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Aprobate 
prin Hotărîrea Guvernului nr. ______ 
din ___________________________ 

 
 

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului  
1. În punctul 5 al Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 

„Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în 
serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94 art.692), cu modificările și completările 
ulterioare, cuvintele „și raionului Dubăsari, precum și” se substituie prin cuvintele „ , 
raionului Dubăsari, precum și celor implicate în comun la supravegherea și controlul la 
trecerea frontierei pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene și”. 

 
2. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 
Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 856), cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la alineatul întîi, cifra „17822” se substituie cu cifra „18022”, iar sintagma 
„(dintre care 681 de unităţi – personal auxiliar)” se substituie prin sintagma „(dintre care 
675 de unităţi – personal auxiliar)”; 

2) la alineatul al treilea, cifra „17664” se substituie cu cifra „17864”, iar sintagma 
„(dintre care 681 de unităţi – personal auxiliar)” se substituie cu sintagma „(dintre care 
675 de unităţi – personal auxiliar)”; 

3) la alineatul al cincilea, cifra „3496” se substituie cu cifra „3696”, iar sintagma 
„(dintre care 240 unităţi – personal auxiliar)” se substituie cu sintagma „(dintre care 234 
unităţi – personal auxiliar)”. 

 
3. Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 19 iunie 2012 „Cu privire la Poliţia de 

Frontieră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.131-134 art.485), cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1) la punctul 2 al Hotărîrii, cifra „3496” se substituie cu cifra „3702”, iar cifra 
„240” se substituie cu cifra „234”; 

2) În anexa nr.1: 
a) la punctul 9 subpunctul 5) și punctul 23 subpunctul 13), cuvintele „substanţe 

narcotice, psihotrope şi a precursorilor” se substituie prin cuvintele „substanţe narcotice, 
psihotrope, analoagelor şi a precursorilor acestora”; 

b) la punctul 10, subpunctul 13) va avea următorul cuprins: 
„13) asigură efectuarea constatărilor tehnico-științifice și expertizelor judiciare 

privind autenticitatea actelor de călătorie și altor probe;”; 
c) punctul 10 se completează cu un subpunct nou „131)” cu următorul cuprins: 
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„131) asigură gestionarea colecțiilor de documente autentice și falsificate;” 
d) la punctul 17, a doua propoziție va avea următorul cuprins: „Planificarea 

activităţii Departamentului se aprobă anual de către șeful Departamentului, în baza 
planurilor ministeriale”; 

e) la punctul 23 subpunctul 18), cuvintele „ , în calitate de ordonator principal de 
credite,” se exclud; 

f) la punctul 23 subpunctul 19), cuvintele „planurile de finanțare și devizele de 
cheltuieli pentru subdiviziunile Poliției de Frontieră” se substituie prin cuvintele 
„devizele de cheltuieli și repartizările bugetului pentru instituțiile bugetare ale Poliției de 
Frontieră”; 

3) Anexa nr. 2 va avea următorul conţinut: 
 „STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

a Departamentului Poliţiei de Frontieră 
 Conducerea 

Direcţia generală control al frontierei 
Direcţia generală combaterea criminalităţii transfrontaliere 
Direcţia generală management operaţional 
Direcţia generală management logistic şi achiziţii 
Direcţia generală resurse umane 
Direcţia urmărire penală 
Direcţia juridică şi practică contravenţională 
Direcţia expertiza judiciară 
Direcţia politici şi proiecte de asistenţă 
Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană 
Direcţia inspecţie efectiv 
Direcţia audit intern 
Direcţia economie şi finanţe 
Secretariat (cu statut de direcţie) 
Secția relaţii publice”; 
 

 4) La anexa nr. 6: 
Normele nr.2 şi 3 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

„NORMA nr.2 
de asigurare cu echipament a poliţiştilor de frontieră  

Nr. 
d/o 

Denumirea obiectelor Unitatea 
de 

măsură 
Normă pentru Notă 

bărbaţi femei 
cantita-

tea 
terme-

nele, ani 
cantita-

tea 
terme-
nii, ani 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
I. ACOPERĂMÎNT PENTRU CAP 

1. Chipiu / bonetă de ceremonie unităţi 1 5 1 5  
2. Chipiu/bonetă de serviciu  unităţi 1 2 1 2 2 
3. Fes tricotat  unităţi 1 2 1 2  
4. Căciulă de iarnă  unităţi 1 5 1 5  
5. Chipiu (sau panamă)  de campanie unităţi 1 1 1 1 3 

