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Pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului 

 nr. 834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat 

 al Poliției de Frontieră  

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2008 cu privire la 

Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 125-126, art. 841), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1) anexa nr. 1: 

 

a) la punctul 5:  

literele f) și l) vor avea următorul cuprins: 

„f) Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul 

electronic;”; 

„l) Hotărârea Guvernului nr. 153/2021 pentru aprobarea Conceptului 

Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de 

stat” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și 

sistemelor informaționale de stat;”; 

se completează cu literele i1) și m)–q) cu următorul cuprins: 

„i1) Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate;”; 

„m) Hotărârea Guvernului nr. 1090/2013 privind serviciul electronic 

guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass); 

n) Hotărârea Guvernului nr. 405/2014 privind serviciul electronic 

guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign); 
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o) Hotărârea Guvernului nr. 708/2014 privind serviciul electronic 

guvernamental de jurnalizare (MLog); 

p) Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de 

interoperabilitate (MConnect); 

q) Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 pentru aprobarea Conceptului 

serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a 

Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului 

guvernamental de notificare electronică (MNotify).”; 

 

b) punctul 7: 

în conturul B, litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) înregistrarea și controlul intrării și ieșirii în/din țară a persoanelor 

fizice;”; 

conturul D se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) evidența și controlul valabilității permiselor de aflare în zona de 

frontieră (e-permis)”; 

 

c) la punctul 11, conturul D se completează cu litera d) cu următorul 

cuprins: 

„d) permisul de aflare în zona de frontieră”; 

 

d) punctul 12 se completează cu litera f) cu următorul cuprins: 

„f) permisul de aflare în zona de frontieră: 

- numărul și valabilitatea permisului de aflare în zona de frontieră; 

- scopul aflării în zona de frontieră; 

- datele persoanei; 

- datele mijlocului de transport; 

- informațiile privind persoana juridică”; 

 

e) punctul 14:  

la literele a)–e), cuvintele „și transferarea lor în arhivă au” se substituie cu 

cuvântul „are”; 

se completează cu litera f) cu următorul cuprins: 

„f) pentru obiectul informațional „permisul de aflare în zona de frontieră”: 

Evidența datelor se efectuează în baza cererii depuse de persoana fizică/ 

juridică. Datele conțin informațiile privind datele din actul de identitate, existența 

antecedentelor penale, precum și a încălcărilor anterioare a regulilor regimului 

frontierei de stat și ale regimului zonei de frontieră, scopul declarat, numărul și 

seria permisului de aflare în zona de frontieră, data emiterii, data expirării, 

numele, prenumele și gradul polițistului de frontieră care a validat emiterea 

permisului de aflare în zona de frontieră. 

Modificarea datelor are loc: 

- în cazul depistării datelor eronate; 
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- în cazul încălcării de către solicitant a regulilor regimului frontierei de 

stat și ale regimului zonei de frontieră; 

- în cazul apariției unor circumstanțe legale, în baza actelor prevăzute de 

legislație. 

Radierea datelor are loc: 

- la expirarea termenului de valabilitate al permisului de aflare în zona de 

frontieră; 

- la anularea permisului de aflare în zona de frontieră.”; 

 

f) la punctul 18 alineatul întâi va avea următorul cuprins:  

„În scopul formării corecte a resursei informaționale a SIIPF și al 

asigurării furnizării datelor din această resursă autorităților/instituțiilor publice, 

în limitele competențelor stabilite de actele normative, SIIPF va interacționa, 

prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), cu următoarele 

sisteme informaționale de stat:”; 

 

g) se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins: 

„201. Integrarea cu sisteme informaționale partajate  

Pentru asigurarea funcționării și dezvoltării SIIPF este integrat cu și 

reutilizează funcționalitățile generice ale sistemelor informaționale partajate, în 

special, dar nu exclusiv:  

1) serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al 

accesului (MPass) – pentru autentificarea și controlul accesului în cadrul 

sistemului, utilizând mecanismul de autentificare prin semnătură electronică;  

2) serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică 

(MSign) – pentru semnarea documentelor electronice;  

3) platforma de interoperabilitate (MConnect) – pentru organizarea 

schimbului de date și interoperabilității cu alte sisteme informaționale de stat;  

4) serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) – pentru 

asigurarea evidenței operațiunilor (evenimentelor) produse în cadrul sistemului;  

5) serviciul electronic guvernamental de notificare (MNotify) – pentru 

notificarea registratorilor și utilizatorilor.”;  

 

h) punctul 211 va avea următorul cuprins:  

„211. Termenul de stocare a informației 

Datele cu caracter personal, prelucrate în cadrul SIIPF, sunt stocate pentru 

o perioadă de 5 ani, ulterior se distrug în mod automatizat, în ordinea în care au 

fost înregistrate.”; 

 

2) în anexa nr. 2: 

 

a) punctul 9 se completează cu subpunctul 71) cu următorul cuprins: 
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„71) să stocheze rezultatele auditului securității SIIPF pentru o perioadă de 

3 ani;”; 

 

b) punctul 17 se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins: 

