
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1101/2018 cu privire la 

aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei 

de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni 

pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 5 lit. a) și art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la 

Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1101/2018 cu privire la aprobarea Strategiei 

naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 

și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 448-460, art. 1261) se 

modifică după cum urmează: 
 

1) în denumire, textul „Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020” se 

substituie cu cuvintele „Planurilor de acțiuni”; 
 

2) punctul 1 se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins: 

„3) Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea 

Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 

2018-2023, conform anexei nr. 3”; 
 

3) punctul 2:  

a) la subpunctul 2), cuvintele „Planul nominalizat” se substituie cu 

cuvintele „Planurile nominalizate”; 

b) la subpunctul 3), cuvântul „Plan” se substituie cu cuvintele „Planurile 

nominalizate”; 
 

4) în anexa nr. 1: 

a) la punctul 23, cuvântul „Planul” se substituie cu cuvântul „Planurile”; 

b) la punctul 25, cuvintele „Planului de implementare a” se substituie cu 

cuvintele „Planurilor de acțiuni privind implementarea”; 
 

5) se completează cu anexa nr. 3 cu următorul cuprins: 
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„Anexa nr. 3  

la Hotărârea Guvernului nr. 1101/2018 

 

PLANUL 

de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei 

naționale de management integrat al frontierei de stat 

pentru perioada 2018-2023 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

măsurilor 
Denumirea acțiunilor 

Indicatorii de 

monitorizare 

Costurile de 

implementare 

(mii lei)/sursa de 

finanțare  

Termenul 

de realizare 
Instituția responsabilă 

 

1 2 3 4 5 6 7 

OBIECTIVUL I. Dezvoltarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, a cooperării interinstituționale în vederea asigurării eficienței 

și coerenței în acțiuni, precum și a interoperabilității dintre autoritățile și agențiile naționale și internaționale, realizarea schimburilor regulate 

de informații prin intermediul instrumentelor de cooperare 

1. Perfecționarea 

continuă a 

procedurilor și 

a  formelor de 

cooperare atât 

bilaterale, cât și 

multilaterale 

1.1. Implementarea 

prevederilor Acordurilor/ 

Planurilor de colaborare/ 

cooperare bilaterale 

și/sau multilaterale dintre 

autoritățile din sistemul 

managementului integrat 

al frontierei de stat 1 

Număr de activități 

comune desfășurate  

–/ bugetul 

autorităților și 

instituțiilor 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției; 

Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență; 

Biroul migrație și azil); 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene; Ministerul 

Apărării; Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale; Ministerul 
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1 2 3 4 5 6 7 

Mediului; Ministerul 

Sănătății; Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor; Instituția 

Publică Agenția Servicii 

Publice; Cancelaria de Stat 

(Biroul politici de 

reintegrare) 

1.2. Reglementarea 

procedurii de relaxare a 

controalelor la trecerea 

frontierei 

Grup de lucru 

interinstituțional creat; 

cadru normativ elaborat 

și aprobat 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul Vamal) 

2. Dezvoltarea 

Sistemului de 

coordonare a 

securității frontaliere 

compatibil cu 

Sistemul european de 

supraveghere a 

frontierelor 

(EUROSUR) 

2.1. Stabilirea 

mecanismului de schimb 

de informații în contextul 

Sistemului european de 

supraveghere a 

frontierelor (EUROSUR) 

Runde de negocieri 

desfășurate; acord/ 

acorduri bilaterale 

privind schimbul de 

informații în contextul 

Sistemului european de 

supraveghere a 

frontierelor 

(EUROSUR) cu statele 

membre ale Uniunii 

Europene și/sau 

Agenția Europeană 

pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de 

Coastă (Frontex) 

negociate și încheiate  

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

III, 2023 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

2.2. Revizuirea cadrului 

normativ în vederea 

asigurării implementării 

Cadru normativ 

elaborat și aprobat 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

Trimestrul 

III, 2023 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 
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1 2 3 4 5 6 7 

mecanismelor de 

cooperare și schimb de 

informații în Sistemul 

european de 

supraveghere a 

frontierelor (EUROSUR) 

atribuțiile 

funcționale) 

Frontieră)  

3. Asigurarea 

interoperabilității 

sistemelor 

informaționale ale 

autorităților din 

sistemul 

managementului 

integrat al frontierei 

de stat 

3.1. Asigurarea 

funcționalității 

Directoriului Național al 

Cheilor Publice (NPKD) 

pentru identificarea 

biometrică a persoanelor 

care traversează frontiera 

de stat 

Mentenanță a 

Directoriului Național 

al Cheilor Publice 

(NPKD) asigurată; 

surse de finanțare 

identificate pentru 

dezvoltarea Sistemului 

informațional „Evidența 

traversărilor frontierei 

de stat” prin asigurarea 

funcționalității privind 

identificarea biometrică 

a persoanelor care 

traversează frontiera de 

stat; contracte încheiate 

–/ bugetul 

autorităților și 

instituțiilor 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul II, 

2022 

Instituția Publică Agenția 

Servicii Publice; Ministerul 

Afacerilor Interne 

(Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră) 

