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I. TENDINȚE DE EVOLUȚIE A SITUAŢIEI LA FRONTIERĂ. 
RISCURI ȘI AMENINȚĂRI 

Amplasarea geografică a teritoriului Republicii Moldova precum şi faptul că o parte a 
frontierei se învecinează cu frontiera externă a Uniunii Europene, implică adoptarea unor 
măsuri speciale pentru asigurarea unui înalt nivel de control şi supraveghere a frontierei. 
Republica Moldova este o țară sursă, de tranzit și de destinație a unor fenomene 
infracţionale transfrontaliere. Din analizele efectuate la nivelul frontierei de stat rezultă 
următoarele riscuri şi ameninţări cu impact major asupra securităţii frontaliere, a ordinii 
publice şi securităţii naţionale: 

Migrarea ilegală – datorită faptului că Republica Moldova se află pe ruta de est a 
Uniunii Europene, iar în prezent, migrația ilegală înspre UE își menține intensitatea din 
direcțiile regiunilor cu un nivel scăzut de trai și a celor în care se desfășoară conflicte 
armate. Formele cele mai uzitate sunt traversarea ilegală a frontierei verzi între punctele de 
trecere a frontierei, ascunderea în diverse mijloace de transport și utilizarea, de către 
migranți, a documentelor de călătorie falsificate sau contrafăcute ori a documentelor veridice 
ce aparțin altor titulari. 

Traficul de fiinţe umane fiind un fenomen criminal organizat la scară internaţională, 
cu consecinţe grave pentru siguranţa, bunăstarea şi drepturile victimelor.  

Traficul ilegal cu produse accizabile (ţigări şi produse din tutun,  alcool şi produse 
alcoolice) reprezintă unul dintre principalele manifestări ale infracţionalităţii la frontieră, 
fenomen generat de situaţia financiar-economică, cadrul de politici fiscale ale RM care diferă 
față de țările din regiune. 

Circulaţia ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor este cel mai 
complex fenomen din categoria infracțiunilor transfrontaliere şi reprezintă o amenințare 
pentru sănătatea persoanelor cu efecte nefaste asupra principiilor economice, culturale, 
politice ale societății. Fenomenul este caracterizat de provocări tot mai mari, în special 
datorită câștigurilor importante obținute de către grupările organizate şi de diversificarea 
categoriilor de droguri nou introduse pe piață în ultimii ani, prin apariţia substanţelor 
psihoactive. 

Traficul ilegal cu mijloacele de transport este o activitate infracțională pe direcția din 
Vest spre Est (Ucraina, Federaţia Rusă) datorită cererii imense pe această piaţă, factorul 
principal reprezentînd decalajul de preț din statele UE și statele Europei de Est. 

Terorismul reprezintă o permanentă sursă de risc la adresa securităţii naţionale. Cu 
toate că Republica Moldova nu este cunoscută ca o țintă importantă pentru atacuri teroriste, 
aceasta poate fi o țară de tranzit sau ţară sursă pentru persoanele care doresc să se alăture 
Statului Islamic.  

În dependenţă de ameninţări şi magnitudinea lor, activităţile infracţionale sunt  
favorizate de diverși factori de risc interni şi externi:  

 situația social-economică din țară; 
 nivelul ridicat al vulnerabilității sociale;  
 politica fiscală a Republicii Moldova, UE şi țărilor din regiune, cu referire la cotele, 

accizele și taxele a multor produse de larg consum; 
 prezența în regiunea de est a RM al segmentului de frontieră necontrolat de către 

autoritățile RM; 
 acţiunile destabilizatoare din Ucraina şi luptele armate din regiunile de est 

generează provocări pentru securitatea frontalieră creând posibile fenomene negative printre 
care migraţia ilegală, criminalitatea transfrontalieră; 

 evenimentele politice tensionate şi conflictele armate din Asia și Africa;  
 amplificarea și diversificarea fenomenului infracțional transfrontalier persistența 

stării de sărăcie şi accentuarea diferențelor sociale. 
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Principalele tendinţe care definesc evoluţia fenomenului infracţionalităţii 

transfrontaliere sunt:  

 amplificarea şi diversificarea fenomenului infracţional transfrontalier privind migraţia 
ilegală, traficul de fiinţe umane, traficul ilegal cu produse accizabile (ţigări şi produse din 
tutun,  alcool şi produse alcoolice), circulaţia ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope și a 
precursorilor, traficul ilegal cu mijloacele de transport;  

 schimbarea rutelor utilizate şi a mărfurilor sau produselor traficate ilegal, în funcţie 
de formele de manifestare a infracţionalităţii internaţionale; 

 adaptarea specificului operațional al rețelelor de migrație ilegală, cu intenția de a 
eluda controlul de frontieră, prin diverse metode utilizate, prin perfecționarea organizării 
interne, precum şi prin conspirarea acțiunilor derulate; 

 falsul şi furtul de identitate (prin documente contrafăcute sau falsificate, acte 
eliberate prin substituire de persoană). 

 
II. REZULTATELE ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE 

 

1.Date statistice generale pentru anul 2017 (01.01-31.12.2017) 
 

Indicator 2016 2017 
Tendințe 
(cazuri) 

Fluxul de persoane 19,2 mil. 19,4 mil + 1% 

- Intrare în RM  9,56 mil 9,67 mil + 1% 

- Ieșire din RM 9,64 mil 9,74 mil + 1% 

Fluxul de transport (unități) 4,63 mil 4,48 mil - 3% 

- Intrare în RM  2,3 mil 2,24 mil - 3 % 

- Ieșire din RM 2,31 mil 2,23 mil - 3% 

Neautorizarea traversării FS 3 484 14 905 + 4 ori 

- persoane  1 451 2 335 + 61% 

- mijloace de transport (unități) 2 033 12 570 + 6 ori 

Încălcarea legislației de frontieră 
(cazuri/persoane)  

3940 /4 571 7497/8218 + 90% 

Trafic ilicit total (cazuri/persoane) 372/404 337/363 - 9% 

- de persoane 3/3 1/3 - 66 % 

- de alcool 7/6 7/7 0% 

- de arme și muniții 41/41 19/19 - 54% 

- de autovehicule 21/21 31/32 + 48% 

- de droguri 17/24 7/8 - 59% 

- de mărfuri 46/53 77/84 + 67% 

- de substanțe chimice, toxice etc. 2/1 7/8 + 3,5 ori 

- de substanțe medicamentoase 11/13 11/11 0% 

- de țigări, tutun 224/242 177/191 - 21% 

Migrația ilegală (cazuri/persoane) 1071/1093 1239/1248 + 16% 

- încălcarea frontierei de stat 33/51 52/62 + 58% 

- încălcarea regimului de ședere 1038/1042 1187/1187 + 14% 

Încălcări frontaliere (cazuri/persoane) 1972/2535 2676/3352 + 36% 

- încălcarea frontierei de stat 516/537 396/422 - 23% 

- încălcarea regimului frontierei de stat 7/7 4/4 - 43% 

- încălcarea regimului PTF 782/839 1296/1339 + 66% 

- încălcarea regimului zonei de frontieră 658/1143 974/1580 + 48% 

- încălcarea regulilor de trecere a FS 9/9 6/7 - 33% 

Alte încălcări 524/537 3243/3253 + 6 ori 

Contravenții ce afectează activitatea de 
întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și 
valorile mobilare 

15/16 2184/2184 + 146 ori 

Contravenții ce afectează modul de 
administrare 

1/1 3/3 + 3 ori 

Contravenții ce atentează la ordinea și 1/1 3/3 + 3 ori 
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securitatea publică 

Contravenții ce atentează la regimul din 
transporturi 

118/118 714/714 + 6 ori 

Contravenții în domeniul circulației rutiere 321/322 326/330 + 2% 

Contravenții în domeniul protecției mediului - 1/1 + 100% 

Încălcarea regulamentului circulației rutiere 9/9 2/2 - 78 % 

Infracțiuni contra autorităților publice și a 
securității de stat 

51/51 7/7 - 86 % 

Infracțiuni contra familiei și minorilor 1/1 1/7 - 100 % 

Infracțiuni contra patrimoniului 4/11 - - 4 ori 

Infracțiuni contra securității publice și ordinii 
publice 

3/7 1/1 - 67 %  

Infracțiuni economice - 1/1 + 100 % 

Fraudă documentară (persoane) 454 326 - 28 % 

Procese penale pornite 978 974 - 0,4 % 

Contravenții constatate (procese-verbale)  3276 6408 + 96% 

- amenzi aplicate (lei) 1 003 450  9 963 320 + 10 ori 

- amenzi încasate (lei) 416 400  4 032 525 + 10 ori 

Consemne declanșate 5959 7256 + 22% 

- consemne interpol 292 540 + 85 % 

- consemne naționale 5667 6716 + 19% 

2. Fluxul de persoane 
În anul 2017, fluxul de persoane înregistrate în PTF 

a constituit 19,4 milioane traversări, ceea ce indică o 
creştere cu 1% faţă de perioada similară anului 2016.  

