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 ”Abordări moderne 

pentru o frontieră sigură” 
 

 

 

Despre Raport 

 

Raportul de evaluare a performanțelor Poliției de Frontieră pentru anul 2013 (REP PF 2013) 

înglobează cele mai importante evenimente și succese înregistrate de Poliția de Frontieră pe 

parcursul anului 2013. REP PF 2013 descrie succint provocările cu care s-a confruntat instituția, 

performanțele obținute pe domenii de activitate, date statistice și operative, perspective de 

dezvoltare ș.a., care ar permite atât factorilor de decizie, cât și publicului larg să aprecieze 

activitatea instituțională. 

REP PF 2013 cuprinde acțiunile majore incluse în programele și strategiile de dezvoltare în baza 

cărora activează instituția. Departamentului Poliției de Frontieră poate oferi informații detaliate 

cu privire la planurile specifice, instrumentele și resursele utilizate în scopul îndeplinirii 

obiectivelor stabilite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, contactați: 

Departamentul Poliției de Frontieră 

str. Petricani 19, municipiul Chișinău 

Republica Moldova MD-2012  

fax: (373-22) 259-651 

e-mail: politia.frontiera@border.gov.md   
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 Mesajul Șefului Poliției de Frontieră 

 

Stimați colegi, dragi prieteni 

2013 a reprezentat un an crucial atât 

pentru instituția noastră, cât și pentru 

Republica Moldova.  

Am reușit să ne onorăm cu succes 

angajamentele asumate în contextul 

dialogului privind liberalizarea regimului 

de vize cu Uniunea Europeană la capitolul 

managementul frontierei și am asistat la 

un eveniment istoric în parcursul 

european al Republicii Moldova – 

parafarea Acordului de Asociere cu UE și 

propunerea Comisiei Europene privind ridicarea vizelor pentru cetățenii RM.  

În același context, rezultatele misiunilor de evaluare ale UE privind implementarea 

condiționalităților liberalizării regimului de vize au venit să confirme faptul că procesul 

complex de reformă demarat în cadrul Poliției de Frontieră corespunde celor mai bune 

practici europene în domeniu. 

Pot să afirm că Departamentul Poliției de Frontieră s-a integrat cu succes în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. Reformarea instituției este însă un proces continuu, noi 

propunându-ne să avansăm pe această cale.  

Deși ne-am confruntat cu diverse provocări și dificultăți la îndeplinirea sarcinilor care ne-au 

stat în față, am reușit să atingem obiectivele strategice pe care ni le-am propus. Este de 

menționat faptul că, pe parcursul 2013, au fost înregistrate rezultate deosebite în activitatea 

operațională, numărul traversărilor ilegale a scăzut semnificativ și, nu în ultimul rând, am 

reușit să sporim încrederea cetățenilor față de instituția noastră. Realizările menționate au 

fost susținute considerabil de proiectele de asistență externă, în cadrul cărora Poliția de 

Frontieră a fost echipată la nivelul standardelor internaționale.  

Îmi exprim convingerea că, și în continuare, toate eforturile noastre vor fi orientate spre 

îmbunătățirea procedurilor de control la frontieră și a securității acesteia în contextul 

provocărilor regionale și locale. Vom răspunde riscurilor și amenințărilor existente la 

frontieră, oferind în același timp siguranță și servicii de calitate cetățenilor. Vom continua să 

susținem aspirațiile și alegerea europeană a Republicii Moldova.  

 

Dorin PURICE 
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 Cuvânt înainte 
În contextul aspirațiilor Republicii Moldova de aderare la spațiul comunitar european, 
securizarea frontierei este unul dintre criteriile de referință evaluate în procesul de aliniere la 
standardele europene. 

Din aceste considerente, consolidarea capacităților autorităților responsabile de securitatea 
frontierelor a fost identificată drept prioritate cheie a statului, în special în cadrul Dialogul RM-
UE privind liberalizarea regimului de vize. 

Alegerea europeană a Republicii Moldova a determinat autoritățile naționale să inițieze o serie 
de măsuri în domeniul afacerilor interne orientate spre contracararea migrației ilegale, 
combaterea criminalității organizate și/sau alte infracțiuni transfrontaliere. Astfel, activitatea 
Departamentului Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova  a 
fost aliniată la cea a structurilor similare din Uniunea Europeană, în vederea facilitării și 
intensificării colaborării pe plan regional și internațional.  

Pe parcursul anului 2013, Poliția de Frontieră și-a îndeplinit obligațiile atribuite prin lege, atât în 
implementarea managementului integrat al frontierei de stat, combaterea eficientă a 
infracționalității transfrontaliere, cât și în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților 
omului și  oferirea unor servicii de înaltă calitate cetățenilor în beneficiul cărora ne desfășurăm 
activitatea. 

De asemenea, au fost implementate cu succes angajamentele  asumate de Republica Moldova 
în contextul Programului național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova – 
Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize. 
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 Noi provocări pentru Poliția de Frontieră  

Pe parcursul anului 2013, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de un număr de peste 

15,5 milioane persoane, acesta fiind în continuă creștere. Prin urmare, una dintre cele mai 

mari provocări o reprezintă asigurarea securității frontierei de stat, reducând timpul de 

traversare și oferind în același timp servicii de înaltă calitate. 

Republica Moldova gestionează peste 1453 km de frontieră, dintre care 684 km reprezintă 
frontiera cu România, una din frontierele externe ale UE, fapt care implică adoptarea unor 
măsuri speciale pentru asigurarea unui nivel înalt de control și supraveghere a frontierei de 
stat. 

Are loc modernizarea și perfecționarea managementului frontierei de stat, dar în același timp 
evoluează și fenomenele conexe criminalității transfrontaliere. Prin urmare, noile amenințări 
generate de acest fenomen se caracterizează prin: 

 dezvoltarea activităților ilegale 
la frontieră: migrația ilegală, 
traficul de ființe umane, 
contrabanda, traficul de 
stupefiante, mașini furate etc.; 

 schimbarea periodică a rutelor 
folosite pentru contrabanda de 
mărfuri și stupefiante; 

   diversificarea modalităților de 
eschivare de la controlul vamal 
a produselor periculoase, a 
mărfurilor contrafăcute, 
subevaluate sau nedeclarate, 
precum și traficul ilicit cu 
obiecte de patrimoniu;  

 creșterea tentativelor de fals și 
furt de identitate prin utilizarea 
documentelor contrafăcute sau 
falsificate, uz abuziv al unui 
document al altei persoane, 
eliberarea actelor prin 
substituire de persoană. 

 

Zona frontierei de stat cuprinde un spectru larg de forme de relief și localități, ceea ce 
favorizează recurgerea la acțiuni ilegale. Progresul tehnologic creează noi platforme de operare 
atât pentru instituțiile de aplicare a legii, cât și pentru potențialii infractori. De asemenea, 
nivelul scăzut de trai al populației și lipsa locurilor stabile de muncă reprezintă un factor 
determinant în dezvoltarea migrației ilegale. 
În acest context, Poliției de Frontieră îi revine un rol primordial în prevenirea și combaterea 
criminalității transfrontaliere și securizarea hotarelor țării noastre. Este vital să asigurăm 
supravegherea și controlul frontierei în mod eficient, astfel încât să prevenim intrarea și ieșirea 
ilegală a persoanelor în/din țara noastră, contrabanda și alte acțiuni ilegale la frontiera de stat, 
în timp ce călătorii cu intenții bune să-i întâmpinăm și deservim cu amabilitate și respect. 
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Prezentare generală 
 

Misiunea 

Noi asigurăm securitatea frontierelor Republicii Moldova prin implementarea 
managementului integrat al frontierei de stat și combaterea migrației ilegale și a 
criminalității transfrontaliere. Asigurăm circulația persoanelor și facilitarea traficului 
internațional de mărfuri la frontiera de stat, respectând drepturile și libertățile fundamentale 
ale omului. 