 
II. UNIFORMĂ  

6. 
Costum de ceremonie :  veston şi 
pantaloni  p/u bărbaţi, 
veston şi fustă p/u femei 
 

complet 1 5 1 5  

7. Veston (geacă) şi pantaloni / fustă   
de serviciu 

complete 1 2 1 2 2 
8. Pantaloni / fustă de serviciu perechi/ 

bucăţi 1 1 1 1 2 
9. Scurtă călduroasă  de serviciu              unităţi 1 3 1 3 2 

10. Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă)  
de campanie 

unităţi 1 3 1 3  
11. Scurtă călduroasă de campanie                                                     bucăţi 1 3 1 3 3 
12.  Tunică şi pantaloni de campanie complete 2 2 2 2 3 

 
III. ÎNCĂLŢĂMINTE 

13. Pantofi din piele naturală perechi 1 1 1 1 2 
14. Cizme călduroase din piele naturală perechi 1 2 1 2 2 
15. Bocanci din piele naturală cu 

carîmbi înalţi  perechi 1 2 1 2 3 

16. 
Bocanci călduroşi din piele naturală  
cu carîmbi înalţi  perechi 1 2 1 2 3 

 
IV. LENJERIE 

17. Cămaşă albă cu mîneci scurte bucăţi 1 3 1 3 2 
18. Cămaşă albă cu mîneci lungi bucăţi 1 3 1 3 2 
19. Cămaşă  de  serviciu cu mîneci 

scurte 
bucăţi 2 2 2 2 2 

20. Cămaşă  de serviciu cu mîneci lungi bucăţi 2 2 2 2 2 
21. Tricou cu guler tip POLO bucăţi 2 2 2 2 3 
22. Maiou de campanie bucăţi 2 2 2 2 3 
23. Cravată  bucăţi 2 2 2 2 2 

 
V. OBIECTE CĂLDUROASE 

24. Mănuşi din piele   perechi 1 3 1 3 contra 
plată 

25. Mănuşi cusute din tricot de bumbac perechi 1 2 1 2  
26. Pulover tricotat  bucăţi 1 2 1 2 2 
27. Maiou de campanie cu mîneci lungi bucăţi 2 2 2 2 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
28. Fular tricotat din semilînă pentru  

ţinuta de ceremonie 
bucăţi 1 5 1 5 contra 

plată 
29. Fular tricotat din semilînă pentru 

ţinuta de serviciu 
bucăţi 1 3 1 3 contra 

plată 
 

VI. ECHIPAMENT 
30. Centură din polyester cu catarama 

din metal  
complete 1 2 1 2  

31. Clamă pentru cravată bucăţi 1 3 1 3 contra  
plată 

 
VII. INVENTAR 

32. Beretă unităţi 1 3 1 3 * 
33. Cavulă  de tricotaj unităţi 1 2 1 2 * 
34. Pelerină impermeabilă  bucăţi 1 5 1 5 * 
35. Pantaloni călduroași de campanie                                                     pereche 1 3 1 3 * 
36. Costum sport (tunică şi pantaloni)  

de reprezentare 
complete 1 1 1 1 * 

37. Costum sport (tunică şi pantaloni) 
 de antrenament  

complete 2 1 2 1 * 
38. Tricou şi şort sport complete 3 1 3 1 * 
39. Ghete sport de reprezentare perechi 1 1 1 1 * 
40. Ghete sport de antrenament perechi 2 1 2 1 * 
41. Eghilet de culoare sură unităţi 1 5 1 5  
42. Vestă reflectoare  bucăţi 1 2 1 2 * 
43. Scurtă reflectoare cu glugă  bucăţi 1 2 1 2 * 
44. Costum de lucru (iarnă) complete 1 2 1 2 * 
45. Costum de lucru (vară) complete 1 2 1 2 * 

 
* - Obiectele se eliberează conform dispoziţiei conducătorului subdiviziunii Poliţiei de Frontieră 

sau, după caz, a șefului Departamentului Poliţiei de Frontieră. 
 

Note: 1. Însemnele distinctive (epoleţii, cocarda, emblemele, steluţele, ecusonul, nasturii şi alte semne 
convenţionale) se eliberează cu uniforma. 

2. Termenul de purtare a uniformei pentru poliţiştii de frontieră care activează în   sectoarele 
Poliţiei de Frontieră se calculează aplicând coeficientul 1,5 la termenul stabilit în tabel. 

