LISTA
donatorilor și programelor de Granturi pentru perioada 2019-2020, de care a beneficiat/beneficiază Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI al RM
Nr.
d/o

Donatorul

Denumirea proiectului

1

Fondul Internațional al OIM

„Dezvoltarea sistemului serviciilor
psihologice integrate ale
Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră în Republica Moldova”
(SPINS)

2

UE

„Dezvoltarea capacităților Poliției de
Frontieră în domeniul chinologic”,
prin instrumentul de finanțare MPF

UE

„Dezvoltarea unor instrumente de
pregătire în domeniul analizei
informațiilor pentru Poliția de
Frontieră Română”, prin intermediul
FRONTEX

3

4

5

Ambasada SUA în Republica
Moldova prin Departamentul de Stat
al SUA

Departamentul Energetic
al SUA (DoE)

Programul Asistență la Controlul
Exportului și Securitatea Frontierei
(EXBS)

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

Perioada de
implementare

2017-2019

2018-2019

decembrie 2018 –
septembrie 2019

2007 - prezent

2013 – prezent

Bugetul

Realizări

Statutul la
moment

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:
1. Implementarea conceptului de servicii psihologice integrate prin dezvoltarea activităților de
diagnoză, evaluare, asistență psihologică, managementul stresului, al conflictelor, din
perspectiva de gen;
2. Instruirea personalului din cadrul Serviciului de asistență psihologică a IGPF;
Eaborarea ghidului pentru managementul stresului profesional;
3. Înființarea, amenajarea, dotarea și operaționalizarea a 6 cabinete de psihologie (în cadrul
IGPF, SPF Aeroport Chișinău și 4 Direcții Regionale ale PF).

Finalizat

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:
1. Workshop-uri pentru instruirea figuranților K-9 pe tematici privind depistarea de droguri,
explozivi, produse de tutungerie, alcool și substanțe psihotrope;
2. Serviciul chinologic al Poliției de Frontieră a fost dotat cu echipament și tehnică specială
pentru dresajul câinilor de serviciu, facilitând astfel activitatea de zi cu zi a chinologilor.

Finalizat

17 205 EUR

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:
1. În scopul elaborării manualului de instruire ce include cele mai noi metode de formare,
concepte inovatoare și abordare e-learning, conform standardelor SQF, au fost organizate
sesiuni de documentare și cercetare la sediile structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră
Române din Constanța și Galați;
2. Sesiuni de redactare a manualului de instruire cu realizarea unei vizite de studiu în Regatul
Unit pentru a respecta procedurile standard de operare pentru formarea și funcționarea analizei
de informații;
3. Procurat echipament IT.

Finalizat

768 496 USD

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:
1. Înființarea și dotarea unui cabinet lingofonic și echipament de telecomunicații
(Radio Gateway, PC-uri, cabluri, porturi, Software-uri, switch-uri, ecrane proiectoare, mobilier
pentru clase, cărți, CD-uri, dicționare), șase containere modulare pentru controlul comun la
hotarul moldo-ucrainean;
2. Organizarea unui curs privind dezvoltarea capacităților și consolidarea abilităților de
cercetare, detectare, identificare și urmărire a persoanelor, în cazul suspiciunilor de contrabandă
la frontiera de stat, cu participarea reprezentabnților echipelor mobile ale Poliției de Frontieră și
Serviciului Vamal.
3. Au fost donate mijloace de transport și 7 detectoare de radiație.

170 000 USD

33 250 EUR

În cadrul Programului NSDD asistența a fost acordată sub formă de echipamente, materiale,
tehnologii și instruiri cu scopul sporirii securității frontierelor în vederea prevenirii, detectării,
descurajării și interzicerii traficului cu arme de distrugere în masă și materiale și tehnologii
aferente prin teritoriul Republicii Moldova, după cum urmează:
1. Echipament pentru detectarea și identificarea materialelor radioactive:
Valoarea totală a livrabilelor pînă în - mijloace de transport cu sisteme mobile de detecție, accesorii și piese de schimb;
prezent: ~ 2 665 000 USD și 16 - mostre de substanțe radioactive și nucleare;
140 231 MDL
- Sistemul Naţional de Comunicare (SNC), sediul central al IGPF a fost direct conectat în 2017
la monitoarele pentru detectarea radiațiilor instalate la SPF Aeroportul Internațional Chișinău.
etc.
2. Ateliere și instruiri în domeniul detecției materialelor radioactive și combaterii traficului cu
material nuclear.