Principii și valori 

Poliția de Frontieră este autoritatea care asigură nivelul înalt de securitate a frontierei de stat 
și a persoanelor care o traversează. 

 Garantăm personal profesionist și integru, precum și infrastructură și echipament 
performant. 

 Cooperăm eficient cu autoritățile de resort naționale și internaționale. 

 Oferim siguranță și servicii de calitate tuturor cetățenilor prin respectarea principiilor 
legalității, imparțialității și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  

 Suntem vigilenți în depistarea și prevenirea amenințărilor care pot afecta securitatea 
țării. Demonstrăm curaj și perseverență în atingerea scopurilor propuse. 

 Suntem ghidați de cele mai înalte principii etice și morale, iar acțiunile pe care le 
întreprindem ne consolidează atât imaginea personală, cât și cea a instituției pe care o 
reprezentăm.  

 

 

 

Date statistice generale 

Direcții regionale 4 

Sectoare ale Poliției de Frontieră 41+1 

Fluxul de persoane 15.5 mln. persoane 

Fluxul de transport 3.13 mln. unități 

Neautorizarea traversării frontierei 6238 persoane 

Încălcarea legislației de frontieră 4691 persoane 

Documente contrafăcute/falsificate/străine 314 

Procese penale pornite 472 

Contravenții constatate 3650 

Migrația ilegală 85 persoane 

Contrabandă 386 cazuri 
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Consolidarea cadrului instituțional  

Strategii și programe de activitate 

În calitate de organ al administrației publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care își 
exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul managementului integrat al 
frontierei de stat, prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, Poliția de Frontieră 
a elaborat programe și strategii destinate îmbunătățirii securității frontierei per ansamblu, 
dar și a activității instituționale, în vederea îndeplinirii cu succes a misiunilor ce-i revin. 

În decursul anului 2013, Poliția de Frontieră a continuat să-și planifice propria activitate cu 
scopul gestionării eficiente a resurselor disponibile. Procesul de planificare  constă într-o 
abordare structurată care asigură formularea clară a misiunii, viziunii și obiectivelor 
Departamentului Poliției de Frontieră, descrie activitățile necesare pentru realizarea 
obiectivelor și asigură îndeplinirea corespunzătoare a acestora. 

Procesul de planificare permite evaluarea direcțiilor strategice, adaptarea la noile tendințe, dar 
și la provocările interne și externe, precum ajustarea prioritățile instituționale, astfel încât să fie 
asigurat un progres continuu în raport cu obiectivele strategice. Viziunea și misiunea instituției 
noastre au un caracter global, ceea ce presupune asumarea angajamentelor atât la nivel 
național, cât și internațional în vederea realizării priorităților stabilite.  

Prin implementarea eficientă a managementului integrat al frontierei se urmărește: dezvoltarea 
comerțului și a investițiilor, facilitarea și urgentarea tranzitului transfrontalier, controlul mai 
riguros al migrației ilegale orientat spre UE, promovarea turismului, reducerea pierderilor 
fiscale și vamale generate de contrabandă, asigurarea unui mediu de securitate mai stabil și mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
sigur în regiune. 

În această perioadă, instituția noastră a depus eforturi considerabile în vederea implementării 
măsurilor adiționale la Programul național de implementare a Planului de Acțiuni Republica 
Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 463 din 2 iulie 2013 (anterior HG nr. 130 din 24 februarie 2012), fapt 
care a rezultat în propunerea Comisiei Europene de ridicare a vizelor pentru cetățenii Republicii 
Moldova (Summitul de Vilnius, 28-29 noiembrie 2013).  

Poliția de Frontieră implementează o strategie  eșalonată, activitatea acesteia bazându-se pe 
analiza riscului și tehnici performante de management care au drept scop îmbunătățirea 
capacităților instituționale.  
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Procesul de reorganizare 

De la începutul anului 2013, Poliția de Frontieră se află într-un proces amplu de reorganizare, 
materializat în: 

 amendarea cadrului normativ ce reglementează structura și efectivul limită al 
Departamentului Poliței de Frontieră; 

 reducerea subdiviziunilor subordonate Departamentului Poliței de Frontieră (nivel 
regional și local); 

 dezvoltarea capacităților la implementarea noilor competențe. 
În rezultatul reorganizării, numărul funcțiilor de conducere și de 
personal tehnic a fost redus cu aproximativ 35% în favoarea 
celor de execuție. De asemenea, a fost redus cu aproximativ 
25% numărul alocate ofițerilor. Au fost consolidate capacitățile 
subdiviziunilor Poliției de Frontieră în domeniul urmăririi penale, 
investigațiilor speciale, precum și a echipelor mobile, prin 
majorarea statelor de personal și instituirea acestora la nivel 
regional, în conformitate cu zonele de responsabilitate. A fost 
îmbunătățită infrastructura la nivel regional și local, 
subdiviziunile fiind asigurate cu o bază tehnico-materială 
modernă. A crescut considerabil capacitatea de mobilitate a 
subdiviziunilor la nivel central, regional și local, prin dotarea 
acestora cu mijloace de transport în volum de aproximativ 90 %. 
Un alt rezultat constă în repartizarea zonelor de responsabilitate 

în vederea realizării atribuțiilor în limitele unităților administrativ-teritoriale și, nu în ultimul 
rând a fost asigurată compatibilitatea personalului atât în executarea misiunilor la 
supravegherea frontierei de stat, cât și la controlul trecerii frontierei. 
 

Personalul Poliției de Frontieră a fost 
informat referitor la beneficiile 
reorganizării, în acest sens fiind elaborat 
un plan argumentat. În rezultat, 
instituția nu a înregistrat demiterii 
semnificative din rândurile angajaților, 
care au ales să-și păstreze funcțiile 
anterior deținute.  
 
Procesul de reformare al Poliției de 
Frontieră este în continuă derulare. 
Crearea unui sistem de conducere optim 
și eficient la toate nivelele, precum și implementarea unui management performant al 
frontierei de stat urmăresc sporirea încrederii și a nivelului de satisfacție al cetățenilor față de 
activitatea Poliției de Frontieră, îmbunătățirea imaginii țării și contribuția la viitorul european al 
Republicii Moldova.  
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Perfecționarea cadrului legal 
Poliția de Frontieră dispune de propriul sistem de consultare juridică care asigură legalitatea 
acțiunilor instituției și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  

Pe parcursul anului 2013, în scopul eficientizării activității Poliției de Frontieră au fost 
modificate și completate 12 acte legislative și  normative în vederea ajustării Legii nr. 215 din 4 
noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova și Legii nr.283 din 28 
decembrie 2011 cu privire la Poliția de Frontieră care prevăd aducerea legislației în vigoare în 
concordanță cu legile menționate mai sus.  