4. Consolidarea 

mecanismului de 

colaborare privind 

schimbul de informații 

cu autoritățile 

competente din statele 

vecine 

4.1. Consolidarea și 

valorificarea 

mecanismelor/ 

procedurilor de schimb 

în regim de timp real a 

informațiilor cu Serviciul 

Grăniceresc de Stat al 

Ucrainei cu privire la 

persoanele și la 

mijloacele de transport 

care traversează frontiera 

Mecanisme/proceduri 

de schimb de informații 

consolidate și 

valorificate prin 

executarea Acordului 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova și 

Cabinetul de Miniștri al 

Ucrainei cu privire la 

organizarea schimbului 

de informații privind 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 
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1 2 3 4 5 6 7 

de stat comună  persoanele și mijloacele 

de transport cu care 

persoanele traversează 

frontiera de stat moldo-

ucraineană  

4.2. Ajustarea cadrului 

normativ bilateral în 

scopul implementării 

mecanismului de alertă 

transfrontalieră dintre 

Republica Moldova și 

Ucraina cu privire la 

amenințările legate de 

criminalitatea 

transfrontalieră 

Număr de runde de 

negocieri desfășurate; 

cadru normativ bilateral 

ajustat  

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul Vamal) 

4.3. Extinderea 

domeniului de aplicare al 

schimbului de informații 

prin Punctul de Contact 

Comun Palanca 

Cadru normativ 

elaborat și aprobat; 

aspecte vamale și 

polițienești incluse 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției); 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal);  

5. Asigurarea 

conștientizării situației 

la frontieră în timp 

real prin dezvoltarea 

sistemului de 

telecomunicații radio 

în standard TETRA 

5.1. Extinderea 

sistemului de 

telecomunicații al Poliției 

de Frontieră, inclusiv 

radiocomunicațiile în 

standard TETRA 

Sistemul de 

telecomunicații radio în 

standard TETRA extins 

conform necesităților 

2021 – 7000,0; 

2022 – 9000,0/ 

bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră 

Trimestrul 

IV, 2022 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Serviciul 

Tehnologii Informaționale) 

5.2. Asigurarea 

mentenanței 

infrastructurii de 

telecomunicații și 

Planul lucrărilor de 

mentenanță aprobat; 

contracte încheiate; 

lucrări de mentenanță 

2021 – 3500,0; 

2022 – 3500,0; 

2023 – 3500,0/ 

bugetul 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 
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1 2 3 4 5 6 7 

optimizarea sistemului de 

radiocomunicații în 

standard TETRA 

efectuate Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră 

 

6. Extinderea colaborării 

dintre autoritățile din 

sistemul 

managementului 

integrat al frontierei 

de stat și cele 

omoloage din statele 

vecine, Uniunea 

Europeană, 

Comunitatea Statelor 

Independente etc., 

precum și 

valorificarea 

mecanismelor de 

cooperare cu Agenția 

Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă, 

Misiunea Uniunii 

Europene de Asistență 

la Frontieră pentru 

Moldova și Ucraina, 

Interpol, Europol, 

Centrul Sud-Est 

European de Aplicare 

a Legii, Oficiul 

European de Luptă 

Antifraudă, 

Organizația Mondială 

6.1. Negocierea 

Acordului interstatal cu 

Ucraina privind regimul 

frontierei de stat moldo-

ucrainene 

Runde de negocieri 

desfășurate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

III, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

6.2. Negocierea și 

semnarea Acordului 

interstatal cu Ucraina cu 

privire la punctele de 

trecere a frontierei de stat 

moldo-ucrainene și 

simplificarea 

formalităților la trecerea 

frontierei de către 

cetățenii care locuiesc în 

raioanele de frontieră 

Runde de negocieri 

desfășurate; acord 

negociat și semnat 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

III, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

6.3. Finalizarea 

procesului de demarcare 

a frontierei de stat cu 

Ucraina 

Runde de negocieri 

desfășurate; proces de 

demarcare finalizat  

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

6.4. Semnarea și 

implementarea planurilor 

de cooperare dintre 

autoritățile de frontieră 

Număr de planuri de 

cooperare semnate; 

număr de planuri 

implementate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 
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1 2 3 4 5 6 7 

a Vămilor, 

Organizația pentru 

Democrație și 

Dezvoltare 

Economică și alte 

entități regionale și 

internaționale, a 

platformelor de 

cooperare 

multilaterală, a 

programelor și 

inițiativelor 

internaționale pe 

aspecte de securizare a 

frontierei de stat 

ale Republicii Moldova 

și autorități similare din 

alte state 1 

funcționale) Finanțelor (Serviciul Vamal) 

6.5. Asigurarea 

schimbului de date 

prealabile cu statele 

membre GUAM, 

Federația Rusă și Belarus 

Sisteme informaționale 

funcționale; schimb de 

date asigurat   

2000,0/ bugetul 

Serviciului Vamal 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal) 