„6) permisul de aflare în zona de frontieră: 

a) numărul și valabilitatea permisului de aflare în zona de frontieră; 

b) scopul aflării în zona de frontieră; 

c) datele persoanei; 

d) datele mijlocului de transport; 

e) informațiile privind persoana juridică”; 

 

c) punctul 18 se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins: 

„6) datele despre permisul de aflare în zona de frontieră: 

a) datele despre persoana fizică (nume, prenume, data nașterii, IDNP, 

cetățenie, fotografie, declarație pe proprie răspundere privind lipsa de 

antecedente penale și încălcări anterioare ale legislației cu privire la frontiera de 

stat, precum și privind respectarea legislației în timpul aflării în zona de 

frontieră, locul, perioada și scopul aflării, numărul permisului, data emiterii 

permisului, perioada pentru care s-a acordat permisul, informare în prealabil a 

subdiviziunii Poliției de Frontieră, observații); 

b) datele despre mijlocul de transport (număr de înmatriculare, marcă, 

model, număr al certificatului de înmatriculare, număr al permisului, data 

emiterii permisului, perioada pentru care s-a acordat permisul, observații); 

c) datele despre persoana juridică (denumire, număr de identificare de stat 

(IDNO), adresa juridică, activitatea pentru care este solicitat permisul, actul care 

permite desfășurarea activității; autorizarea organului vamal privind desfășurarea 

activității de orice natură în punctul de trecere al frontierei de stat, eliberată în 

conformitate cu prevederile Codului vamal; tabelul nominal cu personalul ce 

urmează să lucreze în perimetrul punctului de trecere a frontierei de stat; 

declarația pe proprie răspundere a angajatului agentului economic sau 

organizației privind lipsa de antecedente penale și încălcări anterioare ale 

legislației cu privire la frontiera de stat, precum și privind respectarea legislației 

referitoare la frontiera de stat; numărul permisului, data emiterii permisului, 

perioada pentru care s-a acordat acesta, informarea în prealabil a subdiviziunii 

Poliției de Frontieră, observații); 

d) datele personale ale polițistului de frontieră care a validat emiterea 

permisului de aflare în zona de frontieră (nume, prenume, grad special, numărul 

și seria legitimației de serviciu)”; 

 

d) la punctul 23, textul „și 5)” se substituie cu textul „ , 5) și 6)”; 

 

e) punctul 25 va avea următorul cuprins: 
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„25. Datele introduse în SIIPF sunt stocate pentru o perioadă de 5 ani, 

ulterior acestea se distrug în mod automatizat, în ordinea în care au fost 

înregistrate.”; 

 

f) la punctul 29, cuvintele „în formă activă” se exclud; 

 

g) punctul 37 va avea următorul cuprins:  

„37. Punerea la dispoziție a datelor din SIIPF și furnizarea lor de către 

deținătorul SIIPF autorităților și instituțiilor publice se realizează prin 

intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) în conformitate cu 

prevederile cadrului normativ în domeniul schimbului de date și 

interoperabilității, în condițiile în care acestea invocă un scop și un temei legal 

pentru prelucrarea setului de date solicitat și respectă cerințele de securitate și 

confidențialitate ce decurg din regimul juridic al datelor vizate.”. 

 

2. Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică, Instituția Publică 

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră vor efectua evaluarea Sistemului informațional 

integrat al Poliției de Frontieră  în vederea migrării acestuia pe platforma 

tehnologică guvernamentală comună (MCloud). 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor interne   Ana Revenco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului  

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Necesitatea elaborării proiectului rezultă din prevederile Planului de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 235/2021 (Obiectivului nr.24.9. „Digitalizarea serviciilor prestate 

cetăţenilor prin simplificarea procedurilor de achiziţionare şi recepţionare a 

acestora în condiţii de siguranţă şi de trasabilitate instituţională”, acțiunea 

nr.24.9.1 „Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind 

modificarea Hotărârii Guvernului nr.834/2008 cu privire la Sistemul 

informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră, pentru digitalizarea serviciilor şi 

simplificarea obţinerii permisului de acces în zona de frontieră”). 

Actualmente, uzanța evidenței manuale a permiselor de aflare în zona de 

frontieră este depășită, în pofida faptului că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 

297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la 

frontiera de stat a Republicii Moldova, este statuată posibilitatea ținerii în formă 

electronică a acestor evidențe. Sub acest aspect modernizarea serviciului 

guvernamental de eliberare a permiselor de aflare în zona de frontieră prin 

digitalizarea acestuia, nu poate fi realizată decât prin operarea modificărilor la 

Hotărârea Guvernului nr. 834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat 

al Poliției de Frontieră, instituirea unui alt registru electronic distinct nefiind 

fezabilă.  

Rezultatul scontat, prin aprobarea proiectului, este oferirea cetățenilor 

unor servicii electronice calitative și excluderea necesității deținerii asupra lor a 

permiselor de aflare în zona de frontieră, polițiștii de frontieră având 

posibilitatea de a verifica existența și valabilitatea acestora în regim on-line. Un 

beneficiu suplimentar al evidenței automatizate a acestor informații este 

utilizarea optimală a forțelor și mijloacelor în cadrul planificării angajaților în 

serviciu, reieșind din conștientizarea situației de facto.    