În prezent, Poliția de Frontieră aplică prevederile legislației naționale în materie, supravegherea 
și controlul frontierei de stat fiind realizate în corespundere cu practica europeană și 
angajamentele asumate de țara noastră în vederea liberalizării regimului de vize cu Uniunea 
Europeană. 

Se asigură continuitatea procesului de aliniere al legislației relevante în scopul evitării 
discordanțelor și dublărilor, întru îndeplinirea recomandărilor UE conexe asigurării securității 
frontierelor.  

Printre cele mai importante proiecte legislative și normative elaborate în această perioadă sunt 
de menționat următoarele: proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 283 
din 28 noiembrie 2011 cu privire la Poliția de Frontieră; proiectul Legii pentru modificarea și 
completarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova; 
proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 215 din 04 noiembrie 2011 cu privire 
la frontiera de stat a Republicii Moldova; proiectul Legii pentru modificarea Codului de 
executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004; proiectul Hotărârii 
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind echipele mobile ale Poliției de Frontieră 
etc.  

Poliția de Frontieră asigură 
transparența decizională conform 
legislației în vigoare. Astfel, la 28 
noiembrie 2013, a fost lansată 
versiunea optimizată a paginii-web a 
instituției (www.border.gov.md). Noua 
abordare a urmărit dezvoltarea 
comunicării cu societatea, promovarea 
transparenței instituționale și sporirea 
interacțiunii cu toți cei interesați de 
activitatea polițiștilor de frontieră.  

Modificările în cadrul legislativ și 
racordarea acestuia la normele 
internaționale au avut drept scop îmbunătățirea activității instituției, prin prestarea unor 
servicii de calitate populației, sporirea nivelului de securitate a frontierei și, cel mai important, 
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  
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Managementul resurselor umane 

Managementul personalului 
Scopul de bază în administrarea resurselor umane a Poliției de Frontieră în perioada de 
referință a fost, și rămâne în continuare, implementarea unui management modern și eficient 
al resurselor umane, bazat pe următoarele principii: 

 Aprecierea factorului uman ca principala resursă a entității; 
 Corelarea integrată a politicilor privind resursele umane cu misiunea și strategia de 

dezvoltare a DPF; 
 Concentrarea și direcționarea capacităților și eforturilor individuale în vederea realizării 

eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite DPF; 
 Dezvoltarea unei culturi organizaționale înalte în cadrul DPF și subdiviziunile din 

subordine; 
 Deschiderea pentru preluarea și implementarea celor mai bune practici de lucru cu 

personalul, conturate în documentele de politici naționale și internaționale. 
Angajarea eficientă și în timp util a personalului calificat este unul din cei mai importanță factori 
în dezvoltarea și menținerea succesului organizației. De la începutul anului de raport, 
subdiviziunea responsabilă de managementul resurselor umane din cadrul Poliției de Frontieră 
a început un amplu proces de revizuire a metodelor de atragere, evaluare și angajare a 
candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante.  Informația privind funcțiile vacante și 
condițiile de angajare este plasată permanent pe pagina web a Poliției de Frontieră.  
Pe parcursul anului 2013, au  urmat cursul de formare inițială și au fost integrați  în colectivul 
Poliției de Frontieră 260 noi angajați. În vederea facilitării integrării noilor angajați, a fost 
elaborat un ghid al noului angajat.  
 
În prezent, la nivelul întregii instituții, gradul de încadrare este de aproximativ 91%., fiind într-o 
continuă creștere. Dintre aceștia, polițiștii de frontieră bărbați sunt angajați în număr de 2315 

persoane, iar polițiști de frontieră femei - 633.  
Instituția noastră este deschisă să angajeze 
personal calificat și nu permite discriminarea 
față de diverse categorii de persoane. În acest 
context, Poliția de Frontieră urmărește 
implementarea acțiunilor ce-i revin  din Planul 
național de acțiuni în domeniul drepturilor 
omului pe anii 2011-2014, Programul Național 
de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-
2015 și, nu în ultimul rând, Planul de acțiuni 
privind susținerea populației de etnie romă  
din Republica Moldova pentru anii 2011-2015. 

În scopul recrutării mai eficiente, informația privind locurile vacante și condițiile de angajare 
este plasată pe pagina web a PF. Ca o sursă suplimentară pentru informarea populației privind 
condițiile și modul de angajare în cadrul Poliției de Frontieră a fost elaborat și un pliant, care 
este distribuit în cadrul activităților publice (ziua Europei, expoziții etc.).  

21%

79%

Diferențierea de gen

Femei

Bărbați
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Unitățile responsabile de managementul personalului din cadrul subdiviziunilor teritoriale 
colaborează cu autoritățile locale, școli, populația locală în vederea recrutării candidaților 
pentru angajare în cadrul PF. 

 

Pregătirea profesională 

În ceea ce privește pregătirea personalului, pe parcursul perioade de raportare s-a urmărit 
intensificarea acesteia pe toate domeniile de interes pentru instituție (activitatea echipelor 
mobile și de patrulare, analiza riscurilor, examinarea documentelor de călătorie, patrularea 
comună, acquis Schengen, limbi străine, perfecționare pe linia combaterii fenomenelor 
infracționale transfrontaliere, cooperare etc.).  
 

În perioada de referință, au fost pregătiți 
4409 polițiști de frontieră în diferite 
domenii specifice Poliției de Frontieră, prin 
participarea la 353 cursuri de pregătire 
inițială sau de dezvoltare profesională. De 
asemenea, 1395 polițiști de frontieră au 
beneficiat de pregătire cu experți 
internaționali, participând la 233 cursuri. 

În scopul îmbunătățirii procesului de 
pregătire profesională a propriilor angajați, 
a fost elaborat un nou Concept de pregătire 

inițială și continuă, a fost aprobat Regulamentul privind pregătirea profesională continuă, se 
implementează Regulamentul privind performanțele profesionale ale MAI. 

În prezent, pregătirea inițială a forței 
de muncă are loc în cadrul Academiei 
„Ștefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne, Academiei Militare 
a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” 
și  Colegiul Național al Poliției de 
Frontieră. 
 

Dezvoltarea și promovarea imaginii 
instituției este în legătură directă cu 
resursele umane ce desfășoară 
activitatea în cadrul acestei instituții. 
De aceea, urmează de investit cât e 
posibil de mult în dezvoltarea 
resurselor umane. 
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Tactici profesionale 

Poliția de Frontieră, exercitând atribuțiile în domeniul combaterii migrației ilegale și a 
criminalității transfrontaliere, nu exclude faptul apariției confruntărilor la reținerea 
delicvenților, iar realizarea acestora poate fi asigurată uneori prin utilizarea forței. 

Sensibilitatea situațiilor create de aplicarea forței fizice, a mijloacelor speciale din dotare și a 
armamentului de către polițiștii de frontieră, de o manieră individuală sau colectivă, ne impune 
să stăpânim foarte bine două aspecte legate de folosirea forței: aspectul legal și aspectul 
practic. 

De aceea, pregătirea fizică este una dintre cele mai importante segmente ale instruirii 
polițiștilor de frontieră, iar fiecare angajat este conștient de necesitatea menținerii condiției 
fizice la nivel cât mai  înalt, pentru ași îndeplini cu succes misiunile încredințate. 