OBIECTIVUL II. Consolidarea capacităților de control al frontierei, de prevenire și de combatere a infracționalității transfrontaliere 

7. Dezvoltarea 

capacităților de 

supraveghere a 

frontierei de stat; 

implementarea noilor 

tehnologii de 

supraveghere, a 

sistemelor de 

tehnologii 

informaționale și 

integrarea acestora cu 

alte sisteme existente 

7.1. Realizarea 

proiectului ,,EU 4 Border 

Security – implementarea 

sistemului de control-

video la punctele de 

trecere a frontierei rutiere 

și suport pentru 

supravegherea comună 

continuă a frontierei 

albastre” 1 

Sistem de monitorizare 

funcțional; mijloace și 

echipamente livrate 

conform proiectului  

15444,85/ surse 

externe; 5000,54/ 

bugetul 

Serviciului 

Vamal; 4000,0/ 

bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 

7.2. Identificarea și 

implementarea 

tehnologiilor moderne de 

control al frontierei  

Număr de tehnologii 

identificate și 

implementate; număr de 

fișe de proiect elaborate 

și transmise 

potențialilor finanțatori 

2021 – 13540,0; 

2022 – 13540,0; 

2023 – 13540,0/ 

bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră)  
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1 2 3 4 5 6 7 

de Frontieră  

7.3. Asigurarea 

funcționalității sistemelor 

fixe și mobile de 

supraveghere a frontierei 

de stat 

Planul lucrărilor de 

mentenanță aprobat; 

contracte încheiate; 

mentenanță preventivă/ 

corectivă efectuată  

2021 – 2500,0; 

2022 – 2500,0; 

2023 – 2500,0/ 

bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră 

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 

7.4. Consolidarea 

capacităților Poliției de 

Frontieră în 

supravegherea frontierei 

de stat prin dotarea cu 

echipamente și mijloace 

conform necesităților  

Număr de echipamente 

și mijloace procurate și 

distribuite; număr de 

fișe de proiect elaborate 

și transmise 

potențialilor finanțatori; 

surse de finanțare 

identificate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale)  

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră)  

7.5. Sporirea mobilității 

și capacității de 

intervenție a 

subdiviziunilor 

Inspectoratului General 

al Poliției de Frontieră la 

frontiera de stat 

Solicitări de asistență 

înaintate partenerilor de 

dezvoltare; surse de 

finanțare identificate 

–/ bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră (ține 

de atribuțiile 

funcționale)  

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 

7.6. Asigurarea 

infrastructurii hardware 

și software necesară 

pentru implementarea 

programului ,,Schimbul 

de date despre situația 

aeriană (ASDE)” 

Infrastructură hardware 

și software asigurată 

conform necesităților  

900,0/ bugetul 

Ministerului 

Apărării 

 

 

Trimestrul 

IV, 2021 

 

Ministerul Apărării 

7.7. Implementarea 

programului ,,Schimbul 

Programul ,,Schimbul 

de date despre situația 

–/ bugetul 

Ministerului 

Trimestrul 

IV, 2021 

Ministerul Apărării 
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1 2 3 4 5 6 7 

de date despre situația 

aeriană (ASDE)” 

aeriană (ASDE)” 

implementat și 

operațional  

Apărării (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

 

7.8. Crearea bazei de 

date comune privind 

situația aeriană în zona 

de frontieră  

Bază de date creată și 

pusă în aplicare 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

Ministerul Apărării; 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 

7.9. Efectuarea lucrărilor 

de reparație a radarelor 

din dotarea Armatei 

Naționale, destinate 

supravegherii spațiului 

aerian  

10 radare din dotarea 

Armatei Naționale 

reparate 

2021 – 1000,0; 

2022 – 1000,0; 

2023 – 1000,0/ 

bugetul 

Ministerului 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Apărării 

8. Dezvoltarea 

conceptului de 

patrulare comună la 

frontiera moldo-

română și cea moldo-

ucraineană 

8.1. Dezvoltarea 

conceptului de patrulare 

comună la frontiera 

moldo-ucraineană, cu 

accent sporit pe 

segmentul central 

(transnistrean) 

Concept de patrulare 

comună la frontiera 

moldo-ucraineană 

dezvoltat; runde de 

negocieri bilaterale 

desfășurate; soluții de 

eficientizare a 

activităților comune 

identificate, elaborate, 

aprobate și 

implementate; număr de 

patrule comune 

efectuate 

–/ bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră (ține 

de atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 

8.2. Consolidarea 

conceptului de patrulare 

comună la frontiera 

moldo-română 

Concept consolidat; 

număr de activități 

comune desfășurate 

–/ bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră (ține 

de atribuțiile 

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 
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1 2 3 4 5 6 7 

funcționale) 

9. Dezvoltarea 

componentei 

chinologice prin 

armonizarea/adaptarea

/revizuirea bazei 

normative de 

activitate, instruirea 

inspectorilor-

chinologi și dresarea 

câinilor de serviciu 

9.1. Revizuirea cadrului 

normativ ce 

reglementează activitatea 

chinologică în cadrul 

Ministerului Afacerilor 

Interne 

Cadru normativ 

elaborat și aprobat 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției; 

Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență; 

Inspectoratul General de 

Carabinieri) 

10. Dezvoltarea 

infrastructurii 

frontierei de stat și 

îmbunătățirea 

condițiilor de muncă 

pentru personalul 

instituțiilor cu 

competențe 

nemijlocite la 

frontiera de stat 

10.1. Reconstrucția a 4 

sedii ale sectoarelor 

Poliției de Frontieră  în 

cadrul proiectului 

„Cooperarea regională 

pentru prevenirea și 

combaterea criminalității 

transfrontaliere în 

Republica Moldova și 

România” 

Sediile sectoarelor 

poliției de frontieră 

„Valea Mare”, 

„Stoianovca”, „Brînza” 

și „Toceni” date în 

exploatare 

2021 – 9542,0; 

2022 – 7531,6/ 

surse externe; 

2021 – 10636,4; 

2022 – 13229,9/ 

bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră)  

10.2. Îmbunătățirea 

pachetului social pentru 

funcționarii autorităților 

din sistemul 

managementului integrat 

al frontierei de stat 

Soluții de îmbunătățire 

identificate; cadru 

normativ elaborat și 

aprobat 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne; autoritățile din 

sistemul managementului 

integrat al frontierei de stat  

11. Dezvoltarea și 

integrarea sistemelor 

informaționale, 

precum și 

automatizarea 

11.1. Implementarea unui 

sistem electronic de 

management al 

rândurilor la traversarea 

frontierei de stat 

Surse de finanțare 

pentru realizarea 

studiului de fezabilitate 

și implementarea 

sistemului 

–/ bugetul 

Serviciului Vamal 

(ține de atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 
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procedurilor de 

control la trecerea 

frontierei de stat 

informațional 

identificate 

Frontieră) 

11.2. Implementarea unui 

sistem de informații 

prealabile despre 

pasageri în Aeroportul 

Internațional Chișinău 

Sistem implementat și 

funcțional  

Surse externe 

(Programul 

Oficiului 

Organizației 

Națiunilor Unite 

pentru 

combaterea 

terorismului); 

–/bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023  

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției; 

Serviciul Tehnologii 

Informaționale); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale (Autoritatea 

Aeronautică Civilă); 

Instituția Publică Agenția de 

Guvernare Electronică; 

Instituția Publică Serviciul 

Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică 

11.3. Modernizarea 

Sistemului informațional 

integrat al Poliției de 

Frontieră  

Module noi 

implementate în 

contextul digitalizării/ 

optimizării proceselor 

gestionate de către 

Poliția de Frontieră 

2021 – 200,0; 

2022 – 200,0; 

2023 – 200,0/ 

bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 

11.4. Extinderea 

numărului agenților 

economici care 

beneficiază de proceduri 

simplificate de certificare 

a originii ,,Exportator 

Număr de agenți 

economici deținători ai 

statutului de 

,,Exportator aprobat” 

–/ bugetul 

Serviciului Vamal 

(ține de atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal) 
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aprobat” 

11.5. Dezvoltarea 

mecanismului de 

recunoaștere mutuală a 

statutului de agent 

economic autorizat cu 

țările Uniunii Europene 

Runde de negocieri 

desfășurate; acord 

dintre Republica 

Moldova și Uniunea 

Europeană negociat și 

semnat 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

11.6. Facilitarea 

comerțului legal, 

micșorarea timpului de 

vămuire a mărfurilor și a 

resurselor financiare prin 

modificarea procedurii 

de vămuire electronică a 

mărfurilor 

Hotărâre de Guvern 

elaborată și aprobată  

 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2021 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal)  

11.7. Extinderea 

declarării electronice 

pentru toate regimurile 

vamale 

Ponderea declarării 

electronice pentru toate 

regimurile vamale (%); 

timp și costuri de 

vămuire reduse 

–/ bugetul 

Serviciului Vamal 

(ține de atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal)  

11.8. Implementarea 

sistemului computerizat 

de tranzit dezvoltat 

(NCTS) 

Hotărâre de Guvern 

elaborată și aprobată; 

Sistem informațional 

funcțional 

Surse externe; 

–/bugetul 

Serviciului Vamal 

(ține de atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal)  

11.9. Implementarea 

conceptului expedierilor 

poștale în cadrul 

E-Commerce  

Concept implementat  

 

Surse externe 

(Proiectul de 

asistență tehnică 

„Modul de 

procesare a 

trimiterilor 

poștale exprese 

Trimestrul I, 

2022 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal)   
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presosire (PAP) 

și preplecare 

(PDP)); 

 –/bugetul 

Serviciului Vamal 

(ține de atribuțiile 

funcționale) 