Evoluţia dată a fost influenţată de intensificarea 
mobilităţii persoanelor în comparaţie cu anul trecut, în 
special pe seama cetăţenilor străini, indice care a crescut 
cu 5%. 

O creştere esențială, de 23% a fluxului de 
persoane a fost înregistrată pe segmentul aerian al 
frontierei de stat. Totodată, segmentul de frontieră MD-UA 
și MD-RO a înregistrat o descreștere de 2% şi 1% 
respectiv. 

Analiza fluxului de persoane ce au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în 
perioada anului 2017 conform cetățeniei ne indică faptul că cetăţenii moldoveni sunt în topul 
clasamentului, cu o pondere de peste 60% din total sau cca 11,5 milioane traversări. 

Reieșind din analiza datelor statistice pe parcursul anului 2017 cel mai mare flux de 

persoane a fost înregistrat în Punctele de trecere a frontierei „Leușeni”, Aeroport 

Internațional Chișinău și PTF „Otaci”. Cel mai mare flux a mijloacelor de transport pe 

parcursul anului 2017 s-a înregistrat în Punctele de trecere „Leușeni”, „Sculeni” și 

„Giurgiulești”.  

3. Încălcarea legislaţiei frontaliere  
Subdiviziunile Poliţiei de Frontieră au înregistrat 2676 evenimente şi fapte ilegale la 

frontiera de stat, ceea ce indică o creştere cu +36% a numărului de evenimente şi fapte 
înregistrate, comparativ cu anul precedent. 

Cazurile ce ţin de încălcarea legislaţiei frontaliere prin PTF sunt în creștere cu cca 
66%, ceea ce este actual pentru toţi indicatorii caracteristici PTF. 

Încălcarea regulilor de şedere dețin o pondere de cca 40% din totalul de incidente 
înregistrate.  

Pentru frontiera „verde”, numărul de cazuri a încălcării regimului zonei de frontieră 
este în creștere cu 48%. 

 
 
 



RAPORT DE ACTIVITATE AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ PENTRU ANUL 2017 

 5 

4. Rezultatele controlului de documente 
Rezultatele controlului de documente denotă că 

numărul uzului de fals şi contrafacere a documentelor 
a scăzut cu 3%, comparativ cu anul 2016. 
Descreșterea a fost influențată de micșorarea 
numărului de documente falsificate depistate pe 
sectorul de frontieră moldo-român şi moldo-ucrainean. 

În topul documentelor contrafăcute, falsificate şi 
străine sunt: asigurări internaţionale auto tip „Carte 
Verde” (95 cazuri), procuri ce atestă dreptul de folosire 
asupra mijlocului de transport (129 cazuri), permise de 
conducere (108 cazuri), paşapoarte (37 cazuri), 
certificate de înmatriculare (35 cazuri). 

La traversarea ilegală a frontierei, au fost folosite preponderent pașapoarte falsificate 
prin ștersături chimice sau mecanice sau folosirea pașapoartelor altor persoane. 

În activitatea de expertiză a documentelor, în perioada de raport au fost realizate 
următoarele măsuri: 

- efectuate 562 de rapoarte de expertiză judiciară și constatări tehnico-științifice a 920 
de obiecte (documente/mijloace de transport) (2016– 752 rapoarte/1789 obiecte); 

- primite, luate la evidență și distribuite în PTF specimenele documentelor de călătorie 
autentice în total 121 buc; 58 buc. introduse în colecţie documentelor autentice; 30 buc. au 
fost introduse în colecţia documentelor false; 

- asigurarea schimbului de informaţii cu subdiviziunile specializate a organelor de 
ocrotire a normelor de drept din RM și străinătate: recepționate și analizate 160 pagini de 
alertă de la subdiviziuni partenere din străinătate; traduse în limba engleză și rusă și 
expediate la nivel internațional 18 pagini de alertă.  

 
5. Migraţia ilegală și traficul de ființe umane 
Din punct de vedere al tentativelor de 

trecere frauduloasă a frontierei de stat, situația 
migrației ilegale la frontiera Republicii Moldova, în 
anul 2017, a înregistrat o uşoară creştere  
comparativ cu anul 2016. Astfel, pe parcursul 
anului 2017, la frontiera Republicii Moldova de 
către angajații PF au fost depistați 62 migranți 
ilegali, comparativ cu 59 migranți ilegali înregistrați 
în anului 2016. Dacă numărul cetăţenilor străini 
implicaţi în migraţiune ilegală a fost în scădere în 
anul 2017, atunci a cetăţenilor moldoveni a fost în 
creştere, în special a celor care deţineau asupra 
sa acte de identitate româneşti false ascunse.  

Majoritatea cazurilor de migrare ilegală au 
fost înregistrate pe segmentul de frontieră moldo-român. La frontiera cu Ucraina au fost, de 
asemenea, înregistrate cazuri de migrație ilegală, însă într-un număr mai mic. Pe segmentul 
de frontieră aero avem o creștere a numărului de cetățeni care au folosit acte false/falsificate 
sau străine cu scop de migrare ilegală comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016. 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2017 au fost pornite 9 cauze penale privind 
organizarea migrației ilegale, din ele 2 cauze penale au fost trimise procurorului, totodată au 
fost pornite 18 cauze penale pe traficul de ființe umane, din ele 3 remise în judecată.  

Totodată, în anul 2017 au fost înregistrate 1187 persoane pentru încălcarea regulilor 
de şedere în Republica Moldova, care pot releva, de asemenea, nivelul presiunii 
migraționiste. 
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6. Traficul ilicit de ţigări şi produse din tutungerie 
Traficul ilegal de țigări reprezintă unul din 

principalele manifestări ale infracţionalităţii la 
frontieră, generat de situaţia financiar-economică, 
cadrul de politici fiscale ale RM care diferă față de 
țările din regiune.  

Astfel, în anul 2017, s-a constatat că în 
zona de competență a PF au fost documentate 
177 de cazuri de trafic ilicit de țigări, în care au 
fost capturate peste 185 mii de pachete de țigări.  

Dinamica indicatorilor statistici ce 
caracterizează traficul ilicit de țigări, denotă o 
diminuare a cazurilor cu 21%, față de aceeași 
perioadă a anului 2016. 

Potrivit datelor statistice, această categorie de activitate infracţională este specifică 
segmentului de frontieră cu România. 

În pofida măsurilor întreprinse în vederea diminuării traficului ilicit de țigări în regiune, 
dinamica fenomenului rămîne a fi o problemă la fel de stringentă. Principalul factor de risc 
care alimentează acest fenomen în regiune este diferența de prețuri la produsele de 
tutungerie, fapt ce generează, fără prea mare efort, profituri impresionante grupărilor 
criminale.  

7. Contrabanda cu alcool şi produse alcoolice 

Pe dimensiunea traficului ilegal cu alcool şi produse 
alcoolice, pe parcursul anului 2017, de PF au fost 
documentate 7 cazuri de trafic ilicit de alcool şi produse 
alcoolice cu depistarea a cca 2 mii litri de alcool. În 
general, fenomenul de trafic ilicit de alcool şi produse 
alcoolice denotă o majorare nesemnificativă, comparativ 
cu anul 2016.  
Potrivit analizei operaționale această categorie de trafic 
ilicit, este specifică segmentului de frontieră moldo-
ucrainean.  