 Organizarea și participarea la diverse competiții sportive 
(turnee de fotbal, campionate la tenis de masă, volei, 
atletism, ridicarea greutăților, competiții la lupta 
„Sambo”), constituie o metodă eficientă de perfecționare a 
nivelului de măiestrie profesională și promovează un mod 
sănătos de viață în rândurile angajaților.  

Anul 2013 s-a remarcat printr-o serie de evenimente sportive, 
organizate în scopul consolidării relațiilor interinstituțională și 
internațională.  

Este notabil faptul că, în cadrul competițiilor internaționale, angajații 
PF Dumitru Galagoţ - Campionatul European de Box și Alexandru Şpac 
- Campionatul European de Haltere au obținut medalii de argint.  

Totodată, în scopul fortificării relațiilor de prietenie cu autoritatea de 
frontieră a României s-a desfășurat un meci amical de fotbal, încheiat 
la egalitate.  

 

Practica disciplinară 
Instituția noastră are un sistem bine organizat de stimulare a angajaților care depun efort și 

demonstrează eficiență și integritate pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate al 

frontierelor țării și a persoanelor care o traversează.  

În vederea disciplinării angajaților, a fost elaborat și aprobat prin ordinul Șefului 
DPF nr. 500 din 21.11.2013 Codul deontologic al polițistului de frontieră, care 
stabilește regulile de conduită ale polițistului de frontieră în exercitarea 
atribuțiilor profesionale, precum și în afara acestora, indiferent de funcția sau de 
gradul deținut. 
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Pentru merite înalte în exercitarea obligațiilor 

funcționale, serviciu impecabil și măiestrie 

profesională manifestată la descoperirea 

infracțiunilor grave, în perioada anului 2013 au 

fost acordate 1748 stimulări. 

Cu părere de rău, există cazuri în care angajații 

acționează în mod prejudicios și provoacă 

discreditarea imaginii instituției noastre. În acest 

context, pe parcursului perioadei de referință au 

fost efectuate 448 de anchete de serviciu, în 

rezultatul cărora, au fost aplicate 576 de 

sancțiuni. Au fost remise pentru examinarea 

conform competențelor 12 anchete de serviciu, 

majoritatea pentru investigația prin prisma 

legislației privind combaterea corupției.     

O atenție deosebită atragem asupra abaterilor 

disciplinare care fac parte din categoria 

încălcărilor care pot genera comportamentul 

corupţional.   

 

Poliția de Frontieră luptă activ împotriva corupției în rândul angajaților și colaborează cu 

organele de menținere a ordinii de drept. Astfel, cu suportul Centrului Național Anticorupție, au 

fost efectuate 24 de ședințe de instruire privind tehnicile de prevenire și combatere a corupției, 

cu participarea a peste 910 de angajați ai Poliției de Frontieră.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Înmânarea de către Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, a medaliilor ”Crucea pentru merit” celor 
patru polițiști de frontieră, Victor Ojog, Anatolii Nistor, Denis Potoțchi și Andrei Gușan, care au oprit 
tentativa de contrabandă a celei mai mari cantități de țigări din anul 2013 . 
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Fortificarea relațiilor de parteneriat 

Departamentul Poliției de Frontieră urmărește consolidarea cooperării atât la nivel național, 
cât și la nivel internațional prin promovarea unui management eficient și alinierea la 
standardele europene.  

Cooperare interinstituțională 

Poliția de Frontieră interacționează cu autoritățile publice centrale la nivel strategic, 

operațional și tactic, colaborarea realizându-se în baza unui cadru normativ în domeniul 

schimbului de informații ce reprezintă interes reciproc, analiza riscurilor, activități comune 

(operațiuni comune), pregătirea personalului. 

În această perioadă au fost 

semnate/actualizate documente de cooperare 

interinstituțională cu Centrul pentru 

Combaterea Traficului de Persoane, 

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din 

Moldova”, Serviciul Vamal, Inspectoratul 

General al Poliției, Ministerul Mediului etc. 

Totodată, pe parcursul anului 2013 am realizat 

operațiuni comune cu participarea 

reprezentanților organelor de aplicare a legii 

atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Aici putem să menționăm operațiunea 

comună Aprilie – 2013, realizată în comun cu Serviciul Vamal și operațiunea comună „OVIDIU”, 

organizată sub egida Misiunii EUBAM.   

În punctele de trecere a frontierei de stat, toate serviciile activează în conformitate cu normele 

tehnologice privind controlul de 

frontieră și controlul vamal. Aceste 

norme vizează ordinea și modalitatea 

efectuării controalelor (la trecerea 

frontierei, vamal și alte tipuri) în 

punctele de trecere, modul de 

reacționare la schimbările situației 

precum și alte aspecte de serviciu. 

Cooperare internațională  

 În anul 2013, Departamentul Poliției de Frontieră a 

consolidat cooperarea internațională, afirmându-se drept 

un partener de încredere pentru autoritățile de frontieră 

ale altor state.  

 

16 



RAPORTUL DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR POLIȚIEI DE FRONTIERĂ PENTRU ANUL 2013 

 
 

 
Am obținut succese remarcabile în ceea ce privește cooperarea cu statele vecine. Astfel, în anul 

2013 am efectuat 388 patrulări coordonate cu colegii noștri din România. De asemenea, a fost 

eficientizat Centrul Comun de Contact Galați prin semnarea Regulamentului privind organizarea 

și funcționarea acestuia și instituirea unui regim de activitate 24/24, 7/7. 
 

Cooperarea între PFRM și autoritatea de frontieră a Ucrainei de asemenea a cunoscut noi 

valențe. Menționăm astfel, aprobarea semnării Acordului între Guvernul RM și Cabinetul de 

Miniștri al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană, 

finalizarea negocierilor cu referire la Acordul privind regimul frontierei de stat moldo-

ucrainene, precum și pe marginea Protocolului între autoritățile de frontieră ale RM și Ucrainei 

cu privire la schimbul de informații statistice și analitice. 

Totodată, au fost desfășurate negocieri trilaterale cu privire la elaborarea unui document la 

nivel de Guvern referitor la stabilirea și marcarea punctelor de întâlnire (triplex confinium) ale 

frontierelor de stat dintre Republica Moldova, România și Ucraina.  

 

Cooperarea internațională s-a axat inter alia pe 

schimbul de experiență privind implementarea 

managementului integrat al frontierei, 

perfecționarea colaborării în domeniul controlului 

frontierei, schimb de experiență în domeniul 

expertizei documentelor, dezvoltarea cooperării 

organelor operative, pregătirea personalului.  

Mai mult, în anul 2013 au fost desfăşurate 
aproximativ 953 activităţi de patrulare comună la 
frontiera de stat moldo-ucraineană, contribuind 

la: eficientizarea cooperării între părți, creșterea gradului de conștientizare a situației, 
facilitarea schimbului direct de informații.  

Efectuarea controlului comun în punctul de 
trecere „Briceni-Rossoșanî” (pe teritoriul 
Ucrainei) inițiată în 2012, a continuat cu succes și 
pe parcursul anului 2013. În același context, 
părțile examinează perspectiva efectuării 
controlului comun în PTF „Palanca-Mayaki-
Udobonoe” (pe teritoriul RM) și încheierii unui 
nou acord în domeniu.   

Demarcarea frontierei de stat dintre Republica 
Moldova și Ucraina constituie un o 
responsabilitate importantă realizată parțial, în 
acest fiind organizate 4 ședințe ale Comisiei mixtă moldo-ucraineană.  