3. Termenul de purtare a uniformei pentru poliţiştii de frontieră care activează în 
Departamentul Poliţiei de Frontieră, direcţiile regionale şi în subdiviziunile  cu destinaţie 
control la trecerea frontierei în punctul de trecere a frontierei de stat se calculează aplicând 
coeficientul 1,5 la termenul stabilit în tabel. 

4. Pentru gradul de colonel se eliberează căciulă din astrahan şi guler detaşabil din astrahan cu 
termenul de folosinţă 7 ani. 

5. În schimbul cămaşei de culoare albă, poliţiştilor de frontieră  li se permite eliberarea 
cămaşei de serviciu, cu termenul de folosinţă a cămaşei albe și invers. 

6.  Colaboratorilor serviciului orchestral al Poliţiei de Frontieră se permite să li se elibereze 
adăugător: 

chipiu/bonetă de culoare bej – pentru  4 ani;  
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veston cu două rînduri de nasturi şi pantaloni/fustă de culoare bej – pentru  4 ani; 
cravată de culoare bej – pentru  4 ani; 
pantofi de culoare bej – pentru  4 ani. 

 Echipamentul enumerat este de inventar şi se utilizează doar la ceremonii. 
 

NORMA nr.3 
de asigurare cu echipament a elevilor şi studenţilor  

din cadrul Poliţiei de Frontieră  
Nr. 
crt. Denumirea obiectelor 

Unitatea 
de 

măsură 
Cantitatea 
pentru o 
persoană 

Termenele, 
ani Note 

 1 2 3 4 5 6 
I. ACOPERĂMÎNT PENTRU CAP 

1. Fes  tricotat  bucăţi 1 2   
2. Chipiu/bonetă de 

ceremonie  
bucăţi 1 Perioada  

de studii  
3. Chipiu (sau panamă) de 

campanie 
bucăţi 1  1   

II. UNIFORMĂ 
4. Veston şi pantaloni / 

fustă de ceremonie complete 1 Perioada  
de studii  * 

5. Scurtă călduroasă de 
campanie bucăţi 1  2   

6. Tunică şi pantaloni de 
campanie  complete 2 2   

7. 
Scurtă cu glugă 
(primăvară-toamnă)  de 
campanie 

bucăţi 1  Perioada  
de studii   

III. ÎNCĂLŢĂMINTE 
8. Bocanci din piele 

naturală cu carîmbi înalţi  perechi 1  1   

9. 
Bocanci călduroşi din 
piele naturală cu carîmbi 
înalţi  

perechi 1  1   
10. Pantofi din piele naturală perechi 1 2 * 

IV. LENJERIE 
11. Cămaşă de culoare albă  bucăţi 1  Perioada  

de studii * 
12. Cămaşă de serviciu bucăţi 1  2  * 
13. Cravată  bucăţi 1  2 * 
14. Tricou cu guler tip 

POLO 
bucăţi 3 2  

15. Maiou de campanie bucăţi 3 2  
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1 2 3 4 5 6 
V. OBIECTE CĂLDUROASE 

16. Mănuşi cusute din tricot 
de bumbac 

perechi 1 2  
17. Maiou de campanie cu 

mîneci lungi 
bucăţi 2 2  

18. Fular tricotat din 
semilînă 

bucăţi 1 Perioada  
de studii contra plată  

VI. ECHIPAMENT 
19. Centură din polyester cu 

catarama din metal 
bucăţi 1  Perioada  

de studii   
20. Clamă pentru cravată bucăţi 1  Perioada  

de studii contra plată  
VII. INVENTAR 

21. Costum de lucru  complete 1 2 * 
 

* - Obiectele se eliberează conform dispoziţiei conducătorului subdiviziunii Poliţiei de 
Frontieră. 

 
Notă:  1. Furnitura (epoleţii, cocarda, emblemele, steluţele, ecusonul, nasturii şi alte semne 

convenţionale) se eliberează cu uniforma. 
2. În schimbul cămaşei de culore albă, elevilor li se permite eliberarea cămaşei de serviciu, cu 

termenul de folosinţă a cămaşei albe și invers.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea 

şi completarea unor hotărîrii ale Guvernului 
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Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor 

hotărîri ale Guvernului este elaborat de către Ministerului Afacerilor Interne în temeiul 
prevederilor pct.1.1 din Planul de implementare a Strategiei naționale de management 
integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1005 din 10 decembrie 2014 și a pct.4 din Dispoziția Guvernului nr.119-d 
din 7 septembrie 2015 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru în scopul 
implementării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu 
privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat 
moldo-ucrainene, semnat la Chișinău la 11 martie 1997”, în scopul majorării numărului 
angajaților Poliției de Frontieră, precum și a ajustării perioadei de port a uniformei 
reieșind din necesitățile reale ale instituției. 

