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S-a discutat (conform agendei):

1. Nivelul de implementare a Planului de acliuni pentru anii 2018-2020 privind
implementarea Strategiei nalionale de management integrat al frontierei de stat pentru

perioada 20 18 -2023 (r ealizári, restanle, probleme, propuneri etc. ).

2. Deflrcitul de personal - solulii de remediere a situaliei, inclusiv prin
reproiectarea sistemului de control al frontierei de stat, cu accent pe componentele

operative çi de dotare tehnicä (mijloace de mobilitate, supraveghere aerianä, mijloace

tehnice de observare etc.).

3. Politica motivárii financiare çi pachetul social al angajafilor din cadrul

autoritä1ilor nalionale, care fac parte din sistemul de management integrat al frontierei
de stat.

În debutul çedinfei, dt Pavel VOICU, preçedintele Consiliului Nafional pentru

Managementul Integrat al Frontierei de Stat (în continuare - Consiliu), a mul,tumit
pentru participare la prima çedin!á a Consiliului în format actual\zat (Hotãrîrea
Guvernului nr.I1B7 din 08.1L2018), fãcînd o introducere asupra istoricului
implementärii conceptului european de management integrat aI frontierelor (în
continuare - concept MIÐ în Republica Moldova, menlionînd cá procesul de integrare
europeanä implicá din partea Republicii Moldova eforturi considerabile, inclusiv çi
alinierea la reglementärile, standardele çi bunele practici europene în domeniul
managementului integrat a frontierei de stat (în continuare - MIFS). Totodatä a
remarcat faptul cá doar cu eforturi comune ale autoritälilor çi instituliilor publice din
sistemul MIFS este posibilá atingerea rezultatelor scontate în dezvoltarca MIFS în
Republica Moldova.

La subiectul L:

Dl Corneliu GROZA (IGPF) a mullumit pentru invitalia de a participa la
prima çedin!ä a Consiliului în format actualizat, menlionînd convingerea cá acest

format al Consiliului va aborda cu succes problematicile aferente domeniului de MIFS

çi va fi capabil de a gási solulii optime pentru rezolvarea acestora. Dlui a subliniat faptul
cá astázi este prilejul potrivit pentru evaluarea rcalizárilor, dar çi a problematicilor
înregistrate în implementarea acliunilor incluse în Planul de acfiuni pentru anii 2018-
2020 privind implementarea Strategiei nalionale de management integrat al frontierei
de stat pentru perioada 2018-2023 (în continuare - Plan privind implementarea
Strategiei). Totodatä a menlionat faptul cä actuala Strategie nalionalá de management
integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 (în continuare - Strategie) a

fost apreciatá de partenerii noçtri de dezvoltare ca f,rind una complexä çi care räspunde
pe deplin scopului de dezvoltare aMIFS.



Dl Mihail PISLARAS (IGPF) a menlionat cä din totalul de 18 acfiuni stabilite
Poliçiei de Frontierá, (în contínuare - PÐ pentru implementare în perioada anilor 2018-
2019, au fost implementate integral 1 1 acfiuni, 4 acliuni sunt în curs de implementare
iar 3 acliuni nu au fost implementate. Dlui a reliefat principalele progrese înregistrate,
cum ar fi: consolidarea cooperárii interinstitu{ionale atît la nivel nalional cît çi
internalional în partea ce line de aspectele frontaliere; finalizarea construcliei çi darea
în exploatare a punctului comun de trecere a frontierei de stat ,,Palanca" çi crearea
Punctului de Contact Comun pe teritoriul acestuia; implementarea conceptului de
patrulare comunä la frontiera de stat moldo-românä; dezvoltarea infrastructurii
frontierei de stat çi îmbunätátirea condiliilor de muncä pentru personalul PF.

Totodatä, dl Pîslaraç a menlionat cauzele neimplementärii în termen a unor
acliuni din Planul privind implementarea Strategiei. Cu referirela,tnifíereq controlului
în comun la frontiera moldo-românã" a rcIatat faptul cä prin Hotárârea Guvernului
nr.25412017 au fost iniliate negocierile asupra proiectului Acordului între Guvemul
Republicii Moldova çi Guvemul României cu privire la controlul persoanelor,
mijloacelor de transport çi märfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat
dintre Republica Moldova çi Romani a. A adáugat cä proiectul Acordului a fost transmis
prin canale diplomatice Pärlii române spre examinare, menlionînd cä Ministerul
Afacerilor Externe çi Integrärii Europene a comunicat pozi¡ia Pá{ii române privind
inoportunitatea instituirii controlului comun la frontiera moldo-românä, fiind invocate
argumente de lipsä de infrastructurä çi de necesitatea respectärii normelor aplicabile
bazelor de date electronice utilizate de autoritälile române.