Totodată, DPF a pus un accent deosebit pe fortificarea cooperării cu statele membre CSI 
(Georgia, Belarus) și UE (Estonia, Letonia, Lituania, Austria, Germania, Franța, ș.a.), premieră în 
acest sens constituind desfășurarea activităților comune cu autoritățile de frontieră ale 
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Regatului Spaniei și Regatului Țărilor de Jos. O asistență consistentă a fost oferită și de 
partenerii polonezi prin Proiectul „Gestionarea informației în sistemul de luptă împotriva 
criminalități transfrontaliere - activități de instruire destinate reprezentanților PF”, în cadrul 
Programului „Polish Aid”, în rezultatul căruia au fost instruiți 96 polițiști de frontieră ai RM. 

 Poliția de Frontieră a continuat o cooperare fructuoasă cu Misiunea Uniunii 
Europene de Asistenta la Frontieră în Moldova si in Ucraina (EUBAM) și Agenția 
Europeana pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe 
ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex). 

Activitățile comune cu EUBAM au fost realizate în corespundere cu prevederile 
Planului de acțiuni 2013. Totodată, EUBAM a oferit asistență DPF în următoarele domenii 
prioritare: liberalizarea regimului de vize, elaborarea și dezvoltarea conceptului echipelor 
mobile și a Centrului Național de Coordonare al DPF, implementarea activităților conexe 
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR). În plus, experții EUBAM participă la ședințele 
Comisiei mixte de demarcare moldo-ucrainene, contribuind la cooperarea între părți, acordând 
o atenție specială segmentului central al frontierei. 

În ceea ce privește colaborarea cu Frontex, a continuat 

implementarea Planului de cooperare pentru anii 2012-2014. 

Astfel, 36 de reprezentanți ai PF au participat la aproximativ 27 de 

evenimente. Merită a fi menționate operațiunile ”Flexi Force 2013”, ”Focal Points 2013 Land”, 

”EPN-Minerva 2013”, ”Hermes 2013”, ”Jupiter 2013”, care au fost organizate în mai multe PTF-

uri din Polonia, România, Spania, Italia, Slovacia. Totodată, RM a fost unica țară terță care a 

găzduit 2 operațiuni comune „Coordination Points 2013” în SCF „Criva” și SCF „Tudora” sub 

egida Frontex. În cadrul operațiunilor au fost detașați experți europeni pentru a împărtăși 

experiență în domeniile expertizei a documentelor, mașinilor furate, migrației ilegale. 
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Modernizarea capacităților logistice 

Asigurarea ordinii publice, monitorizarea frontierei și menținerea securității statului sunt doar 

câteva din obligațiile de bază ale polițiștilor de frontieră. Prin urmare, reformarea instituției a 

devenit o necesitate impetuoasă din moment ce toată tehnica era uzată și insuficientă, iar 

uniformele vechi și pichetele grănicerești nu mai făceau față standardelor europene. 

În acest sens pe parcursul anului 2013, a fost desfășurată o serie de activități semnificative. 

Printre acestea pot fi enumerate executarea proiectării reconstrucției capitale a SPF ”Cosăuți”, 

finalizarea lucrărilor de construcție capitală a SPF ”Ocnița”, echiparea a circa 1500 de angajați ai 

Poliției de Frontieră cu modelul nou de ținută, ceea ce constituie circa 43% din personal. 

Poliția de Frontieră a reușit să se implice în mai multe proiecte de cooperare transfrontalieră. 

Beneficiem de proiecte importante, proiecte tehnice, printre care Proiectul „Rețeaua de 

telecomunicații fixe și mobile pentru Poliția de 

Frontieră”, în cadrul căruia au fost instalate 

turnuri pe tot perimetrul frontierei de Vest, pe 

care se amplasează echipamente de telefonie 

fixă și mobilă și se instalează camere de 

termoviziune și viziune nocturnă, fapt care va 

eficientiza considerabil activitatea instituției.  

În cadrul unui alt proiect de anvergură 

„Prevenirea proliferării armelor de distrugere în 

masă”, finanțat de către Departamentul 

Apărării al SUA, Poliția de Frontieră a fost dotată cu zeci de automobile și echipament special 

pentru supravegherea și controlul frontierei de stat, dintre care menționăm 80 de mașini Dacia 

Duster, 30 de autoturisme Opel Vivaro, 10 autoturisme Nissan Pathfinder, 105 (ATV-uri), 

echipament special ce include veste speciale, brâuri pentru echipament, rucsacuri, cătușe, 

binocluri cu stabilizator de imagine, binocluri cu infra-roșu pentru utilizare pe întuneric, sisteme 

GPS, sisteme de detectare a  

mișcării etc.  

Unele puncte de trecere mai 
dispun încă de automobilele 
sovietice, echipamentul și 
uniformele vechi, însă acestea 
urmează a fi ulterior înlocuite.  

Astfel, putem afirma că în 2013 Poliția de Frontieră a înregistrat rezultate evidente în ceea ce 
privește asigurarea logistică complexă a frontierei de stat.  
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Asigurarea securității frontierelor 
 

Controlul frontierei de stat 

Poliția de Frontieră are o misiune complexă și multilaterală de securizare a națiunii împotriva 

migrației ilegale și criminalității transfrontaliere. Frontiera țării noastre este zilnic amenințată 

de infractorii care se angajează în activități ilegale, variind de la eschivarea achitării taxelor de 

import și export a bunurilor, până la traficul de substanțe stupefiante și ființe umane.  

În acest context, pe parcursul anului 2013, am întreprins 

măsuri concrete în scopul perfecționării supravegherii și 

controlului trecerii frontierei de stat. În acest context, în 

practica de serviciu am introdus noi forme și metode ale 

controlului frontierei, mijloace speciale și echipament 

modern.  

Polițiștii de frontieră care efectuează controlul trecerii 

frontierei dispun de încăperi separate, echipament modern și adecvat pentru consultarea 

bazelor de date și examinarea documentelor de călătorie în timpul controalelor de prima și a 

doua linie, precum și echipament special pentru verificarea autovehiculelor.  

Toate punctele de trecere sunt conectate în regim on-line cu serverul central al Poliției de 

Frontieră prin intermediul serviciilor prestate de companiile naționale de telecomunicații,  cu 

posibilitatea de verificare a valabilității actelor de călătorie a cetățenilor Republicii Moldova, 

verificarea documentelor de călătorie a străinilor și  automobilelor în baza de date INTERPOL. 

Toate secțiile de control sunt dotate cu dispozitive de citire a datelor din zona mecanolizibilă și 

din cipurile RFID din actele de călătorie.  

Sectoarele Poliției de Frontieră monitorizează 

frontiera de stat 24/24, 7/7 prin intermediul patrulelor 

mobile/pedestre, fiind sprijinite de mijloace tehnice 

speciale de control al frontierei (automobile de teren, 

ATV- uri, ambarcațiuni cu motor, câini de serviciu, 

dispozitive de vedere pe timp de noapte și camere 

termice, camere fixe de supraveghere a perimetrului 

etc.). Patrulele se află în pregătire permanentă pentru 

acțiuni de prevenire a activităților ilegale la frontieră. 

Patrulele mobile, ce activează în zona de frontieră, dispun de dispozitive 

pentru verificarea documentelor de călătorie și mijloace speciale pentru 

oprirea și controlul transportului auto.  