De regulă, această activitate poartă un caracter bine 
organizat de diverse grupări create, în acest scop, de cetăţeni moldoveni şi ucraineni.  

 

8. Traficul de substanțe narcotice, psihotrope și a precursorilor 
Referindu-ne la traficul internațional de substanțe 

narcotice, psihotrope droguri, etnobotanice și a 
analogilor acestora, este de menționat că organizațiile 
criminale implicate în comiterea acestui gen de 
infracțiuni, îmbracă formele cele mai variate, fiind 
constituite în rețele, grupări temporare și organizații 
ierarhizate, care utilizează moduri de operare și itinerare 
diversificate. 
Pe parcursul a 12 luni ale anului 2017, au fost efectuate 
un amplu spectru de acțiuni speciale de investigații în 
baza unei cauze penale legate de circulaţia ilegală a 
substanţelor narcotice. 

De menţionat că, odată cu reducerea consumului de droguri vegetale (opium, 
marijuana), se majorează consumul de droguri sintetice, atestându-se tendinţe de extindere 
a numărului de persoane consumători, fapt ce a determinat un alt obiectiv prioritar și anume 
relevarea filierelor de contrabandă şi punere în circulaţie a drogurilor sintetice.  
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În activitatea de contrabandă a substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor de 
către persoanele implicate, au fost utilizate diverse metode de transportare, cum ar fi:  

- utilizarea opțiunilor legale de transport comercial (containere, aeronave, curierat și 
servicii poștale); 

- tăinuirea drogurilor în locuri special amenajate, pregătite sau adaptate în acest scop. 
De cele mai multe ori Republica Moldova este privită ca țară de tranzit pentru filierele 

internaționale de transportare a substanțelor narcotice care se transportă prin diverse rute și 
au destinația țărilor CSI și Europa.  

 

9. Trafic ilicit de armament și muniții 
În anul 2017 de PF au fost documentate 

19 cazuri de trafic ilicit de armament și muniții cu 
depistarea a 7 arme și 5 125 cartușe. 

Comparativ cu perioada similară a anului 
precedent traficul ilicit de armament și muniții 
denotă o diminuare cu 51% a numărului de cazuri 
înregistrate față de anul 2016. 

În general, practic toate cazurile (96% din 
total) au fost înregistrate pe sensul de ieșire din 
Republica Moldova.  

În majoritatea cazurilor de circulație ilegală 
a armelor și munițiilor au fost implicați cetățeni ai 
Republicii Moldova. Munițiile au fost descoperite 
în bagajul de mână și în interiorul mijloacelor de 
transport (portbagajul, torpedou).  

Pe cazurile ce țin de păstrarea ilegală a armelor și muniţiilor, de către organul de 
urmărire penală a Poliției de Frontieră au fost pornite 10 cauze penale.  

În rezultatul analizei, s-a constatat că majoritatea cazurilor de încălcare a prevederilor 

legale, cu privire la circulația armelor și a munițiilor peste frontiera de stat, sunt înregistrate 

din cauza neglijenței și neinformării cetățenilor cu privire la normele legale de transportare a 

armamentului peste frontieră. 

 

10. Intrarea/ieşirea ilegală a mijloacelor de transport în/din RM 
Acest fenomen infracțional este unul 

latent, complex și evolutiv, documentarea și 
contracararea sa necesită un efort major atât 
intelectual cât și profesional care uneori poate  
dura o perioada îndelungată de timp. 

Reieșind  din poziția  geografica, 
fenomenul dat în Republica Moldova este mai 
accentuat pe direcția Vest spre Est, cu utilizarea 
regiunii  transnistrene. Metodele de comitere 
sunt diverse, cele mai răspândite fiind  
traversarea punctelor de trecere a frontierei cu  
utilizarea actelor false sau originale, cu 
anunțarea ulterioara în căutare după atingerea  
destinației finale  

În anul 2017 de PF au fost documentate 31 de cazuri de trafic ilicit cu mijloace de 
transport. Datele statistice indică o creștere a fenomenului de trafic ilicit cu mijloace de 
transport cu 48% față de anul 2016. Ponderea cea mai mare la acest capitol o deţine 
segmentul de frontiera moldo-ucrainean. 

Pe parcursul anului 2017, Poliția de Frontieră a documentat 426 cazuri din domeniul 
transportului, inclusiv: 
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- 129 cazuri de falsificare a procurilor eliberate pentru dreptul de folosire a mijloacelor de 
transport; 

- 31 cazuri de falsificare a elementelor de identificare;  
- 35 cazuri de falsificare a certificatelor de înmatriculare; 
- 95 cazuri de falsificare a asigurărilor internaţionale auto de tip „carte verde”; 
- 108 cazuri de falsificare a permiselor de conducere; 
- 28 cazuri de falsificare a reviziilor tehnice. 

 
III. CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL ȘI FUNCȚIONAL 

1. Cadrul de politici 

Anul 2017 a fost marcat de evenimente majore în procesul de consolidare a cadrului 

instituţional și funcțional al Poliției de Frontieră (PF), care s-au materializat prin: 

1) Stabilirea obiectivelor strategice ale instituției. Prin ordinul Șefului IGPF nr. 278 

din 03.05.2017 a fost aprobat Programul de Dezvoltare Strategică al Poliției de Frontieră 

pentru anii 2017-2019. La fel, prin ordinul IGPF nr. 337 din 20.05.2017 s-a aprobat Planul de 

acțiuni al IGPF pentru anul 2017, care transpune obiectivele strategice al PDS, Strategiei 

naționale de MIFS și alte documente de politici naționale/sectoriale. 

2) Elaborarea și coordonarea cu subdiviziunile IGPF a proiectului de ordin pentru 

aprobarea Catalogului proceselor de bază a IGPF. Totodată, prin ordinul IGPF nr.343 din 

23.05.2017 a fost aprobată efectuarea misiunii de audit intern de consiliere cu titlul 

„Descrierea proceselor operaționale în cadrul IGPF”. În contex au fost identificate și descrise 

152 de procese. 

3) La compartimentul implementarea managementului riscurilor aferente obiectivelor 

instituționale, a fost elaborat proiectul ordinului cu privire la aprobarea Registrului riscurilor al 

IGPF, precum și a conceptului metodologic privind managementul riscurilor în cadrul 

instituției.  

4) A fost inițiată dezvoltarea și implementarea 

sistemului de management al calității în cadrul IGPF. În acest 

context, în conformitate cu ord. IGPF nr. 422 din 23.06.2017, 

5 reprezentanți ai IGPF au participat la cursul de instruire 

„Formare auditor pentru sisteme de management al calității 

ISO 9001:2015 și ISO 19011:2011”, organizat de Societatea 

Română pentru Asigurarea Calității, în perioada 26-30 iunie 

2017, în or. Sinaia, România. Cursul de instruire a întrunit 

personalul implicat în proiectarea, implementarea, 

menținerea, îmbunătățirea, auditarea sistemului de 

management al calității din mai multe autorități naționale, 

după cum urmează: IGPF, Serviciul Vamal, ÎS „Cadastru”. 

Conform agendei evenimentului, participanții au fost instruiți 

în domeniul aplicării/alinierii la standardul ISO 9001:2015, 

precum și standardului ISO 19011:2011. 

