaților. 

3. Din partea companiei Japan Tobacco International (JTI) în baza 

Memorandumul de înţelegere între Compania JTI și Poliția de Frontieră, semnat în 

anul 2018, pe parcursul anului 2021 a fost recepționat un lot de echipament 

destinat subdiviziunilor de investigații speciale din cadrul PF. 

Inițiative noi, transmise către parteneri externi de dezvoltare și care se 

află la etapa de examinare 

1.  Inițiativa „Utilizarea tehnologiilor transformative și a soluțiilor inteligente 

pentru combaterea comerțului ilegal de produse din tutun prin segmente atât ale 

frontierei verzi, cât și ale punctelor de trecere a frontierei”, elaborată în comun cu 

Gisa Group (Group of Information and Strategies Applied) și Academia de Poliție 

„Ștefan cel Mare”, a fost depusă spre evaluare în cadrul PMI Impact's 3rd Funding 

Round. La moment conceptul se află la etapa de evaluare. 

2. Inițiativa „Dezvoltarea capacităților chinologice din cadrul Poliției de 

Frontieră și Serviciului Vamal al Republicii Moldova”, își propune să susțină 

capacitățile de gestionare a frontierei RM în domeniul chinologic și să le apropie 

de standardele statelor membre ale UE. Fișa a fost înaintată Agenției Cehe pentru 

Dezvoltare și se află la etapa finală de examinare.  

 

IX. Asigurarea transparenței instituționale 

Domeniul relațiilor cu publicul 

În scopul îmbunătățirii imaginii Poliției de Frontieră în societate, în perioada 

de referință, pe pagina oficială a Poliției de Frontieră au fost publicate 456 de știri 

și comunicate de presă, inclusiv separat alte 347 de actualizări ale Situației la 

frontieră și 92 de comunicate în rubrica „Noul Coronavirus COVID-19”, care 

ulterior au fost distribuite prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook/ poșta 

electronică), către instituțiile media de circa 13 967 de ori. 

Totodată, din partea reprezentanților mass-media au parvenit 344 de 

solicitări în scopul realizării filmărilor/foto pentru diferite reportaje, dar și 

participarea la diverse evenimente de presă. 

Suplimentar, au fost realizate 70 de filmulețe cu cele mai remarcabile 

evenimente și rețineri de anvergură, care au fost publicate pe pagina de „Youtube” 

a Poliției de Frontieră, având în prezent peste 2120 de abonați și 1 281 479 de 

vizionări. 

La fel, pe pagina de Facebook a Poliției de Frontieră au fost realizate și 

distribuite 45 de înregistrări video, care au avut un impact de circa 1 170 000 de 

vizualizări. Concomitent, au fost mediatizate 1187 de publicații. 
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Accentuăm că din luna septembrie a fost activată pagina de Facebook a 

proiectului „Femeia- forţa motrice a Poliției de Frontieră”, fiind postate până la 

sfârșitul anului 22 de istorii ale angajatelor PF și 10 informări privind activitatea 

femeilor în PF cu un impact de 130 141 vizualizări. 

Subsecvent, la chatul Poliției de Frontieră au parvenit peste 2000 de întrebări 

care au vizat activitatea de frontieră și regulile de trecere a frontierei de stat în 

perioada de pandemie. Prin urmare, în luna august a fost inițiat proiectul Call 

Center al Poliției de Frontieră, astfel încât chatul de facebook al IGPF a fost 

închis. 

Prin urmare, în scopul informării angajaților Poliției de Frontieră despre 

activitatea internă, au fost elaborate 50 de ediții ale Buletinului Informativ 

Săptămânal (intern). 

 

Activitatea de management al documentelor/domeniul petiționării  

Pe parcursul perioadei de referință, de către IGPF au fost înregistrate 

documente, după cum urmeză: 

Tabel nr.18: Categorii de documente înregistrate 

Indicator 2020 2021 

Dinamica în 

comparație cu 

perioada 

similară a anului 

2020 

Ordine cu privire la activitatea de bază 651 831 +27%  
Ordine pe personal 695 644 -7,34%  
Dispoziții  169 182 +7,69%  
Telegrame  404 419 +3,71%  
Documente la intrare 18 774 19 293 +2,76%  
Documente la ieșire 7 194 7 450 +3,55%  
Petiții  465 576 +24,87%  

Astfel, pe diverse subiectele aferente activității Poliției de Frontieră, pe 

parcursul anului 2021 au fost primiți în audiență de către conducerea IGPF, 

conform programului de audiență stabilit, 54 cetățeni. Numărul mic de cetățeni 

primiți în audiență se datorează restricțiilor impuse în contextul crizei 

epidemiologice COVID-19. 

 

XI.PROBLEMATICA ÎN ACTIVITATEA DE SERVICIU 

Cu referire la problematica existentă în cadrul Poliției de Frontieră în 

domeniul managementului integrat al frontierei de stat, putem menționa despre: 

 Atractivitatea redusă a funcției, condiționată de nivelul de salarizare, 
raportat la condițiile de muncă, care generează o insuficiență continuă de personal 

la nivel tactic, precum și deficiențe în activitatea instituțională, toate acestea avînd 

un impact negativ asupra eficienței controlului frontierei de stat; 
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 Mijloace financiare insuficiente pentru asigurarea securității frontierei de 

stat: insuficiența de mijloace de transport, sisteme de monitorizare video 

(zi/noapte); întreținerea frontierei de stat (reabilitarea unor obiecte de infrastructură 

a frontierei de stat: semne de frontieră, turnuri de observare, amenajarea genistică); 

 Supravegherea spațiului aerian la frontiera de stat este una defectuoasă, 
condiționată de insuficiență de mijloace de monitorizare, depistare și captare a 

aparatelor de zbor fără pilot uman la bord ghidate de la distanță (drone), precum și 

lipsă de aparate de zbor folosite pentru supravegherea aeriană a acesteia; 

 Stagnarea procesului de dezvoltare a controlului și patrulării comune la 

frontiera moldo-ucraineană (segmentul transnistrean); 

 Capacități insuficient dezvoltate de asigurare a securității aeronautice 
materializate prin: 

- Lipsa sistemului avansat de informații prealabile despre pasageri (APIS) în 

cadrul SPF Aeroport Internațional Chișinău; 

- Lipsa metodologiei privind baza de calcul a taxei pentru asigurarea 

securității aeronautice, precum şi repartizarea resurselor acumulate din aceasta; 

- Capacități reduse aferente procesului de instruire în domeniul securității 

aeronautice în scopul sporirii calității serviciilor de securitate prestate de către PF; 

 Nesoluționarea problemei legate de aplicarea sechestrului asupra 

elementelor de infrastructură, componente ale sistemului de telecomunicații fixe și 

mobile în standard „TETRA” și imposibilitatea finalizării lucrărilor din Faza 1 a 

proiectului „Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru Serviciul Grăniceri al 

RM. 

 Digitalizarea redusă a proceselor. 