În vederea sporirii nivelului de cunoaștere a situației și a capacității de 

reacție în domeniul prevenirii migrației ilegale și combaterii criminalității transfrontaliere, am 

creat și funcționează Centrul național de coordonare, 5 Centre regionale de coordonare și 41 
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puncte locale de coordonare - dispecerate. Centrele menționate funcționează în regim non-

stop și sunt responsabile de implementarea sistemului național de control al frontierei de stat 

ce constă în asigurarea Republicii Moldova cu un cadru tehnic și operațional în vederea 

realizării conceptului EUROSUR (Sistemul European de Supraveghere al Frontierelor).    

 

În domeniul dat, pe parcursul anului 2013, am menținut o cooperare avantajoasă cu structurile 

similare ale statelor vecine, organizând 388 patrulării comune a frontierei cu omologii din 

România și 953 cu cei din Ucraina. La fel, am efectuat 7 patrulări cu EUBAM, 1 - cu FRONTEX și 

circa 342 patrulări cu alte organizații de ocrotire a normelor de drept care activează în zona de 

frontieră. 

Câinii de serviciu 

Ajutoare de bază în practica de serviciu și prieteni 

devotați în viața cotidiană. Aici vorbim despre câinii 

polițiști care zilnic luptă cu traficanți de droguri, tâlhari și 

criminali. Peste 100 de câini-polițiști, de rase ciobănești-

germani, labrador și belgieni, ne apară hotarele. O bună 

parte din succesele Poliției de Frontieră se datorează 

câinilor care sunt la datorie împreună cu inspectorii. 

La ajutorul câinilor dresați de polițiștii de frontieră 

apelează și alte structuri din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. Pe parcursul anului au fost înregistrate 

30 de solicitări din partea comisariatelor raionale de poliție. Patrupezii au căutat 
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droguri,obiecte furate și infractori. De remarcat, că datorită patrupezilor Poliției de Frontieră, 

de la începutul anului curent, a fost posibilă descoperirea a 21 de cazuri, cu reținerea 

persoanelor bănuite în comiterea furturilor, omorurilor sau pentru tentativele de trecere ilegală 

a frontierei. Din toate cazurile înregistrate, jumătate au fost descoperite cu ajutorul câinilor din 

subdiviziunile Direcției regionale Nord.  

Un exemplu elocvent în acest sens este 

patrupedul ”Oscar”, care activează la frontiera 

de stat din 2010 și care, în acest an, a reușit să 

descopere patru infracțiuni - două omoruri și 

două furturi.  

În unul din cazuri, Inspectoratul de poliție 

Dondușeni a solicitat acordarea ajutorului în 

acțiunile de căutare și depistare a unei 

persoane bănuite în comiterea unui omor în orașul Dondușeni. Mai bine de trei ore, împreună 

cu inspectorii de poliție, am desfășurat mai multe acțiuni de căutare și investigare. Câinele 

”Oscar” a fost cel care i-a dus pe ofițeri de la locul săvârșirii crimei până la domiciliul făptașului. 

Bărbatul a fost reținut de către colaboratorii Inspectoratului de poliție Dondușeni, în vederea 

stabilirii tuturor circumstanțelor și aplicării măsurilor legale ce se impun. 

Un alt exemplu de infracțiune deconspirată cu ajutorul câinilor de serviciu este descoperirea a 

250 gr. de substanță vegetală, presupusă a fi marijuana. Astfel, la data de 30 octombrie, în 

trenul de rută Chișinău-Moscova a fost declanșată o acțiune de combatere a traficului ilicit de 

droguri. În acest sens, polițiștii de frontieră au pus în acțiune câinele de serviciu Ţegla, antrenat 

special pentru astfel de operațiuni, care, după câteva minute de căutări, a descoperit, la 

intrarea în unul din vagoane, o sticlă în care era substanță vegetală mărunțită, asemeni 

marijuanei. 

Câinii de serviciu sunt participanți activi și la expozițiile 

internaționale de câini, fiind desemnați campioni și 

nominalizați la categoria cei mai buni câini ai expozițiilor 

“Cupa Mondială 2013” și „Campionatul Italiei 2013”. 

Grație organizării sistematice de către EUBAM și 

FRONTEX a diferitor cursuri de instruire internaționale, 

pregătirii continue și îngrijirii zilnice, patrupezii Poliției 

de Frontieră, antrenați pentru diverse situații, 

demonstrează în mod constant performanțe la descoperirea infracțiunilor atât la frontieră, cât 

și în localitățile din proximitatea acesteia. 

 

 

 

22 



RAPORTUL DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR POLIȚIEI DE FRONTIERĂ PENTRU ANUL 2013 

 
 

 

Combaterea criminalității transfrontaliere 

În rezultatul reformării din ultima perioadă, Poliției de Frontieră i-au fost atribuite noi 

competențe în domeniul urmăririi penale, investigațiilor speciale, expertizei judiciare a 

documentelor și eliberării vizelor în punctele de trecere a frontierei în situații excepționale. 

Acest fapt asigură realizarea mai eficientă a sarcinilor de prevenire și combatere a 

criminalității transfrontaliere, inclusiv traficul de ființe umane, a trecerii ilegale a frontierei de 

stat, contrabandei, falsificării și folosirii frauduloase a documentelor, precum și facilitarea 

călătoriei persoanelor în cazuri deosebite.  

 

Investigarea infracțiunilor  

Deși este un domeniu relativ nou de activitate pentru Poliția de Frontieră, avem deja rezultatele 

semnificative în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere. 

Astfel, în perioada anului 2013, ofițerii de urmărire penală au înregistrat 605 sesizări cu privire 

la infracțiuni. Din numărul total de 605 procese penale începute, urmărirea penală a fost 

pornită în 472 de cazuri. Din numărul total de infracțiuni înregistrate, 15 sunt din categoria 

deosebit de grave, 26 – grave, 96 – mai puțin grave și 308 - ușoare. 

Un succes remarcabil care confirmă colaborarea eficientă cu omologii din România, este 

desfășurarea operațiunii comune cu colaboratorii Inspectoratului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Iași, soldată cu efectuarea mai multor percheziții și anihilarea unei grupări criminale 

internaționale specializate în contrabanda cu autoturisme sustrase.  

O atenție sporită a fost acordată luptei împotriva traficului de substanțe narcotice și 

stupefiante. Astfel, un caz de rezonanță l-a constituit reținerea, în comun cu Inspectoratul 

Național de Investigații și Procuratura Generală ale RM, a unui lot impunător de pastile Ecstasy 

în valoare de 9,8 milioane de lei, aceasta fiind cea mai mare captură din Republica Moldova. 

Cele 56 mii de pastile de Ecstasy au fost aduse din Olanda și introduse ilegal în țara noastră. 

După un filaj de câteva luni, în comun cu 

Procuratura Generală, am deconspirat activitatea 

unui grup criminal specializat în contrabandă cu 

substanțe narcotice, reținând, la 24 decembrie 

2013, patru membri ai acestuia, care riscă 

închisoare de până la 15 ani.  