 

2.Cadrul legislativ/normativ 

Pe parcursul anului 2017, IGPF a efectuat un şir de măsuri orientate spre 
consolidarea legalităţii în activitatea de serviciu. Astfel, au fost elaborate și promovate 17 
proiecte de acte legislative şi normative, printre cele mai importante fiind: 

a) adoptate/aprobate: 
1) Lege nr.22 din 24 martie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative (Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova și 
Legea nr.257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația 
deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de obligativitatea deținerii 
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unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova), 
MO nr.134-143, art.212 din 28 aprilie 2017; 

2) Lege nr.109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de 
control la trecerea frontierei, de control vamal și privind 
asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la 
unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, 
MO nr.244-251/391 din 14 iulie 2017; 

3) Hotărârea Guvernului nr.21 din 23 ianuarie 2017 cu 
privire la modificarea și completarea anexei nr.6 din Hotărârea 
Guvernului nr.423 din 19 iunie 1992, MO nr.24-29, art.59 din 

27.01.2017; 
4) Hotărârea Guvernului nr.34 din 25 ianuarie 2017 cu privire la modificarea și 

completarea anexelor nr.1 și nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014, 
MO nr.24-29, art.59 din 27.01.2017; 

5) Hotărârea Guvernului nr.297 din 11 mai 2017 pentru implementarea Legii nr.215 
din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, MO nr.155-161, 
art.374 din 19 mai 2017; 

6) Hotărârea Guvernului nr.520 din 5 iulie 2017 cu privire la aprobarea obiectivelor, 
cerințelor și condițiilor parteneriatului public-privat pentru construcția unui cartier locativ și a 
obiectelor de menire socială, MO nr. nr.229-243, art.613 din 7 iulie 2017; 

7) Hotărârea Guvernului nr.619 din 2 august 2017 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de circulație a drogurilor în scopul desfășurării antrenamentelor câinilor de 
serviciu antidrog, MO nr.277-288, art.718, din 4 august 2017; 

8) Hotărârea Guvernului nr.734 din 13 septembrie 2017 cu privire la modificarea și 
completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.297 din 11 mai 2017, MO nr.335 – 339, 
art. 838, din 15 septembrie 2017;  

9) Hotărârea Guvernului nr.779 din 4 octombrie 2017 
cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 
nr.474 din 19 iunie 2014, MO nr.356 – 359, art. 885 din 6 
octombrie 2017; 

10) Hotărârea Guvernului nr.957 din 7 noiembrie 
2017 cu privire la crearea Centrului de Excelență în 
Securitatea Frontierei, MO 390 – 395, art.1066 din 10 
noiembrie 2017; 

11) Hotărârea Guvernului nr.1037 din 4 decembrie 
2017 privind transmiterea unui imobil și schimbarea 
destinației unor terenuri (fostul pichet de Grăniceri Șirăuți, 
raionul Briceni), MO nr.429-433, art.1164 din 8 decembrie 
2017. 

b) în curs de derulare: 
1) Proiectul legii cu privire la completarea articolului 89 al Codului de executare al 

Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004. 
2) Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea unor lucrări cadastrale de 

delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile 
proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.6 din 
Hotărârea Guvernului nr.423 din 19 iunie 1992; 

3) Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr.834 din 7 iulie 2008; 

4) Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor 
hotărâri ale Guvernului (Hotărârilor Guvernului nr.650, 78, 434 și 778); 

5) Proiectul hotărârii Guvernului privind transmiterea unor imobile (fostul pichet de 
Grăniceri Slobozia, Ștefan-Vodă); 

6) Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr.297 din 11 mai 2017 pentru implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 
cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. 
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IV. MANAGEMENTUL PERSONALULUI 
1. Politica privind resursele umane 

În scopul asigurării subdiviziunilor din subordine cu numărul de personal necesar 
pentru executarea eficientă a sarcinilor încredinţate au fost realizate măsuri pentru 
desfăşurarea unui proces de recrutare şi selectare amplu.  

În acest context, pe parcursul anului 2017 în PF au fost angajate 431 de persoane, 
inclusiv 413 polițiști de frontieră, comparativ cu anul 2016: 293 de persoane, dintre care 270 
polițiști de frontieră.  

Din numărul total al polițiștilor de frontieră angajați pe parcursul anului 2017, 131 au 
urmat cursul de formare inițială (2016 - 91 cursanți). 

Din serviciu s-au eliberat 350 persoane, 
inclusiv 334 polițiști de frontieră, comparativ cu 
anul 2016: 421 persoane, inclusiv 402 polițiști de 
frontieră. Principalele motive ale eliberării fiind 
demisia din inițiativă proprie, transfer în alte 
autorități publice și aplicarea sancțiunii 
disciplinare. 

Astfel, către data de 31.12.2017, nivelul de 
completare al funcțiilor în cadrul Poliției de 
Frontieră a constituit aproximativ 91%. 

Analiza periodică a disciplinei de serviciu şi 
integrităţii profesionale la toate nivelurile denotă o 

stare de lucruri mult mai bună, comparativ cu anul 2016.  Astfel, pe parcursul anului 2017 au 
fost aplicate 152 sancțiuni disciplinare, inclusiv avertisment – 52, mustrare – 44, mustrare 
aspră – 34, retrogradare cu un grad – 5, retrogradare în funcție –  3, eliberare din serviciu – 
14 (în anul 2016 - 340 sancțiuni disciplinare). 

Referitor la protecția socială a angajaților PF, e de menționat faptul că în anul 2017 în 
concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului și în concediu suplimentar pentru îngrijirea 
copilului se află 170 de angajați (în 2016 se aflau – 127 de angajați). Totodată, pe parcursul 
anului 2017 au fost acordate 90 de concedii paternale. 

2. Pregătirea profesională 

În vederea consolidării profesionalismului personalului PF, pe parcursul anului 2017, 
au fost organizate aproximativ 303 activități de instruire, în cadrul cărora au fost instruiți 
2487 polițiști de frontieră. 

Din numărul total al activităților de instruire cele mai importante tematici au vizat: 
analiza criminală, examinarea documentelor, analiza riscurilor, Integritatea profesională, 
gestionarea proiectelor de asistență externă, activitatea de urmărire penală, activitatea 
juridică, activitatea specială de investigații, 
migrația ilegală, management și leadership 
organizațional, tactica verificării navelor, 
neproliferarea armelor de distrugere în masă. 

Un factor important în consolidarea 
capacităților de instruire a personalului a 
rezultat din organizarea și desfășurarea celei 
de-a IV-a ediții a concursului ,,Bereta de 
onoare a Poliției de Frontieră”, precum și a 
cursului de perfecționare a deținătorilor beretei 
de onoare, organizat în comun cu BDS al 
Armatei Naționale și „Pantera” a Ministerului 
justiției.  

 
În procesul pregătirii personalului un accent deosebit a fost pus pe formarea 

formatorilor. Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost instruiți 54 de formatori în următoarele 
domenii: drepturile fundamentale ale omului, evaluarea polițienească și analiza de risc, 
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detectarea surselor radioactive și tehnicile de investigare ale acestora, acordarea primului 
ajutor medical.  

Suplimentar, e de menționat că urmare a proiectului „Continuarea implementării 
conceptului de Management Integrat al Frontierei (MIF) în Moldova, conform conceptului 
european MIF modernizat”, în cadrul Poliției de Frontieră a RM, cu suportul colegilor din 
România, a fost dezvoltat și pus în aplicare sistemul de instruire la distanță (e-learning) în 
locațiile de nivel regional și central, fapt care vine să îmbunătățească mecanismele de 
profesionalizare a angajaților instituției. 

 
V. CONSOLIDAREA SECURITĂȚII FRONTIERELOR 

În perioada anului 2017 a fost desfășurat un șir de activități care au avut drept obiectiv 
consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul controlului frontierei, 
activităților genistice, de regim, ordine publică, securitate aeronautică, în domeniul 
chinologic, de control radioactiv și chimic la frontieră. 

1. Supravegherea și controlul la trecerea frontierei 
Printre cele mai relevante activități, pot fi menționate următoarele:  
- Sistemul de supraveghere fixă al FS a fost suplinit cu noi sisteme fixe de 

supraveghere, instalate în cadrul proiectului „Armele de Distrugere în Masă - Program de 
Prevenire al Proliferării”, finanțat de către Agenția de Apărare și Reducere a Amenințărilor 
(DTRA) a SUA și prin prisma Suportului bugetar 
pentru implementarea Planului de acțiuni pentru 
liberalizarea regimului de vize. Actualmente, 
frontiera de stat fiind acoperită cu 15 sisteme fixe 
de observare. Totodată, a fost instalată stația de 
radiolocație în SPF Costești al DR Nord.  

- În continuare a fost consolidat domeniul 
de management genistic al frontierei, ce permite 
concentrarea eforturilor necesare pentru 
dezvoltarea și aplicarea dispozitivelor de 
semnalizare și control, instalațiilor și barajelor 
tehnice de geniu, inclusiv altor forme și metode noi 
eficiente. 