Proiectul iniţiat operează amendamente în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 
650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de 
comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii 
publice”, în punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 
Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” și în Hotărîrea 
Guvernului nr. 434 din 19 iunie 2012 „Cu privire la Poliția de Frontieră”. 

Astfel, se propune majorarea efectivului - limită al Poliției de Frontieră cu 200 de 
unități de personal, precum și diminuarea numărului unităţilor de personal auxiliar cu 6 
unităţi. De menţionat că majorarea efectivului rezultă din faptul că, în prezent Poliția de 
Frontieră se confruntă cu un deficit major de personal față de necesarul real de funcții cu 
statut special, în comparație cu structuri similare ale statelor vecine, rezultat din 
complexitatea misiunilor și a varietății competențelor instituționale. 

De asemenea, majorarea efectivului vine să asigure suplinirea necesităților de 
personal a Poliției de Frontieră pentru asigurarea controlului comun în punctele de 
trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene Pervomaisk-Cuciurgan precum și alocarea 
suportului pentru condiții speciale și cu risc sporit de activitate în această regiune. 

Diminuarea numărului de unităţi de personal auxiliar este necesară întru 
eficientizarea activităţii de control la trecerea frontierei de stat, aceste unităţi fiind 
recalificate în personal atestat. 

Astfel, la nivel tactic, densitatea efectivului pe km de frontieră (nu s-a luat în 
calcul efectivul SPF „Aeroportul Internațional Chișinău” și subdiviziunile de suport) 
este de 1,32 angajați, net inferioară celei din serviciile specializate ale statelor vecine. 

În acest sens, pe frontiera Republicii Moldova cu România, statul vecin dispune 
de cca 3.250 polițiști de frontieră. Raportul este de 4,5 polițiști de frontieră pe km. Pe 
partea moldovenească, pe același segment, activează cca 1.000 polițiști de frontieră, 
raportul fiind de 1,4 polițiști de frontieră pe km. Situația este similară și la frontiera 
moldo-ucraineană, unde Ucraina dispune de cca 6,5 persoane pe km, pe cînd Poliția de 
Frontieră de 1.600 polițiști de frontieră, adică 2,1 la 1 km. Spre comparație, frontierele 
statelor baltice sunt asigurate cu 3-4 grăniceri pe km, iar cele ale Georgiei cu 5 pe km. 
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Pînă la înființarea Poliţiei de Frontieră, Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova 
asigura paza frontierei cu cca 5.000 persoane (cadre, militari în termen și prin contract), 
asigurînd supravegherea și controlul frontierei în regim intensiv. Astfel, densitatea 
forțelor era de 4 grăniceri pe km de frontieră, la care se adăugau lucrările și mijloacele 
genistice. Militarii în termen realizau capacitatea continuă de acțiune a structurilor 
operative, deoarece erau prezenți permanent în subdiviziuni. 

Actualmente, cu toate că efectivele sunt și așa reduse, organizarea serviciului în 4 
ture a cîte 12 ore diminuează numărul de patrule, ce pot fi organizate la nivel tactic și 
duce la scăderea numărului de patrule ce pot fi trimise în serviciu și la depășirea cu 50 
de ore a timpului legal de muncă (polițistul de frontieră efectuează în realitate 13 ore de 
serviciu, fiindu-i înregistrate numai 10).  

În concluzie, menționăm că în cazul acceptării propunerii date, suplimentar, 
urmează a fi alocate din sursele bugetului de stat pentru anul 2016 circa 15,711 mil. lei, 
iar în anul 2017 - 16,57 mil. lei, ţinîndu-se cont de indicatorul de inflaţie de 5 % anual, 
care includ cheltuieli de personal (circa 91%) şi de echipament (9%). 

De asemenea, proiectul prenotat își propune adaptarea posibilităților 
Departamentului Poliției de Frontieră la solicitările instituțiilor abilitate de a efectua 
expertiza judiciară în diferite domenii, cum ar fi: expertiza grafoscopică, expertiza 
portretului, relevarea numerelor de pe obiecte din metal, astfel asigurîndu-se 
soluționarea operativă și examinarea complexă a cazurilor, argumentate pe concluziile 
experților. Din acest considerent, se propun amendamente în structura organizatorică a 
Departamentului Poliției de Frontieră, prevăzută în Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului 
nr. 434 din 19 iunie 2012, astfel încît „Direcția expertiză a documentelor” va avea 
denumirea de „Direcția expertiza judiciară”. 