Astfel, urmare a valorificării datelor și informațiilor 

deținute, am depistat și ridicat 5 pachete de 

marijuana a câte 2 kg fiecare, valoarea căreia pe piața 

tenebră constituie 3,5 mln lei. Drogurile proveneau 

din Grecia și urmau să fie realizate pe teritoriul țării 

noastre.  
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Pe parcursul anului curent, în urma desfășurării acțiunilor orientate la supravegherea și 

controlul frontierei de stat, am depistat și reținut în zona de frontieră și pe linia frontierei 

migranţi din Afganistan, Siria, Bangladesh, Egipt, Iran, Congo, Cameron.  

Cea mai impresionantă captură de țigări din perioada 

de raport a avut loc pe 9 noiembrie, fiind descoperite 

și ridicate 2 310 200 țigarete de proveniență 

autohtonă, în valoare de aproximativ 800 mii lei, pe 

care un grup de persoane intenționau să le introducă 

ilegal în România.  

Un alt caz demascat de polițiștii de frontieră și care 

esențial a contribuit la promovarea imaginii instituției 

noastre în societate este anihilarea unei grupări 

criminale care se ocupa cu sustragerea bunurilor din bagajele pasagerilor Aeroportului 

Internațional Chișinău. 

Activă în zona de frontieră este și contrabanda cu alcool, un exemplu elocvent în acest sens 

fiind contracararea unei tentative de trecere ilegale a frontierei moldo-ucrainene a peste 6 tone 

alcool etilic. În rezultatul desfășurării a 8 percheziții la domiciliile persoanelor suspectate în 

cazul respectiv, au fost depistate încă 30 tone de alcool și alte obiecte delicte.  

Ofițerii de urmărire penală și investigații speciale 

și-au orientat eforturile spre asigurarea respectării 

drepturilor omului, excluderea cazurilor de 

începere neîntemeiată a urmăririi penale, 

îmbunătățirea calității urmăririi penale. 

 

 

 

Examinarea contravențiilor 

Conform datelor statistice cu privire la activitatea de constatare și examinare a contravențiilor 

în cadrul Poliției de Frontieră, pe parcursul anului 2013, au fost examinate și constatate 3650 

contravenții, fiind încasate amenzi de 1 012 850 lei. 

În acest domeniu, unul din cele mai relevante 

cazuri este reținerea în zona de frontieră a trei 

bărbați, pentru aflare ilegală, având la ei și un 

mistreț. 

În pofida faptului că Poliția de Frontieră 

reamintește periodic persoanelor pasionate de 

vânătoare sau de pescuit despre regulile de  
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aflare în zona de frontieră, unii din ei ignoră cu vehemență aceste recomandări. 

Astfel, la 17 decembrie, în timpul desfășurării misiunii de supraveghere a hotarului, polițiștii de 

frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, au stopat pentru verificări un automobil. În 

rezultatul cercetărilor, s-a constatat că cei trei bărbați, aflați în mijlocul de transport, nu aveau 

careva acte de identitate. Mai mult, polițiștii de frontieră au depistat un mistreț de aproximativ 

60 kg și diferite instrumente de sacrificare a animalului. Respectiv, bărbații au fost sancționați 

cu câte 20 u.c. fiecare, iar mistrețul a fost transmis spre expertiza sanitaro-veterinară în orașul 

Rîșcani.  

De asemenea, aplicăm cu succes noile competențe în ceea ce 

privește răspunderea transportatorilor în cazul transportării în 

țară a străinilor fără acte necesare de călătorie, în anul 2013 fiind 

întocmite 78 procese-verbale în baza art. 3321 (1) - (3) al Codului 

Contravențional al RM. 

 

Expertiza judiciară a documentelor 

O altă competență nouă atribuită Poliției de Frontieră a fost expertiza judiciară a documentelor 

de călătorie.  

În vederea preluării celor mai bune practici 

europene și consolidării competențelor și 

capacităților în domeniul securității 

documentelor, Poliția de Frontieră își 

dezvoltă și îmbunătățește propriul sistem de 

control și examinare a documentelor de 

călătorie.  

În prezent dispunem de experți în 

documente bine instruiți și capabili să 

gestioneze și să efectueze expertiza tehnico-

legală a documentelor de călătorie în mod 

eficient. 

Pe parcursul anului 2013 în domeniul asigurării probatorii pe marginea proceselor penale, 

polițiștii de frontieră au efectuat 140 rapoarte de expertiză și 152 rapoarte de constatare 

tehnico-ştiinţifică.  

Printre cele mai răsunătoare cazuri de contracarare a tentativei de trecere a frontierei cu acte 

de călătorie falsificate se numără depistarea în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău, pe 

sensul de intrare în Republica Moldova, a opt cetățeni ai Indiei care au prezentat la control 

pașapoarte israeliene contrafăcute.  

Printre pasagerii sosiți cu ruta aeriană Moscova –Chișinău, un grup de migranţi indieni s-au 

legitimat în baza pașapoartelor emise de autoritățile din Israel. Chiar din primele cercetări ale 
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documentelor prezentate, au apărut suspiciuni cu 

privire la autenticitatea datelor din pașapoarte, 

acestea fiind supuse unor verificări adiționale. 

Ulterior, în rezultatul examinării minuțioase cu 

ajutorul tehnicii speciale din dotare, a fost 

demonstrată falsitatea documentelor.  

Totodată, în cadrul verificării bagajelor, polițiștii 

de frontieră au depistat și actele originale ale 

persoanelor reținute. Atenția inspectorilor controlului de frontieră s-a oprit asupra unei pagini 

din pașapoarte, unde erau aplicate vizele pentru Republica Moldova, care de asemenea, s-au 

dovedit a fi contrafăcute. 

Din actele de identitate și declarațiile celor în cauză, a rezultat că sunt cetățeni ai Indiei, care 

intenționau să intre ilegal în Republica Moldova, ca ulterior să-și continue drumul spre 

comunitatea europeană.  

În baza celor depistate, migranților indieni nu le-a fost permisă intrarea în țară, fiind returnați la 

punctul inițial de îmbarcare, în conformitate cu prevederile legale. 

Demnă de menționat este și operațiunea comună dintre Departamentul Poliției de Frontieră și 

Serviciul de Informații și Securitate, în rezultatul căreia a fost anihilată o grupare transnațională, 

specializată în confecționarea clandestină a actelor oficiale ale mai multor instituții statale. 

Astfel, pe parcursul lunii septembrie 2013, 

angajații Sectorului Poliției de Frontieră 

„Aeroport”, în cooperare cu ofițerii de 

informații și securitate ai SIS, au desfășurat o 

amplă operațiune pentru acumularea de probe 

și documentarea activității ilegale a patru 

filiere, care confecționau acte oficiale false, 

printre care pașapoarte ale Republicii Moldova 

și, respectiv, ale României, permise de 

conducere, destinate inclusiv pentru diverși 

exponenți din țări cu risc terorist sporit. În acest sens, au fost efectuate 8 percheziții domiciliare 

în municipiul Chișinău, urmare cărora au fost ridicate circa 400 acte false, înscrisuri și obiecte 

specifice utilizate la falsificarea actelor. 

Este de menționat că în baza actelor de stare civilă false, ridicate în cadrul operațiunii, numeroși 

concetățeni moldoveni intenționau să aplice procedura de dobândire a cetățeniei României. 