- La data de 5 decembrie curent, în 
contextul Zilei Internaționale a Voluntariatului, în cadrul Direcțiilor regionale Nord, Sud, Vest 
și Est au fost lansate oficial activitățile de voluntariat, cu participarea a peste 200 de tineri și 
foști angajați ai instituției de frontieră interesați de voluntariat în misiunea de control și 
supraveghere a frontierei de stat. 

- Cu suportul întreprinderii de Stat Institutul 
de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru 
„INGEOCAD", a fost posibilă desfășurarea 
reparației a 63 semne/stâlpi de frontieră în zona 
de nord a frontierei de stat. 

- Au fost elaborate și puse în aplicarea 
Ghidul de utilizare a stației de radiolocație, 
precum și Ghidul de utilizare a sistemului fix de 
observare. 

- A fost inițiata implementarea modulului E-
Data al Sistemului informațional automatizat 
„Evidența contravențiilor, a persoanelor care le-au 
săvârșit și a punctelor de penalizare aplicate”. 
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- La data de 19 decembrie 2017, a fost 
lansată patrularea comună pe segmentul 
central (transnistrean) al frontierei moldo-
ucrainene, care va fi realizată de către Poliția 
de Frontieră a Republicii Moldova și Serviciul 
Grăniceresc de Stat al Ucrainei.  

- La data de 17 iulie 2017 a demarat 
controlul comun moldo-ucrainean în punctul de 
trecere a frontierei de stat deschis traficului 
internațional „Cuciurgan-Pervomaisc”.  

- La data de 19 decembrie 2017 a avut 
loc ceremonia de lansare a controlului comun 
în punctul de trecere a frontierei „Palanca”. În 
acest context, la 05.06.2017, a fost semnat Protocolul privind instituirea controlului mixt de 
frontieră, conform principiului „ghișeul unic” în PTF Palanca – Maiaki-Udobnoe. 

- La data de 11 decembrie 2017, la decizia Centrului Național de Acreditare din 
Republica Moldova MOLDAC, laboratorul criminalistic al Inspectoratului General al Poliției 
de Frontieră a fost acreditat în conformitate cu standardul „SM SR EN ISO/CEI 17025:2006” 
– Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări. Semnificația 
acestei recunoașteri este una de o importanță majoră pentru Poliția de Frontieră, întrucît va 
permite reprezentanților domeniului expertizei documentelor efectuarea expertizei tehnice a 
documentelor, expertiza grafoscopică și expertiza de portret.  

Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 
295 patrulări coordonate a frontierei cu omologii 
din România și 629 patrulări comune cu colegii din 
Ucraina. 

Totodată, în scop de dezvoltare a 
mecanismelor şi procedurilor de control la 
frontieră (cercetări comune a evenimentelor la 
frontieră, schimburi de date statistice), au fost 
desfășurate 964 activități reprezentative de 
frontieră, printre care în comun cu Serviciul 
Grăniceri de Stat al Ucrainei – 691 și 273 cu 
autoritățile de frontieră a României. 

2. Operaţiuni de combatere a criminalităţii la FS 

Operațiuni la nivel instituțional: 
1. Operațiunea „CĂUTARE” faza I, faza II și faza III. Scopul:identificarea şi reținerea 

persoanelor anunţate în căutare interstatală, persoanelor care se ascund de organele de 
urmărire penală sau de instanţa de judecată ori care se eschivează de la executarea 
pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără urmă şi stabilirii identităţii cadavrelor 
neidentificate. Au fost notificate 99 cazuri, reținute - 99 de persoane. 

2. Operațiunea „VEHICUL”. Scopul: informarea societății civile și participanților la 
trafic, privitor la transportarea ilicită a călătorilor în trafic internațional și consecințele 
acesteia, precum și combaterea traficului ilicit de pasageri în trafic internațional. Au fost 
notificate 152 cazuri. 

3. Operațiunea „ICAR” faza I și faza II. Scopul: verificarea legalității circulației 
mijloacelor de transport înregistrate în Republica Moldova, precum și cele din străinătate 
(falsificarea elementelor de identificare a autovehiculelor, șasiul, caroseria, motorul, precum 
și depistarea și reținerea unităților de transport furate). Au fost notificate 20 cazuri. 

5. Operațiunea „HOBBIT faza II”. Scopul operațiunii: combaterea traficului de 
persoane și a migrației ilegale. Au fost notificate  32 cazuri. 
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Operațiuni la nivel național: 
1. Operațiunea organizată în comun cu 

IGPF, SV și ANTA, conform planului național 
privind combaterea transportului ilicit de pasageri și 
mărfuri în trafic internațional peste frontiera RM. 
Scopul: combaterea transportului ilicit de pasageri 
în trafic internațional peste frontiera RM. Au fost 
notificate 154 cazuri.  

2. Operațiunea „OPSON VI”, organizată de 
către IGPF de comun cu SV. Au fost notificate 27 
cazuri. 

3. Operațiunea „TRITON”, organizată de 
către IGPF de comun cu Serviciul Piscicol și 
Inspectoratul Ecologic de Stat. Scopul: combaterea acțiunilor de braconaj. Au fost notificate 
25 cazuri. 

4. Operațiunea „HOBBIT faza I”, organizată de către IGPF de comun cu BMA și IGP. 
Scopul: combaterea traficului de persoane și a migrației ilegale. Au fost notificate 43 cazuri. 

Operațiuni la nivel internațional: 
1. Operațiunea „ECLIPSE II”, organizată de către SELEC. Scopul: combaterea 

traficului ilicit cu articole de tutungerie. Autoritățile implicate: IGPF, SV, IGP (țările membre 
SELEC). Au fost notificate 5 cazuri. 

2. Operațiunea „CĂUTARE”. Autoritățile implicate: IGPF, IGP, subdiviziunile de forță a 
țărilor CSI. Scopul: identificarea şi reţinerea persoanelor anunţate în căutare interstatală, 
persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori 
care se eschivează de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără 
urmă şi stabilirii identității cadavrelor neidentificate. Au fost notificate 20 cazuri, reținute – 20 
de persoane. 

3. Operațiunea „NAVIGATOR” faza I și faza II, organizată de către EUBAM. Scopul: 
asigurarea securității statului și ordinii publice prin prevenirea, contracararea, constatarea și 
investigarea traficului de arme și muniții, substanțe și deșeuri radioactive. Autoritățile de 
frontieră implicate din RM, UC, RO, EUBAM, EUROPOL și SELEC. Au fost notificate 193 
cazuri. 

4. Operațiunea „TRIGGER II”, organizată de către INTERPOL. Scopul: combaterea 
criminalității organizate legate de arme de foc, droguri și criminalitatea organizată 
transnațională din Eurasia. Autoritățile implicate: IGPF, SV, IGP. 
 

3. Regimul şi ordinea publică 
În contextul asigurării respectării regimului frontierei de stat, regimului zonei de 

frontieră, regimului în PTF, precum și ordinii publice, securității aeronautice, controlului 
radioactiv și chimic la frontieră, au fost realizate următoarele: 

1) La 6 aprilie 2017, în cadrul 
Aeroportului Internațional Chișinău a avut loc 
ceremonia de inaugurare a portalurilor-
monitoare de detectare a radiației, oferite în 
cadrul Programului „Depistarea și prevenirea 
cazurilor de contrabandă cu substanțe 
nucleare (NSDD)”, ceea ce a creat premise 
optime de prevenire a traficului ilicit de 
materiale nucleare și a altor materiale 
radioactive în punctele de trecere a frontierei 
de stat, dar și pe teritoriul RM preluarea 
practicilor americane în combaterea traficului 
cu surse radioactive și nucleare, urmare a 
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cursului de instruire privind tehnicile și metodele aplicate în SUA, prin simularea situațiilor de 
caz în domeniu.  

2) A fost aprobată Instrucțiunea privind condițiile și procedura de anulare și retragere 
a permiselor de acces în zona de frontieră, Regulamentul Registrului de eliberare a 
permiselor. 

3) A fost asigurată respectarea legislației mediului în perioada de prohibiție în 
bazinele acvatice piscicole pentru anul 2017, precum și cadrul legal de activitate al 
subdiviziunilor Poliției de Frontieră în sezonul de vânătoare 2017-2018. 