Proiectul nominalizat are la bază principiul unităţii în acţiuni şi administrării 
riscului, ce presupune implementarea, prin prisma reformei instituţionale a MAI, a 
sistemului de coordonare eficientă a acţiunilor tuturor structurilor de menţinere şi 
restabilire a ordinii publice, de combatere a criminalităţii şi sporire a responsabilităţii 
acestora pentru optimizarea activităţii, și anume prin eficientizarea competențelor tuturor 
subdiviziunilor în așa fel ca să se excludă dublările de competențe. 

Un aspect destul de important în viziunea noastră pentru activitatea Poliției de 
Frontieră și o practică europeană ce urmează a fi dezvoltată în cadrul DPF, este 
domeniul de analiză a informațiilor, care va contribui esențial în prevenirea și 
combaterea criminalității transfrontaliere și migrației ilegale și cel cel mai important la 
îmbunătățirea procesului decizional în domeniu. 

În literatura de specialitate, precum și din discuțiile purtate cu experții în domeniu 
(România, Polonia) analiza informațiilor se realizează prin trei metode: analiza 
strategică, efectuată la moment de Direcția analiza riscului, analiza tactică – de către 
Serviciul 14 al DIS și analiza operațională – de către secția 4 a DIS.  

Totodată, una dintre fazele ciclului informațional constă în colectarea 
informațiilor, care reprezintă activitatea de prelevare a datelor și informațiilor utile 
îndeplinirii obiectivelor strategice și operaționale ale structurii, atît din surse deschise 
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(informații din mass-media, publicații, sondaje etc.), cît și din cele cu acces limitat 
(rezultatul măsurilor speciale de investigații etc.).  

În această ordine de idei, precum și pornind de la prevederile cadrului normativ în 
vigoare, analistul, pentru realizarea activității sale urmează să aibă acces la activitatea 
specială de investigații, activitate care este organizată de conducătorul subdiviziunii 
specializate în efectuarea activității speciale de investigații.  

Mai mult decît atît, actualmente, cu regret, constatăm că din anumite motive 
subiective rapoartele de analiză strategică  nu sunt unele complete, nefiind luate în calcul 
rapoartele de analiză tactică și operațională, ceea ce la rîndul său influențează asupra 
procesului decizional. 

Astfel, în vederea îmbunătățirii procesului decizional în domeniul prevenirii și 
combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere, conjugării eforturilor asupra 
dezvoltării domeniului de analiză a informațiilor, este necesar ca toți actorii menționați, 
implicați în procesul analizei informațiilor, să fie concentrați în cadrul unei subdiviziuni, 
activitatea căreia să fie organizată de conducătorul subdiviziunii specializate a DPF care 
efectuează activitatea specială de investigații. 

Prin urmare, datele statistico-analitice privind evoluția fenomenului criminalității 
transfrontaliere și al migrației ilegale, precum și problemele existente în activitatea de 
management a riscurilor, a determinat reconfigurarea structurii actuale a 
Departamentului prin transferul domeniului de analiză a riscului în domeniul analizei 
criminale. În acest sens, în Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.434 din 19 iunie 2012, 
se propune comasarea „Direcției generale control al frontierei” și ”Direcției analiza 
rscurilor” în „Direcția generală combaterea criminalității transfrontaliere”, reieșind din 
specificul atribuțiilor funcționale ale Departamentului Poliției de Frontieră în întreg 
procesul, astfel încît schimbul de informații între subdiviziuni și, respectiv, procesarea ei 
va spori considerabil. 

De asemenea, proiectul este ajustat la prevederile articolului 1341 din Codul 
Penal, care definește noțiunea de „analog” al substanţei narcotice sau psihotrope. 

În ceea ce privește perioada de port a noii uniforme (1 iunie 2013 – pînă în 
prezent), s-a constatat necesitatea modificării termenelor de port pentru unele poziții de 
echipament al polițiștilor de frontieră. Această ajustare este necesară în vederea 
economisirii surselor financiare pentru unele poziții din echipament și alocarea 
rezervelor respective pentru acel echipament care prin destinația sa se uzează mai repede 
decît celălalt. 

Adoptarea şi implementarea ulterioară a proiectului se va efectua din contul și în 
limitele mijloacelor alocate Poliției de Frontieră de la bugetul de stat. 

 
 
 
Ministru                                                                   Alexandru JIZDAN 