12. Consolidarea 

capacităților de 

contracarare a 

traficului cu arme de 

distrugere în masă, a 

tehnologiilor și a 

materialelor nucleare 

și radiologice prin 

dotarea autorităților 

competente cu 

mijloacele și 

echipamentele 

necesare și pregătirea 

personalului pentru 

utilizarea eficace a 

acestora 

12.1. Modernizarea 

infrastructurii punctelor 

de trecere a frontierei de 

stat prin procurarea și 

dotarea cu echipamente 

speciale de detecție a 

materialelor radioactive 

și a altor substanțe 

interzise, a tehnologiilor 

nucleare, a armelor și 

a mijloacelor letale 

neconvenționale, a 

armelor de distrugere în 

masă 

Necesități identificate; 

surse de finanțare 

identificate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Mediului (Agenția 

Națională de Reglementare 

a Activităților Nucleare și 

Radiologice) 

12.2. Dezvoltarea 

capacităților de control al 

exporturilor și 

importurilor mărfurilor 

strategice și produselor 

cu dublă destinație1 

Număr de instruiri 

desfășurate; număr de  

funcționari instruiți 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 

12.3. Eficientizarea 

acțiunilor de depistare și 

stopare a tentativelor de 

introducere/scoatere 

pe/de pe teritoriul 

Număr de cazuri 

prevenite, depistate și 

stopate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 
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Republicii Moldova a 

armelor, substanțelor 

explozive, toxice și 

radioactive, precum și a 

altor obiecte care pot fi 

folosite pentru săvârșirea 

acțiunilor cu caracter 

terorist 1 

 Frontieră)  

13. Extinderea 

conceptului de control 

comun la frontiera cu 

Ucraina și 

implementarea 

acestuia la frontiera cu 

România 

13.1. Negocierea și 

semnarea Acordului 

interstatal cu România 

privind controlul în 

comun al persoanelor, al 

mijloacelor de transport 

și al mărfurilor 

Runde de negocieri 

desfășurate; proiect-

pilot implementat 

într-un punct de trecere 

a frontierei de stat; 

acord negociat și 

semnat 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

III, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

13.2. Extinderea 

conceptului de control 

comun la frontiera cu 

Ucraina 

Foaie de parcurs 

privind extinderea 

conceptului adoptată de 

către Guvernul 

Republicii Moldova și 

Guvernul Ucrainei; 

program de dezvoltare a 

infrastructurii punctelor 

de trecere stabilit; runde 

de negocieri 

desfășurate; tratate 

internaționale negociate 

și semnate; surse de 

finanțare identificate; 

număr al punctelor 

comune  de trecere a 

–/ bugetul 

autorităților și 

instituțiilor 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale)  

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Afacerilor Externe și 

Integrării Europene; 

Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 
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frontierei de stat dotate 

conform necesităților; 

pondere a punctelor 

comune de trecere a 

frontierei de stat moldo-

ucrainene (%)  

14. Modernizarea 

infrastructurii 

punctelor de trecere a 

frontierei de stat și 

înzestrarea acestora cu 

echipament modern și 

tehnică potrivit 

necesităților existente 

14.1. Realizarea 

proiectului din cadrul 

Programului operațional 

comun România-

Republica Moldova 

2014-2020, dedicat 

reconstrucției punctelor 

de trecere la frontiera 

moldo-română 

Punctele de trecere a 

frontierei de stat 

,,Sculeni-Sculeni”, 

,,Leușeni-Albița” și 

,,Giurgiulești-Galați” 

modernizate și 

funcționale 

2021 – 14566,2; 

2022 – 31826,4/ 

surse externe; 

2021 – 6028,8; 

2022 – 26338,6/ 

bugetul 

Serviciului Vamal 

Trimestrul 

III, 2022 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal)  

14.2. Asigurarea 

condițiilor necesare 

accesului la 

infrastructura punctelor 

de trecere a frontierei de 

stat a persoanelor cu 

dizabilități 

Necesități identificate; 

sursele de finanțare 

identificate; contracte 

încheiate; numărul 

punctelor de trecere a 

frontierei de stat 

asigurate cu condiții 

necesare accesului la 

infrastructura acestora a 

persoanelor cu 

dizabilități  

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră) 

15. Dezvoltarea 

capacităților 

autorităților naționale 

în domeniul 

controlului 

fluvial/portuar 

15.1. Crearea Sistemului 

informațional comun de 

evidență și raportare a 

sosirii/plecării navelor 

în/din Complexul Portuar 

Giurgiulești după 

Surse de finanțare 

identificate pentru 

realizarea studiului de 

fezabilitate privind 

crearea Sistemului 

informațional comun de 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 

(Agenția Navală); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 
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modelul SafeSeaNet  evidență și raportare a 

sosirii/plecării navelor 

în/din Complexul 

Portuar Giurgiulești 

după modelul 

SafeSeaNet 

Frontieră);  Ministerul 

Finanțelor (Serviciul Vamal) 

15.2. Elaborarea și 

aprobarea dispoziţiilor 

executorii în Complexul 

Portuar Giurgiulești  

Dispoziţii executorii 

elaborate și aprobate; 

proceduri de cooperare 

multilaterală în timpul 

efectuării controlului la 

trecerea frontierei în 

porturile Republicii 

Moldova descrise 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul II, 

2022 

 

Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 

(Agenția Navală); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră);  Ministerul 

Finanțelor (Serviciul Vamal) 

15.3. Reglementarea 

utilizării formularelor 

DAVID (Danube 

Navigation Standard 

Forms), elaborate în 

cadrul Strategiei Uniunii 

Europene pentru 

regiunea Dunării 

(SUERD)  

Cadru normativ 

elaborat și aprobat  

 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2021 

 

Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 

(Agenția Navală); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră);  Ministerul 

Finanțelor (Serviciul Vamal) 

15.4. Elaborarea 

proiectului de hotărâre a 

Guvernului privind 

consolidarea securității 

navelor și instalațiilor 

portuare  

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

 

–/ bugetul 

Ministerului 

Infrastructurii și 

Dezvoltării 

Regionale (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 
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15.5. Stabilirea 

formalităților de 

raportare pentru navele 

care sosesc în și/sau 

pleacă din port  

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

 

–/ bugetul 

Ministerului 

Infrastructurii și 

Dezvoltării 

Regionale (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 

16. Asigurarea 

capacităților minime 

de supraveghere a 

sănătății publice în 

cadrul punctelor de 

trecere a frontierei de 

stat, în conformitate 

cu prevederile 

Regulamentului 

Sanitar Internațional 

16.1. Implementarea 

prevederilor 

Regulamentului Sanitar 

Internațional 

Raport de evaluare 

elaborat și aprobat; 

recomandări de 

îmbunătățire înaintate  

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul  Sănătății 

(Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul Vamal) 

16.2. Revizuirea 

Hotărârii de Guvern 

nr. 475/2008 cu privire la 

aprobarea Planului de 

acțiuni privind punerea 

în aplicare a 

Regulamentului Sanitar 

Internațional în 

Republica Moldova 

Hotărâre de Guvern 

elaborată și aprobată 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

 

Trimestrul 

IV, 2021 

 

Ministerul  Sănătății 

(Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale (Autoritatea 

Aeronautică Civilă; Agenția 

Navală); Ministerul 

Mediului; Ministerul 

Agriculturii și Industriei 

Alimentare 

17. Consolidarea și 17.1. Planificarea, Număr de activități –/ bugetul Trimestrul Ministerul Afacerilor 
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valorificarea 

mecanismelor de 

cooperare între 

autoritățile din 

sistemul 

managementului 

integrat al frontierei 

de stat, în scopul 

coordonării acțiunilor 

de prevenire și 

contracarare a 

migrației ilegale și a 

criminalității 

transfrontaliere 

organizarea și 

desfășurarea activităților 

comune, în scopul 

prevenirii și combaterii 

migraţiei ilegale şi a 

criminalității 

transfrontaliere  

comune desfășurate  autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

IV, 2023 

 

 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției; Biroul 

migrație și azil); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale; Ministerul 

Mediului; Agenția 

Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

17.2. Crearea bazei de 

date comune privind 

evidența capturilor de 

produse de tutungerie 

Schimbul prealabil prin 

intermediul e-mailului 

oficial asigurat; studiul 

privind sistemele 

informaționale 

instituționale și 

posibilitățile de 

interconectare efectuat; 

surse de finanțare 

identificate  

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției) 

17.3. Crearea platformei 

de schimb de informații 

operative privind 

criminalitatea 

transfrontalieră  

Schimbul prealabil prin 

intermediul e-mailului 

oficial asigurat; studiul 

privind sistemele 

informaționale 

instituționale și 

posibilitățile de 

interconectare efectuat; 

surse de finanțare 

identificate  

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției) 
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17.4. Asigurarea 

protecției la frontieră a 

drepturilor de proprietate 

intelectuală 

Număr de depistări ale 

obiectelor de 

proprietate intelectuală 

susceptibile a fi 

contrafăcute; număr de 

obiecte de proprietate 

intelectuală introduse în 

Registrul obiectelor de 

proprietate intelectuală 

–/ bugetul 

Serviciului Vamal 

(ține de atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal) 

18. Intensificarea și 

extinderea cooperării 

cu structurile 

omoloage din alte 

state, cu misiunile 

diplomatice și 

consulare ale 

Republicii Moldova, 

ale țărilor de origine și 

terțe cu risc migrator, 

cu organismele 

europene și ale 

Organizației 

Națiunilor Unite, în 

vederea desfășurării 

de operațiuni comune, 

a schimbului de 

informații și a analizei 

de risc 

18.1. Valorificarea 

mecanismului de schimb 

de informații prin 

intermediul ofițerilor de 

legătură1 

Schimb de informații 

valorificat; număr de 

solicitări de asistență 

primite și expediate 

prin intermediul 

ofițerilor de legătură 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției); 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal); 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

OBIECTIVUL III. Dezvoltarea capacităților de participare a autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat 

la misiuni și operațiuni internaționale 

19. Consolidarea 

capacităților 

19.1. Identificarea 

soluțiilor privind 

Soluții identificate; 

mecanisme negociate; 