4) Reprezentanții IGPF au participat în cadrul Grupului de lucru interdepartamental 
pentru elaborarea Strategiei naționale CBRN, precum și a planului de acțiuni subsecvent; în 
cadrul Grupului de lucru interdepartamental pentru stabilirea priorităților și revizuirea Planului 
Integrat de Suport a Securității Nucleare al RM organizată de ANRANR în comun cu 
Departamentul Securității Nucleare al AIEA; în cadrul întrevederilor de lucru ale experților în 
domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă, susținut de Centrul regional de 
asistență pentru implementarea controlului și verificării armamentului (RACVIAC). 

5) A fost realizată perfectarea dosarelor și eliberarea permiselor de acces și 
autorizațiilor pentru desfășurarea activităților economice și de altă natură în zona de frontieră 
și anume: 32 autorizații de activitate în zona de frontieră; 1029 permise de acces în zona de 
frontieră; 56 permise de activitate în PTF. 

4. Domeniul chinologic  
În vederea combaterii criminalității transfrontaliere, pe parcursul anului 2017, cu 

implicarea câinilor de serviciu, au fost contracarate:  
- 3 cazuri la frontiera verde (8 persoane reținute); 
- 11 cazuri în PTF (țigări – 7077 pachete; stupefiante (marijuana) – 240 gr. reținute); 
- 4 cazuri în cooperare cu organele / instituţiile de conlucrare (la solicitarea acestora) 

(3780 gr. de marijuana reţinute). 
Totodată, personalul Centrului chinologic pe 
parcursul anului 2017 a fost implicat în 
desfășurarea a 17 de cantonamente, 
organizate cu scopul instruirii continue a 
inspectorilor-chinologi și a câinilor de 
serviciu, precum și a participat la mai multe 
evenimente naționale și internaționale: 

1) Competiția „Biatlon 2017”, la care 
au participat echipele canine din cadrul IGPF 
și IGP ai MAI; 

2) Competiția în domeniul chinologic 
„Cea mai iscusită echipă canină 2017” în 
cadrul PF; 

3) A XII-a ediție a Competiției internaționale în domeniul chinologic „Biatlon 
Internațional „Letonia 2017”; 

4) Cea de-a XX-a ediție a competițiilor internaționale în domeniul chinologic, în or. 
Rezekne, Letonia; 

5) Competiția în domeniul chinologic, or. Montana și Burgas, Bulgaria, organizată de 
către Uniunea chinologică a Bulgariei și Alianța Mondială Sportivă de chinologie; 

6) Competiția în domeniul chinologic „Toamna în Bălţi”, organizată de către clubul 
chinologic SLIM cu susţinerea Uniunii chinologice a Bulgariei și Alianța mondială sportivă de 
chinologie în or. Bălţi. 

7) Cursul de instruire în domeniul chinologic, în or. Tbilisi, Georgia, conform 
proiectului „Dezvoltarea capacităților serviciilor chinologice ale instituțiilor de frontieră în 
Moldova și Georgia”, organizat de către Centrul chinologic al Serviciului Grăniceri al Letoniei 
în cooperare cu ICMPD; 

8) Seminarul de instruire pentru inspectorii-chinologi, organizat în or. Ungheni, 
Moldova, precum și or. Rezekne, Letonia, conform proiectului „Dezvoltarea capacităților 
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serviciilor chinologice ale instituțiilor de frontieră în Moldova și Georgia”, organizat de către 
Centrul chinologic al Serviciului Grăniceri al Letoniei în cooperare cu ICMPD; 

Menționăm că, pe parcursul anului 2017, Centrul chinologic a asigurat subdiviziunile 

de frontieră cu 5 căţei ciobăneşti germani, obţinuţi în rezultatul reproducerii proprii. 

În perioada 11-13 octombrie 2017, în cadrul ședinței de închidere a proiectului 
„Dezvoltarea capacităților serviciilor chinologice ale instituțiilor de Frontieră din Moldova și 
Georgia” a fost organizată și ceremonia oficială de transmitere de către reprezentanții 
Colegiului Serviciului Grăniceresc de Stat al Letoniei, Poliției de Frontieră a 2 câini de 
serviciu de rasă ciobănesc germană, echipament și inventar pentru dresaj canin. Totodată, 
Compania JTI a donat Centrului chinologic al PF 6 voliere pentru câinii de serviciu. 

 
VI. CONSOLIDAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT 

1. Cooperarea interinstituțională 
În perioada anului 2017 în domeniul cooperării interinstituționale au fost semnate 

următoarele acorduri de cooperare: 
1) Două Acorduri adiţionale privind schimbul de informaţii cu Agenţia Servicii 

Publice. 
2) Acordul adiţional privind efectuarea schimbului de date cu Centrul Naţional 

Anticorupţie. 
3) Acordul de cooperare între IGP și IGPF, precum și Protocol adițional aferent 

acestuia. 
4) Protocol adițional la Acordul de cooperare între BMA și IGPF în scopul prevenirii 

și combaterii migrației ilegale a străinilor la frontieră și pe teritoriul RM. 
5) Planul național de acțiuni privind combaterea transportului ilicit de pasageri și 

mărfuri în trafic internațional peste frontiera RM. 

2. Cooperarea internațională 

În anul 2017, IGPF a derulat o foarte bună colaborare cu instituţiile cu atribuții la 

frontieră din statele vecine, statele membre ale Uniunii Europene precum şi alte ţări, având 

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

desfăşurate activităţile specifice conform prevederilor acestora realizându-se 155 deplasări 

în străinătate la care au participat 376 reprezentanţi ai PF a RM. De asemenea, au fost 

desfăşurate activităţi specifice pentru primirea a circa 130 delegaţii străine la care au 

participat aproximativ 1000 reprezentanţi străini și angajați ai PF a RM.  

În cursul anului 2017 au fost încheiate şi puse în aplicare planuri de cooperare cu 

structurile similare din România, Ucraina, Georgia, Letonia şi Estonia. În ceea ce priveşte 

colaborarea cu statele vecine, activitatea s-a derulat în condiţii foarte bune, fiind desfăşurate 

atât întâlniri de lucru la nivelul conducerii instituţiilor, cât şi activităţi specifice conform 

Acordurilor în vigoare şi Planurilor de cooperare încheiate, în domeniul asigurării respectării 

regimului juridic al frontierei de stat şi în domeniul cooperării pentru combaterea criminalităţii 

transfrontaliere. 

Instituția a întreprins eforturi în vederea 

implicării mai active în cadrul următoarelor inițiative 

regionale, după cum urmează: Inițiativa pilot privind 

managementul integrat al frontierei a Parteneriatului 

Estic, Programul DCAF de securitate la frontieră; 

Inițiativa regională Migraţie, Azil şi Refugiaţi 

(MARRI); EUROPOL; Centrul Sud-Est European de 

Aplicare a legii (SELEC), OIM, UNHCR etc. 

În contextul dezvoltării bazei juridice de 
cooperare internaţională cu autoritățile de frontieră 
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din Ucraina, la data de 13 februarie 2017, în cadrul 
întrevederii Șefului Inspectoratului General al 
Poliției de Frontieră al MAI al Republicii Moldova și 
Președintelui Serviciului Grăniceresc de Stat al 
Ucrainei: 

 a fost semnat Protocolul între 
Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi 
Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al 
Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de 
stat moldo-ucraineană;  

 au fost aprobate Principiile tehnologice 
de bază cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de 
transport, cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană (prevăzute de 
Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la 
organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport, cu care 
persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană). 

Totodată, la 05.06.2017, în or. Soroca, în cadrul evenimentului de aniversare a 25 
de ani ai Poliției de Frontieră, au fost semnate protocoalele: 

- Protocolul între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne 

al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului 

Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea 

controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Palanca - Maiaki-Udobnoe”, pe 

teritoriul Republicii Moldova;  
- Protocolul între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne 

al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului 
Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea 
controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Giurgiuleşti-Reni”, pe teritoriul 
Ucrainei. 

La fel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 
din 06.11.2017 a fost aprobat Acordul dintre 
Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de 
Miniştri al Ucrainei privind controlul în comun  
al persoanelor, mijloacelor de transport, 
mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de 
trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene,  
semnat la Chişinău la 6 octombrie 2017. 
Documentul respectiv va contribui esențial la 
extinderea numărului punctelor de trecere a 
frontierei gestionate în comun cu autorităţile 
de frontieră ale Ucrainei.  