În derulare

În derulare

6

7

8

9

Departamentul Energetic
al SUA (DoE)

SUA

Inițiativa pilot a DoE „NSDD Green
Border Security Initiative”

„Consolidarea răspunsului Antitrafic
al Guvernului și îmbunătățirea
protecției victimelor traficului și a
martorilor în Republica Moldova”

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.

UE

„Cooperare regională pentru
prevenirea și combaterea criminalității
transfrontaliere România-Moldova
(THOR)”, în cadrul POC România –
RM 2014-2020

2019 - prezent

2018 - 2020

2013-prezent

2019-2022

În cadrul proiectului IGPF nu
gestionează careva mijloace
financiare.

Valoarea bunurilor donate 212
714,2 MDL

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:
1. Organizarea unui atelier de lucru intitulat: „Patrularea comună la frontiera moldo-ucraineană”;
2. La începutul lunii martie 2020, au fost donate 6 automobile de teren cu tracțiune 4x4 (model
Volkswagen Amaroc).
În derulare
Notă: 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 moldoucraineană, unde „NSDD Green Border Security Initiative” este o continuare a acțiunilor
inițiate în cadrul proiectului NSDD. .

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:
1. Dezvoltarea unui modul de instruire e-learning în domeniul prevenirii și combaterii TFU,
orientat pe o abordare bazată pe drepturile omului;
2. Organizarea atelierelor de lucru la fața locului privind identificarea victimelor TFU (în
perioada martie-aprilie 2019 au fost organizate cursuri cu participarea a 480 polițiști de
frontieră);
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. (În cadrul proiectului pe domeniul prevenirii și combaterii migrației ilegale și TFU au
fost instruiți 67 ofițeri de investigații speciale, 3 ofițeri de urmărire penală, 7 ofițeri în domeniul
analizei riscului și o persoană din cadrul CESF. De asemenea, au fost instruiți 414 angajați ai PF
de pe linia 1 și 2 de control (SPF AIC, DR Vest, Sud și Nord);
4. Amenajarea și dotarea cu mobilier și echipament IT a unei clase de instruire la CESF.

În cadrul parteneriatului cu Compania JTJ Trading SRL, Poliția de Frontieră beneficiază anual
de asistență sub diverse forme. În anul 2019, au fost primite următoarele livrabile:
1. Tehnică de calcul și echipament special (interceptare, bruiaj GSM etc. - 7000 euro);
2. Curs de specializare pentru recunoașterea țigaretelor contrafăcute, care a avut loc la Centrul
Conform Memorandumului
de cercetare, dezvoltare și producere al Companiei de la Trier, Germania, cu participarea a 2
încheiat între Poliția de Frontieră și
reprezentanți ai IGPF.
Compania JTI Trading SRL
3. Finanțarea serviciilor de elaborare a unui Studiu de Fezabilitate (150.000 lei) pentru
valoarea asistenței anuale este de
construcția ulterioară, în s. Zagarancea, r. Ungheni, a Centrului chinologic al MAI gestionat de
15.000 USD
către PF.
4. Acordarea asistenței financiare în organizarea Cursului specializat în domeniul
managementului de proiect (56.880 lei) in scopul instruirii membrilor echipei de proiect
responsabili de inițierea și implementarea proiectului cu privire la crearea Centrului chinologic al
MAI în cadrul Poliției de Frontieră.

1 700 000 EUR pentru PF a RM
(co-finanțare RM : 35,72 %).

În cadrul proiectului urmează a fi realizate următoarele acțiuni:
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;
Progrese: La data de 26 septembrie 2019, în or. Iași, Romania a avut loc ședința de lansare a
proiectului.