–/ bugetul 

autorităților 

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 
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instituționale de 

pregătire a 

personalului pentru 

aplicare și participare 

în cadrul misiunilor și 

operațiunilor 

internaționale, precum 

și instruirea în baza 

unor programe 

speciale comune ale 

autorităților de resort 

care deleagă angajați 

la operațiuni și 

misiuni internaționale 

instruirea personalului 

pentru participare la 

misiuni și operațiuni 

internaționale1 

procese necesare 

punerii în aplicare 

demarate; număr de 

instruiri desfășurate; 

număr de funcționari 

instruiți 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

 

 

General al Poliției de 

Frontieră; Biroul migrație 

și azil; Inspectoratul 

General al Poliției; 

Inspectoratul General de 

Carabinieri); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

19.2. Participarea 

angajaților la activitățile 

de schimb de experiență 

în contextul participării 

în cadrul misiunilor și 

operațiunilor 

internaţionale1 

Numărul de participanți 

și activități desfășurate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Biroul migrație 

și azil; Inspectoratul 

General al Poliției; 

Inspectoratul General de 

Carabinieri); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul Vamal) 

OBIECTIVUL IV. Consolidarea domeniului analitic și amplificarea rolului analizei de risc în procesul decizional 

20. Consolidarea 

sistemului de analiză a 

riscurilor prin 

dezvoltarea activității 

grupurilor comune de 

lucru 

interinstituționale; 

elaborarea produselor 

analitice bazate pe 

CIRAM (Common 

Integrated Risk 

20.1. Consolidarea și 

eficientizarea activității 

Grupului comun de 

analiză a riscurilor la 

nivel național și a 

grupurilor comune de 

analiză a riscurilor la 

nivel regional  

Cadru normativ 

revizuit; produse 

analitice bazate pe 

CIRAM elaborate și 

distribuite semestrial 

entităților interesate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției; Biroul 

migrație și azil); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale (Autoritatea 

Aeronautică Civilă) 
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Analysis Model – 

Model Comun 

Integrat de Analiză a 

Riscurilor) 

20.2. Consolidarea 

sistemului de analiză a 

riscurilor în Aeroportul 

Internațional Chișinău 

Grup comun de analiză 

a riscurilor la nivelul 

Aeroportului 

Internațional Chișinău 

creat 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră; Inspectoratul 

General al Poliției; Biroul 

migrație și azil); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale (Autoritatea 

Aeronautică Civilă) 

20.3. Consolidarea și 

eficientizarea cooperării 

între autorități în vederea 

evaluării amenințărilor și 

managementului 

riscurilor în domeniul 

securității aeronautice  

Număr de activități 

comune desfășurate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Finanțelor (Serviciul 

Vamal); Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale (Autoritatea 

Aeronautică Civilă) 

OBIECTIVUL V. Eficientizarea acțiunilor statului în domeniul migrației, returnării și al readmisiei, precum și a acțiunilor de asistență a 

persoanelor care solicită protecție internațională 

21. Consolidarea 

capacităților de 

depistare și 

îndepărtare a 

migranților ilegali la 

traversarea frontierei 

sau în interiorul țării, 

pentru asigurarea unui 

sistem eficient și 

funcțional 

21.1. Desfășurarea 

activităților de depistare 

a migranţilor ilegali și 

aplicarea măsurilor 

restrictive, precum și 

îndepărtarea acestora 

Număr de activități 

desfășurate  

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Biroul migrație și 

azil; Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră; 

Inspectoratul General al 

Poliției)  
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22. Consolidarea 

cooperării în domeniul 

readmisiei 

persoanelor, 

continuarea 

consultărilor bilaterale 

și negocierea 

acordurilor de 

readmisie, în special 

cu statele cu un 

potențial migrațional 

sporit, în scopul 

reducerii numărului 

migranților ilegali 

22.1. Asigurarea 

procedurilor de readmisie 

Număr de cetățeni sau 

resortisanți ai țărilor 

terțe transferați în 

Republica Moldova; 

număr de persoane 

transferate de pe 

teritoriul Republicii 

Moldova 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Biroul migrație și 

azil; Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră; 

Inspectoratul General al 

Poliției) 

22.2. Continuarea 

consultărilor bilaterale și 

negocierii acordurilor de 

readmisie, în special cu 

statele cu un potențial 

migraţional sporit, în 

scopul reducerii 

numărului de migranţi 

ilegali 

Runde de negocieri 

desfășurate; tratate 

internaționale negociate 

și semnate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Biroul migrație și 

azil; Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră); 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

23. Perfecționarea 

cadrului legal în 

domeniul azilului 

23.1. Revizuirea cadrului 

normativ cu privire la 

azil și armonizarea 

acestuia la standardele 

Uniunii Europene 

Cadru normativ 

elaborat și aprobat 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Biroul migrație și 

azil)  