Cooperarea cu Misiunea EUBAM a avut un caracter constructiv, activităţile 
comune fiind realizate în corespundere cu prevederile Planului de acţiuni EUBAM pentru anii 
2016-2017. Reprezentanții IGPF au participat cu regularitate la Grupurile de lucru sub egida 
EUBAM (analiza informațiilor, combaterea traficului migrației ilegale, combaterea traficului 
produselor de tutungerie, furturilor de mașini). 

Suplimentar, EUBAM a fost implicat activ în procesele aferente dezvoltării principiilor 
de control comun la frontiera moldo-ucraineană, elaborării Strategiei naționale MIFS, 
identificării noilor proiecte și programe de asistență la care ar putea participa  Poliția de 
Frontieră. 

EUBAM a participat la ambele ședințe ale Consiliului Național MIFS, organizate în 
anul curent, precum și s-a implicat activ în procesul de evaluare a implementării Suportului 
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Bugetar oferit RM în contextul realizării Planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de 
vize cu UE. 

E de menționat faptul că prin Hotărîrea Guvernului nr.831 din 18.10.2017 a fost 
aprobată iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului între Guvernul Republicii 
Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei privind prelungirea mandatului Misiunii 
Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina pînă la 30 
noiembrie 2020. 

Cooperarea cu Agenția FRONTEX a fost asigurată conform planului de cooperare 
pentru anul 2015-2017. Astfel, Poliția de Frontieră a fost implicată în 35 de activități 
organizate sub egida FRONTEX, inclusiv în cadrul Proiectului PaE „Dezvoltarea capacităților 
instituționale în domeniul MIF”, implementat de unitatea responsabilă de cooperare 
europeană și internațională a Agenției. În cadrul activităților au participat circa 50 de polițiști 
de frontieră. 

Printre operațiunile comune, organizate sub egida FRONTEX, în cadrul cărora a 
participat instituția noastră putem menționa următoarele: 

• Operațiunea comună „Alexis 2017” / Ungaria; 
• Operațiunea comună „Activități operaționale flexibile terestre de supraveghere a 

frontierei 2017" / Ungaria / Bulgaria; 
• Operațiunea comună „Punctele Focale Terestre 2017” / Polonia / Estonia; 
• Operațiunea comună „Vega Children faza II” / Belgia / Spania / Portugalia / 

Lituania; 
• Operațiunea comună „Punctele Focale Aeriene 2017”/ Cehia / Italia; 
• Operațiunea Comuna Poseidon / Grecia; 
• Operațiunea Comuna aeriana ALEXIS 2017/ Ungaria. 

 
VII. PROIECTE ȘI PROGRAME DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ 

În decursul anului 2017 au fost realizate mai multe 
proiecte cu atragerea asistenței externe. Prin acestea 
s-a urmărit diversificarea și îmbunătățirea calității 
serviciilor oferite de către IGPF concomitent cu 
asigurarea eficientă a securității frontierei de stat. 
Printre numeroasele beneficii pot fi enumerate 
proiectele, după cum urmează: 

 Prin proiectul „Depistarea și prevenirea 
cazurilor de contrabanda cu substanțe nucleare” 
(NSDD), finanțat de către Guvernul SUA anul curent 

au fost recepționate 2 sisteme mobile de detectare a radiației, portale instalate pe AIC și alte 
echipamente, totodată, au fost donate echipamente și soft pentru conectarea portalelor 
instalate pe AIC la Centrul Operațional de Coordonare al PF. Cu ajutorul acestor instrumente 
va fi asigurată securitatea populației RM de pericolul însoțit de introducerea în țară și 
tranzitarea substanțelor radioactive, se conștientizează pericolul pe care îl reprezintă 
acestea și va fi descurajată și combătută orice tentativă de contrabandă. 

 În cadrul proiectului „Armele de Distrugere 
în Masă - Program de Prevenire al Proliferării” (ADM-
PPP), PF a beneficiat de 6 sisteme fixe de 
supraveghere, piese de rezervă pentru autovehicule, 
echipament pentru întreținerea mijlacelor de 
trasnport, organizate un șir de instruiri pe tematici 
aferente activității instituției; 
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 În contextul Suportului bugetar în 
implementarea Planului de acțiuni privind 
liberalizarea regimului de vize, a fost inițiată 
aplicare în activitatea de serviciu a încă 5 
sisteme fixe de supraveghere pe principii de 
termoviziune și un radar. Suplimentar, a fost 
dezvoltat un sistem inovativ de inspecție la 
frontieră pe principii de prelucrare a datelor 
biometrice (FRS).  

 Prin Inițiativa privind 
Managementul Integrat al Frontierei a 
Parteneriatului Estic, se realizează construcția 

pe teritoriul Republicii Moldova a punctului de trecere a frontierei „Palanca”, operat în comun 
de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene. Beneficiul urmărit al acestui proiect este 
suportul în facilitarea comerțului conform tuturor standardelor europene și principiilor de 
control comun, care va contribui la stabilizarea și dezvoltarea sustenabilă a regiunii. 
Totodată, punctul comun de trecere va permite accelerarea traficului, optimizarea serviciilor 
la traversarea frontierei și îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de frontieră moldo-
ucrainene, datorită controlului unificat și simplificării procedurilor de traversare. Efectuarea 
activităților de control și inspecție „sub un acoperiș” dă posibilitatea autorităților de frontieră, 
dar și altor instituții relevante, să crească nivelul de încredere și să ajungă la consens mult 
mai rapid, mărind calitatea serviciilor.  

 În cadrul proiectului de „Continuare a implementării conceptului de Management 
Integrat al Frontierei de Stat în RM”, IGPF a beneficiat de expertiză și consultanță 
internațională în domeniul MIFS, și totodată, a fost achiziționată platforma de instruire la 
distanță e-learning.  

 Implementarea proiectului „Dezvoltarea capacităților chinologice ale instituțiilor de 
frontieră din Moldova și Georgia” cu sprijinul UE și ICMPD s-a materializat printr-o serie de 
sesiuni de instruire, organizate atît în țară cât și în Georgia și Letonia, precum și donați 2 
câini de serviciu de rasă ciobănesc germană, echipament și inventar pentru dresaj canin în 
beneficiul IGPF.  

 Proiectul „Consolidarea capacităților operaționale ale MAI (IGPF) de comunicare 
mai eficientă în domeniul managementului migrației iregulare” vine să identifice și să 
definitiveze necesitățile autorităților competente pentru o mai bună cooperare cu societatea 
cu privire la riscurile migrației ilegale la frontiera de stat. În cadrul acestuia se organizează 
mai multe întâlniri bilaterale, seminare și o vizită de studiu în or. Roma, Italia pentru 
familiarizare și schimb de experiență în domeniul gestionării fluxurilor iregulare de imigranți.  

 A fost dat startul proiectului „Dezvoltarea sistemului serviciilor psihologice 
integrate ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în Republica Moldova”, finanțat 
de Fondul de Dezvoltare Internațională al OIM își propune dezvoltarea activității de 
psihologie din cadrul PF conform standardelor europene, dezvoltând proiectarea, 
planificarea, organizarea și desfășurarea 
activităților de psihologie, încadrând în mod 
prioritar dimensiunea de gen și respectând 
normele deontologice, metodologice și bunele 
practici în domeniu.  

 Prin prisma proiectului „Consolidarea 
capacităților MAI și ale subdivizinilor 
subordonate pentru implementarea eficientă a 
reformelor sectoriale”, implementat de către 
PNUD, au fost achiziționate 240 camere 
portabile, destinate atît domeniului anticorupție, 
cît și protecției interne a angajaților; 3 mașini de 
teren model Dacia Duster, și 230 veste tactice. 
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VIII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI DE AUDIT INTERN 
Activitatea economico-financiară: 
Conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2017, IGPF i-au fost aprobate 

alocaţii bugetare anuale în mărime de 385 032,7 mii lei. 