În derulare

În derulare

În derulare

10

11

12

13

14

UE

„Îmbunătățirea gestionării integrate a
frontierei prin controlul comun al
frontierelor și schimbul de informații
de-a lungul frontierei moldoucrainene”, în cadrul PaE

UE

„Implementarea sistemului de control
video la punctele de trecere a frontierei
rutiere și suportul pentru
supravegherea sustenabilă comună a
frontierei albastre” (VICOS), prin
Inițiativa pilot privind MIF a
Parteneriatului Estic

UE

„Curs privind aplicarea măsurilor
coercitive în desfășurarea misiunilor
specifice controlului frontierelor de
stat”, prin intermediul FRONTEX

Construcția terenului de baschet și
Poliția Federală a Republicii Federale volei în cadrul Centrului de Excelență
Germania
în Securitatea Frontierei. Dotarea cu
echipament sportiv a CESF.

Fondul Internațional al OIM

„Consolidarea capacității de instruire
a Poliției de Frontieră în Republica
Moldova (TRABOR)”

2017 - 2020

2019-2020

2019 – 2020

2019-2020

2019-2021

Buget total: 5 750 000 EUR;
contribuția UE: 4 750 000 EUR;
Buget IGPF în perioada 20172019: 326 196 MDL

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:
1. Operaționalizarea Acordului privind controlul comun în cadrul PTF Kuciurgan-Pervomaisc;
2. Modernizarea PTF Giurgiulești-Reni și implementarea controlului comun în cadrul acestuia
pe teritoriul Ucrainei;
3. Operaționalizarea Punctului bilateral de contact Palanca;
4. Punerea în aplicare a Acordului privind schimbul automatizat de informații cu privire la
persoanele și mijloacele de transport cu care persoanele traversează frontiera de stat moldoucraineană.

În cadrul proiectului urmează a fi realizate următoarele acțiuni:
1. Procurarea debarcaderelor și a bărcilor pe pernă de aer pentru efectuarea patrulării comune
pe rîul Nistru;
4 440 000 EUR (contribuția UE: 3 2.Instruirea privind utilizarea și întreținerea echipamentului respectiv;
552 000 EUR; Buget IGPF:
3. Instalarea sistemului de monitorizare video în cadrul 4 PTF la frontiera între Republica
864.526,78 EUR, co-finanțarea
Moldova și Ucraina.
RM: 216.131,69 EUR).
Progrese: În luna decembrie 2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu Delegația UE în RM.
La moemnt are loc concursul privind selectarea expertului care va fi contractat în scopul
evaluarii necesităților beneficiarilor proiectului

22 671 EUR

Buget construcție teren: 562 311
MDL

200 000 USD

În derulare

În derulare

În cadrul proiectului urmează a fi realizate următoarele acțiuni:
1. Workshop inițial în cadrul Școlii de Perfecționare a Pregătirii Poliției de Frontieră Drobeta
Turnu Severin, în perioada 20-23 noiembrie 2020;
2. Ședință de cercetare și documentare în cadrul CESF, în perioada 21-23 ianuarie 2020;
3. Ședință de cercetare și documentare în or. Iași, România, în perioada 17-19 februarie 2020;
4. Achiziționarea echipamentului necesar desfășurării activităților planificate pentru ambii
parteneri de proiect.

În derulare

În cadrul Acordului de donație din partea Poliției Federale Germane au fost realizate
următoarele acțiuni:
1. Construcția terenului de baschet și volei pe teritoriul Centrului de Excelență în Securitatea
Frontierei al PF situat în or. Ungheni
Darea în exploatare - primăvara 2020.

În derulare

În cadrul proiectului urmează a fi realizate următoarele acțiuni:
1. Evaluarea funcțională a CESF și elaborarea conceptului de dezvoltare a CESF;
2. Actualizarea Curriculei Comune de Bază conform Cadrului Sectorial al Calificărilor pentru
polițiștii de frontieră (SQF Frontex) și a materialelor didactice, precum și formarea formatorilor
(ToT) pe tematici precum analiza comportamentală și profiling, analiza riscului, verificarea
documentelor, controlul și supravegherea frontierei.
3. Organizarea a două vizite de studiu pentru formatorii CESF: 1 la Frontex și 1 la un centru
similar de instruire din UE (preventiv în Oradea, România).
4. Asigurarea echipamentului de bază pentru organizarea procesului de instruire în cadrul CESF
Progrese: La data de 10 decembrie 2019 a avut loc ședința de lansare a proiectului.
În perioada 18-20 februarie 2020 a avut loc prima vizită a expertului internațional dl. Ovidiu
Stanciu, în contextul realizării primei activități conform Planului de implementare a proiectului.

În derulare