OBIECTIVUL VI. Instituirea și consolidarea mecanismelor de asigurare a calității la nivelul autorităților din sistemul managementului 

integrat al frontierei de stat, precum și a mecanismelor naționale de evaluare și punere în aplicare 

a legislației în domeniul gestionării frontierei 

24. Aplicarea acquis-ului, 

a recomandărilor și a 

bunelor practici ale 

Uniunii Europene într-

o manieră uniformă și 

constantă 

24.1. Asigurarea 

funcționalității Grupului 

de lucru pentru evaluarea 

aplicării principiilor de 

management integrat al 

frontierei de stat și a 

bunelor practici 

Număr de misiuni de 

evaluare realizate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne; autoritățile din 

sistemul managementului 

integrat al frontierei de stat 
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internaționale aferente 

acestui domeniu 

24.2. Optimizarea 

proceselor și 

implementarea 

managementului calității 

în cadrul Poliției de 

Frontieră 

Procese optimizate; 

certificare obținută; 

număr de persoane 

instruite 

2022 – 250,0; 

2023 – 250,0/ 

bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră)  

24.3. Elaborarea cadrului 

normativ în vederea 

punerii în aplicare a 

noului Cod vamal  

Hotărâre de Guvern 

elaborată și aprobată  

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2022 

 

Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal)  

OBIECTIVUL VII. Consolidarea mecanismului sectorial de accesare și implementare a programelor și a proiectelor internaționale de 

asistență tehnică și investițională în domeniul managementului integrat al frontierei de stat 

25. Consolidarea 

potențialului de 

identificare, accesare 

și implementare 

corespunzătoare a 

programelor și 

a proiectelor de 

asistență externă 

25.1. Instruirea 

polițiștilor de frontieră în 

domeniul atragerii și 

implementării proiectelor 

și programelor de 

asistență externă 

Surse de finanțare 

identificate; număr de 

instruiri desfășurate; 

număr de polițiști de 

frontieră instruiți 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră)  

OBIECTIVUL VIII. Consolidarea domeniului de management al resurselor umane, dezvoltarea și perfecționarea domeniului de formare 

profesională a angajaților autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat 

26. Eficientizarea 

sistemelor de pregătire 

a personalului 

conform Curriculei de 

bază comune 

26.1. Asigurarea 

condițiilor de instruire a 

polițiștilor de frontieră în 

situații specifice  

Solicitări de asistență 

înaintate partenerilor de 

dezvoltare; parteneriate 

la nivel național/ 

internațional stabilite; 

soluții identificate; 

mecanisme negociate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul 

IV, 2023 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției de 

Frontieră); Ministerul 

Educației și Cercetării 
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26.2. Consolidarea 

capacităților Poliției de 

Frontieră în domeniul 

asigurării securității 

aeronautice 

Solicitări de asistență 

înaintate partenerilor de 

dezvoltare 

–/ bugetul 

Inspectoratului 

General al Poliției 

de Frontieră (ține 

de atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul IV, 

2023 

Ministerul Afacerilor Interne 

(Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră) 

26.3. Consolidarea 

capacităților Centrului de 

Excelență în Securitatea 

Frontierei 

Solicitări de asistență 

înaintate la adresa 

partenerilor de 

dezvoltare; parteneriate 

la nivel național/ 

internațional stabilite; 

soluții identificate; 

mecanisme negociate 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul IV, 

2021 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

(Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră); 

Ministerul Educației și 

Cercetării 

26.4. Consolidarea 

capacităților profesionale 

a personalului 

subdiviziunilor 

specializate (investigații 

speciale, urmărire penală, 

expertiză a documentelor) 

ale autorităților din 

sistemul managementului 

integrat al frontierei de 

stat 1 

Număr de instruiri 

desfășurate; număr de 

funcționari instruiți 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul IV, 

2023 

 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

(Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră; 

Inspectoratul General al 

Poliției; Biroul migrație și 

azil); Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal) 

26.5. Consolidarea 

capacităților funcționarilor 

Biroului migrație și azil la 

depistarea falsurilor în 

documentele de călătorie 

Număr de instruiri 

desfășurate; număr de 

funcționari instruiți 

–/ bugetul 

autorităților 

implicate (ține de 

atribuțiile 

funcționale) 

Trimestrul IV, 

2023 

Ministerul Afacerilor Interne 

(Biroul migrație și azil; 

Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră) 

 

Notă: 1 – acțiuni care vor fi realizate concomitent și/sau în comun de către instituțiile responsabile.”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru,  

ministru al infrastructurii 

și dezvoltării regionale     Andrei Spînu 

 

 

Viceprim-ministru,  

ministru al afacerilor externe 

și integrării europene     Nicolae Popescu 

 

 

Ministrul afacerilor interne    Ana Revenco 

 

 

Ministrul finanțelor     Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul apărării      Anatolie Nosatîi 

 

 

Ministrul sănătăţii       Ala Nemerenco 

 

 

Ministrul mediului      Iuliana Cantaragiu 

 

 

Ministrul educației și cercetării    Anatolie Topală 

 

 

Ministrul agriculturii  

și industriei alimentare      Viorel Gherciu 
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