Ulterior, în urma rectificării Legii bugetului de stat pe anul 2017, volumul alocațiilor, 
aprobate pentru întreținerea PF, s-a majorat cu 9.942,8 mii lei (~2,6%), planul precizat 
constituind 394 975,5 mii lei. 

Finanţarea IGPF pe parcursul anului, pînă la data de 31.12.2017, s-a efectuat la 
nivel de 100 %, faţă de planul precizat pe perioada de gestiune. 

Activitatea de audit intern: 
Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate 3 misiuni de audit intern, după cum 

urmează: 
- evaluarea procesului de gestionare a mijloacelor de transport în cadrul Poliției de 

Frontieră”; 
- descrierea proceselor operaționale din cadrul Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră”; 
- evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor de audit oferite în urma 

efectuării misiunilor de audit intern în cadrul Poliției de Frontieră, în perioada anilor 2015 – 
2017” – în derulare. 

În scopul îmbunătățirii activității Poliției de Frontieră, în urma misiunilor de audit 

efectuate și Rapoartelor de audit aprobate în anul 2017, au fost înaintate 23 de recomandări. 

 

IX. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI 
În scopul dezvoltării și modernizării 

infrastructurii frontierei de stat pe parcursul 
anului 2017, de către PF au fost realizate 
următoarele activități: 

- La 8 iunie 2017 a fost inaugurat noul 
sediu al Direcției regionale Est, adaptat la 
standardele internaționale, menit să asigure 
polițiștilor de frontieră condiții de muncă mai 
bune, un climat favorabil performanței 
profesionale și consolidarea încrederii societății 
în misiunea și atribuțiile operaționale ale 
Direcției regionale Est.  

- La data de 19 decembrie 2017 a avut loc prezentarea edificiului renovat la standardele 
internaționale a Sectorului Poliției de Frontieră „Olănești” al Direcției regionale „Est”. 

- La 25 mai 2017, în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a fost deschis 
un cabinet ginecologic. Amenajarea acestuia a fost realizată cu suportul UNHCR. De 
consultațiile ginecologice, cu scop de diagnostic și tratament-asistență medicală vor 
beneficia solicitanții de azil, refugiații, beneficiarii de protecție umanitară și polițistele de 
frontieră. 

 

X. ACTIVITĂŢI CU CARACTER MEDIATIC 

În perioada de raport, pe pagina oficială web a instituției au fost publicate 
aproximativ 460 de comunicate de presă, ceea ce reprezintă o creștere cu circa 2% față de 
anul 2016. Din totalul informaţiilor plasate pe pagina oficială, instituția a apărut în mijloacele 
de informare în masă de peste 5000 ori. 

Pe parcursul anului 2017 au fost elaborate o diversitate de filmulețe și sesiuni foto, 
nemijlocit la frontieră, care au dat un plus de imagine Poliției de Frontieră. Astfel, pe pagina 
de Youtube a Poliției de Frontieră au fost publicate 79 de videoclipuri, având la finele anului 
623 de abonați și 614 528 de vizualizări. Alte 38 de videoclipuri au fost distribuite pe pagina 
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de Facebook a Poliției de Frontieră. La sfârșitul de an 2017, pagina urmărită de 13 400 
persoane. Față de anul 2016 numărul acestora a crescut cu peste 3 mii. 

De asemenea, pe parcursul anului 2017 de către instituție au fost desfășurate 24 
evenimente, care au poziționat Poliția de Frontieră ca instituție mai aproape de cetățeni, cu 
un grad înalt de încredere și transparentă.  

Suplimentar, pe pagina oficială a 
instituției au fost lansate 4 sondaje de opinii, la 
care au participat un număr de peste 4126 de 
respondenți. Evaluarea sondajelor de opinie 
denotă rezultate îmbucurătoare, imaginea 
Poliției de Frontieră în societate este una 
pozitivă. 

Printre evenimentele cele mai 

relevante putem menționa: 

- Schimb de mărțișoare și flori cu 

omologii români, pe podul dintre punctele de 

trecere „Leușeni-Albița”, dar și surprinderea cu 

mărțișoare confecționate manual de elevele 

Centrului de Excelență în Securitatea 

Frontierei; 

- La 25 mai 2017, la fel ca și în fiecare an, a fost desfășurată campania de donare 

voluntară a sângelui, organizată cu prilejul marcării Zilei Polițistului de Frontieră European. În 

contextul sosirii primăverii polițiștii de frontieră au dăruit călătorilor în punctele de trecere 

câte un mărțișor;  

- În perioada sărbătorilor de iarnă. polițiștii de frontieră din cadrul SPF „Volintiri”, 

SPF „Săiți” au realizat acte de caritate pentru mai mulți copii de copii. În același timp, 

angajații SPF „Troițcoe”, SPF „Olănești”, dar și SPF „Tocuz” au oferit ajutor unor familii care 

au în îngrijire nu mai puțin de 4 copii, iar polițiștii de frontieră din SPF „Tudora-1” au adus în 

dar mai multe lucruri pentru o tînără care se mișcă doar cu ajutorul scaunului cu rotile.  

- Mai multe acte de binefacere pentru copiii de la Institutul oncologic, Centrul de 

asistență socială Olănești, familii nevoiașe și persoanele în etate de la Azilul de bătrâni din 

Chișinău; 

-  De Ziua Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a fost 

decorat cu ordinul „Credință Patriei” clasa I, în semn de înaltă apreciere a meritelor 

deosebite în asigurarea securității frontierei de stat, pentru contribuție la combaterea 

migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și pentru cooperare intensă cu organizațiile 

internaționale. 

Suplimentar, IGPF a răspuns la multiplele 

solicitări parvenite din partea reprezentanţilor 

presei. Astfel, în anul curent, au fost permise 

spre realizarea reportajelor video, audio, scrise 

la frontieră, dar și s-au oferit informații pentru 

completarea materialelor, în jurul la 300 de 

articole. În același sens, reprezentanții Poliției 

de Frontieră au avut intervenții în cadrul 

emisiunilor posturilor de televiziune și radio 

naționale. 
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XI. PROBLEMATICA ÎN ACTIVITATEA DE SERVICIU 

În ceea ce ține de problematica existentă de nivel național în domeniul 
managementului integrat al frontierei de stat, care urmează a fi redresată ulterior, putem 
menționa despre: 

- Fluctuația de personal și atractivitatea încă redusă a profesiei, raportate la nivelul 
de salarizare și condițiile relativ dificile de muncă; 

- Alocațiile modeste de la bugetul de stat pentru investițiile capitale la frontieră și 
anume pentru modernizarea și securizarea subdiviziunilor tactice; 

- Capacități proprii insuficiente de asigurare a mentenanței infrastructurii și 
sistemelor IT și de comunicații de-a lungul frontierei. 

 

XII. PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE ALE POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

 Dezvoltarea mecanismelor de cooperare cu Ucraina, în contextul asigurării 
controlului segmentului central al frontierei moldo-ucrainene (schimb de informații, control 
comun, patrulări comune). 

 Intensificarea cooperării cu Agenția FRONTEX. 
 Consolidarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, prin optimizarea 

activității Consiliului Național pentru MIFS, precum și dezvoltarea capacităților Centrului 
operațional de coordonare. 

 Îmbunătățirea infrastructurii frontierei de stat, precum și dezvoltarea capacităților 
instituționale în domeniul asigurării mentenanței sistemelor informatice şi echipamentelor 
speciale. 

 Elaborarea și implementarea sistemelor informaționale și soft-urilor în contextul 
fluidizării traficului de persoane și mijloace de transport în punctele de trecere a frontierei. 

 Implementarea sistemului de management al calității în cadrul Poliției de Frontieră 
conform standardului ISO 9001:2015, și respectiv obținerea certificării în domeniu. 

 Consolidarea capacităţilor de răspundere/reacție/intervenţie a echipelor mobile în 
situații specifice și de criză. 

 Dezvoltarea capacităților instituționale în organizarea și desfășurarea operațiunilor 
de frontieră la nivel instituțional, național și internațional. 

 Consolidarea capacităților de identificare, accesare și implementare a proiectelor 
de asistență externă și asigurarea durabilității acesteia; 

 Consolidarea managementului resurselor umane în cadrul instituției, sporirea 
atractivității profesiei și respectiv completarea funcțiilor vacante existente. 
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