Totodată, prin modificările propuse se urmărește scopul unificării, la 

nivelul Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră, a multiplelor 

permise, eliberate de către Poliția de Frontieră (permisul de activitate în punctele 

de trecere a frontierei de stat, permisul de acces în zona de frontieră, permisul 

pentru ambarcațiune, etc.), precum și ținerii evidenței exclusiv în format 

electronic a acestor permise, mecanism care va răspunde principiului ghișeului 

unic pentru a se obține o decizie unică. Astfel, mecanismul propus vine să 

asigure aplicarea consecventă, să garanteze securitatea juridică și să reducă 

sarcina administrativă.  

La fel, prin proiect se propune completarea Conceptului Sistemului 



informațional integrat al Poliției de Frontieră cu norme care să prevadă 

integrarea acestui sistem informațional cu sisteme informaționale partajate – 

sisteme informaționale reutilizabile, instituite de Guvern, care asigură 

funcționalități generice pentru alte sisteme informaționale de stat  (MConnect, 

MPass, MSign, MLog, MNotify). 

Suplimentar, proiectul prevede și unele ajustări la Cerințele faţă de 

asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010 și anume specificarea termenului expres de 

ținere a auditului securității. 

Un alt scop urmărit este aducerea în concordanță a prevederilor acestuia, 

cu prevederile art. 4, alin. (1), lit e) și art. 11 din Legea nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, prin includerea termenului expres de 

stocare a datelor cu caracter personal, or, actulamente normele conținute la pct. 

211 al Conceptului tehnic al Sistemului informațional integrat al Poliției de 

Frontieră și pct. 25 din Regulamentul privind modul de ținere a Registrului care 

formează Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră, nu răspund 

acestor prevederi și sunt ambigue. De menționat că și potrivit legislaţiei Uniunii 

Europene, sunt statuați termeni ficși de păstrare și ștergere a datelor cu caracter 

personal, în speță enunțăm prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) 

nr.1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 

privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen 

din a doua generație (SIS II). 

Totodată, având în vedere necesitatea modernizării serviciului 

guvernamental de eliberare a permiselor de aflare în zona de frontieră prin 

digitalizarea acestuia, se propune ca această hotărâre să intre în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, or, în conformitate cu art. 

56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative: „Intrarea în 

vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în 

care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea 

cadrului normativ hotărârilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune 

din legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte 

circumstanţe obiective.”. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prin proiect se propune modificarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional integrat al Poliției de Frontieră și a Regulamentului privind modul 

de ținere a Registrului care formează acest sistem, prin:  

1. Actualizarea listei actelor normative care reglementează crearea și 

funcționarea Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră. 

2. Completarea listei contururilor funcționale și obiectelor 

informaționale conținute de această resursă informațională de stat, cu 

informațiile privind permisul de aflare în zona de frontieră, ca parte componentă 

a procesului de control al frontierei de stat. 



3. Ajustarea la Cerințele faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de 

date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010. 

4. Conformarea la cadrul normativ în domeniului schimbului de date 

și interoperabilității. 

5. Aducerea în concordanță a prevederilor acestuia, cu prevederile art. 

4, alin. (1), lit e) și art. 11 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal, prin includerea termenului expres de stocare a datelor cu 

caracter personal. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului necesită cheltuieli financiare în 

sumă de 500 mii lei, care vor fi acoperite din contul bugetului Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră, în limitele alocațiilor aprobate pentru anul 2022. 

Totodată, menționăm faptul că digitalizarea procesului de eliberare a 

permiselor de aflare în zona de frontieră va contribui la economisirea resurselor 

umane și materiale. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Urmare aprobării proiectului va fi necesară modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 

2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina-web oficială 

a Ministerului Afacerilor Interne în rețeaua Internet www.mai.gov.md, la 

compartimentul „Transparența”, secțiunea „Consultări publice”, rubrica 

„Consultări publice” și pe pagina-web www.particip.gov.md. 

Proiectul a fost avizat pozitiv fără obiecții și propuneri de către Serviciul 

Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Ministerul Finanțelor, 

Ministerul Economiei, Serviciul de Informații și Securitate și Centrul Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

Agenția de Guvernare Electronică a înaintat propuneri privind necesitatea 

completării Conceptului Sistemului informațional integrat al Poliției de 

Frontieră cu norme care să prevadă că: acest sistem este găzduit pe platforma 

guvernamentală comună (MCloud); integrarea acestui sistem cu sisteme 

informaționale partajate, fiind incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

În normele formulate prin proiectul supus expertizei anticorupție n-au 

fost identificați care factori și riscuri de corupție. 

8. Constatările expertizei juridice 

Ministerul Justiției a înaintat unele propunere de ajustare a proiectului 

din punct de vedere redacțional, fiind acceptate și incluse în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor. 

 

Secretar general al ministerului         Serghei DIACONU 

http://www.mai.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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