Pe faptul dat, au fost pornite patru cauze penale. Actualmente, sunt înfăptuite acțiuni 

multilaterale ce țin de urmărirea și pedepsirea infractorilor în baza probelor ridicate, precum și 

stabilirea tuturor cetățenilor moldoveni, care au utilizat în cazul dat „serviciile” filierelor ilegale, 

obținând, în consecință, dubla cetățenie. 
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Prin acțiunile întreprinse de-a lungul timpului și succesele înregistrate, Poliția de Frontieră a 

Republicii Moldova exprimă un interes deosebit în preluarea celor mai bune practici europene 

și consolidarea competențelor și capacităților în domeniul securității documentelor de 

călătorie. 

În anul 2013, la punctele de trecere a frontierei de stat au fost eliberate 93 vize în cazuri de 

excepție. Cea mai mare parte dintre acestea au fost eliberate din motivul îmbolnăvirii rudelor. 

Marea majoritate a vizelor (92 cazuri) au fost eliberate în Sectorul Poliției de Frontieră 

Aeroportul Internațional Chișinău. 

Activitatea echipelor mobile 

Un factor important în prevenirea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere îl constituie 

controlul rutelor de trafic internațional pe întreg teritoriul național, prin utilizarea echipelor 

mobile. Acestea au fost înființate în contextul implementării principiilor conceptului EUROSUR. 

Echipele mobile funcționează la nivel central și local 

ca efect al descentralizării unor atribuții 

operaționale și a delegării de competențe către 

structurile regionale. În funcție de destinație, 

echipele mobile acționează în zona de frontieră, 

precum și în afara acesteia. Acestea sunt prezente 

în localitățile de frontieră, pe rutele principale de 

comunicații și în alte locuri în care utilizarea lor este 

cea mai adecvată situației operative. 

Printre activitățile cu cel mai mare ecou din anul 

2013 se numără și operațiunea ”Lease car II”, în cadrul căreia, echipele mobile mixte formate 

din colaboratorii Poliției de Frontieră, Inspectoratului Național de Patrulare, Inspectoratului 

Național de Investigații, Serviciului Vamal și 

reprezentanții Interpol, au desfășurat acțiuni de 

combatere a furturilor de automobile. 

Operațiunea s-a petrecut pentru al doilea an 

consecutiv, în rezultatul acesteia fiind depistate 

mașini furate, viniete expirate, acte contrafăcute. 

Acțiunile de combatere a activităților ilegale și de 

caracter preventiv, au avut drept scop depistarea 

unităților de transport furate și perfecționarea 

mecanismelor de cooperare ale organelor competente din statele-membre SELEC pe acest 

segment, identificarea persoanelor implicate în traficul ilicit de mijloace auto, precum și 

deconspirarea întregii scheme de contrabandă cu mijloace de transport. 
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De menționat că, toate acțiunile antifraudă 

întreprinse de către echipajele mixte asigură 

depistarea și sancționarea oricăror tentative de 

introducere ilegală a mijloacelor de transport și 

aflare pe teritoriul Republicii Moldova. La fel, 

reușita acestei operațiuni, a fost motiv de a 

desfășura și în viitor, individual sau în conlucrare cu 

alte autorități competente, activități adecvate 

pentru contracararea acestui flagel. 
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Activități cu caracter social 

Poliția de Frontieră se implică activ în viața socială  

Înverzirea plaiului natal 

Pe parcursul zilei de 26 octombrie, polițiștii de frontieră s-au 

alăturat acțiunilor de ecologizare și înverzire a plaiului natal. 

Tradițional, în cadrul Zilei Naționale a Înverzirii Plaiului, 

împreună cu angajații administrațiilor publice locale, 

lucrătorii ocolurilor silvice, dar și ajutați de copiii de polițiști 

de frontieră, ne aducem contribuția la salubrizarea, 

amenajarea teritoriului și plantarea arborilor și arbuștilor în 

subdiviziunile subordonate instituției de frontieră. 

Acțiunea sub genericul „Un arbore pentru dăinuirea 

noastră”, este organizată în conformitate cu Decretul 

Președintelui Republicii Moldova, începând cu anul 1995. 

Din anul 2011, această activitate se desfășoară în ultima 

sâmbătă a lunii octombrie, deoarece toamna puieții se 

înrădăcinează mai bine. 
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Acte de caritate  

Pe lângă asigurarea securității hotarelor țării, noi încercăm să aducem zâmbete și voie bună în 

viața copiilor mai puțin favorizați de soartă.  

Astfel, pe parcursul anului 2013, cu diferite ocazii, am organizat acte de caritate pentru copiii 

defavorizați de la Centrul de Reabilitare și Integrare Socială a Copiilor cu Dizabilități „Cris 

Cultum” din Stăuceni, Școala auxiliară internat din orașul Nisporeni și Centrul Comunitar de 

Asistență Socială din satul ”Olănești”. Acești copii împreună cu cei ai polițiștilor de frontieră au 

avut parte de surprize și cadouri cu ocazia Sfintelor sărbători de Paști, Zilei internaționale a 

copilului, Zilei Poliției de Frontieră, 1 septembrie, primei zile de 

vacanță de toamnă și frumoaselor sărbători de iarnă. 

Micuților le sunt organizate tradițional vizite în capitală, cu 

programe interactive (spectacole cu trucuri și magie, vizite la 

Grădina Zoologică, la Aeroportul Internațional Chișinău, inclusiv 

la unicul muzeu aeronautic din Moldova și la Cinematograful 

Odeon).   

Câinii de serviciu sunt preferații copiilor și demonstrează că sunt 

eficienți nu doar la depistarea infractorilor, dar pot fi și prieteni 

blânzi și amuzanți, lăsând-se îmbrățișați de micuți. 
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Perspective de dezvoltare a Poliției de Frontieră 
 

Poliția de Frontieră își propune să implementeze în continuare managementului integrat al 
frontierei în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene, astfel încât să își 
consolideze credibilitatea pe plan internaționl.  
În aceeași ordine de idei, vom continua să ne perfecționăm activitatea în scopul combaterii 
migrației ilegale, traficului de ființe umane și a altor fenomene ale criminalității 
transfrontaliere.  
 
Una din prioritățile cheie ale instituției o reprezintă asigurarea accesului populației la un 
serviciu calitativ și o atitudine adecvată și integră în cadrul exercitării atribuțiilor funcționale 
de către personalul Poliției de Frontieră.  
 

Mai mult, ne propunem să avansăm pe calea alinierii la standardele europene prin 

cooperarea cu instituțiile și organizațiile de resort și realizarea prevederilor acordurilor în 

vederea implementării celor mai bune practici în domeniu.  

Fiind o instituție publică, resursele umane reprezintă o componentă de bază în asigurarea 

unei activități eficiente de securizare a hotarelor țării. Prin urmare, preconizăm să 

modernizăm managementul resurselor umane prin dezvoltarea unui sistem de formare 

continuă a personalului, instituirea unor proceduri clare și transparente de evaluare, 

promovare și motivare a angajaților.  

De asemenea, Poliția de Frontieră promovează activ conceptul de toleranță zero față de 

corupție, acte de tortură, încălcarea drepturilor și libertăților legitime, atitudini și tratamente 

discriminatorii din partea personalului Poliției de Frontieră.  

Atît activitatea instituției, cît și imaginea acesteia urmează a fi continuu perfecționate. Acest 

scop poate fi atins prin dezvoltarea unei infrastructuri integrate și eficiente orientate spre 

îmbunătățirea performanțelor profesionale și asigurării calității și transparenței serviciilor 

prestate. 
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