La acliunea ,,Semnarea Protocoalelor cu privire la efectuarea controlului în
comun de cãtre autoritãlile defrontierã ale Republicii Moldova çi Ucrainei în punctele
de trecere a frontíerei de stqt ,,Briceni-RossoSanî", ,,Goianul Nou-Platonovo",
,,Criva-Mømølîga", ,,Gíurgiuleçti-Reni", ,,Larga-Kelmenlî", ,,Novosavilkoe-
Cuciurgan",,Palanca-Maiaki-Udobnoe",,,Pervomaisc-Cuciurgen"", dlui a

menlionat cä pîná la etapa actualá,, de cátre PF au fost realizate toate acliunile pentru a
asigura semnarea acestora. Dl Pîslaraç a specificat cá" urrnare a negocierilor purtate cu
Partea ucraineanä, ultimii au informat despre inilierea repetatä a procedurilor interne
de avizare çi coordonare a protocoalelor, motivînd aceastä pozilie cu schimbärile care
au avut loc în Guvernul Ucrainei, inclusiv çi cele din organele gränicereçti çi vamale,
ceea ce va duce la tergiversarea semnärii acestora.

Cu referirela,tmplementarea sistemului qvansat de inþrmalíi despre pasageri
(APIS) în Aeroportul Internalional Chiçinãu" dlui a tinut sä precizeze faptul cä urmare
celor convenite cu partenerii de dezvoltare, de cätre Organizatia pentru Securitate çi
Cooperare în Europa çi Organiza\ia Intemalionalá pentru Migrafie este acordat suport
autoritä1ilor nalionale în implementarea acestei acliuni prin realizarca studiului de
fezabilitate, analizarea çi modificarea cadrului legal, precum çi organizareavizitelor de
studiu pentru reprezentanfii autoritä1ilor care vor utiliza datele sistemului în activitatea
de serviciu. La fel, a relatat cá, la nivel interinstitulional a fost creat grupul de lucru
responsabil de realizarea activitäfii, iar recent au fost organizate întrevederi cu exper,tii



internalionali, contractalipentru realizarca studiului de fezabilltate, rezultatul cäruia va
fi pus la dispozilia autoritä1ilor nalionale în cel mai apropiat timp.

În concluzie, dlPîslaraç a menfionat faptul cä pe marginea subiectelor aferente
inilierii controlului în comun la frontiera moldo-românä cît çi pe cel de semnare a
protocoalelor cu privire la efectuarea controlului în comun în 8 puncte de trecere a
frontierei moldo-ucraineane, PF va înainta un demers în adresa secretariatului
Consiliului, cu propunerea de modificare a acliunilor (extinderea termenelor de
realizare sau modificatea indicatorilor de progres, linînd cont de caracterul bilateral al
acfiunilor), astfel încît sá fie asiguratá realizarea acestora. Totodatá a adáugat cá
reieçind din complexitatea activitä1ilor necesare implementärii sistemului avansat de
informalii despre pasageri, dar çi a costurilor care urmeazá a fi suportate, considerä
necesarä extinderea termenului de implementarea a acestei acliuni pentru perioada
ulterioarä.

Dl Sergiu BURDUJA (SÐ a salutat decizia de a organiza çedinla Consiliului,
care nu s-a organizat o perioada mai îndelungatä, menlionînd cä aceastä platformä oferá
posibilitatea unui dialog deschis çi constructiv în vederea evaluärii gradului de
implementare a acliunilor incluse în Planul privind implementarea Strategiei, precum

çi prioritizarea obiectivelor pentru perioada imediat urmätoare în vederea realizárä
plenare a acestora. Totodatá a subliniat cá aprobarea Strategiei, cît çi asigurarea
implementärii acesteiareprezintá o decizie strategicá importantä asumatä de cátre toate
entitálile participante la implementarea conceptului MIF pentru rcalizarea
angajamentelor asumate de Republica Moldova în contextul Acordului de Asociere
între Uniunea Europeanä çi Comunitatea Europeanä a Energiei Atomice çi statele
membre ale acestora, pe de o parte, çi Republica Moldova, pe de altä parte (în
continuare - Acord de Asocíere RM-UE).

Dl Burduj a arclatat cä pe parcursul anului 2019, Serviciul Vamal (în continuare
- Sn a continuat realizarea cu succes a obiectivelor Strategiei çi nemijlocit a celor 27
de ac{iuni stabilite SV, enun!înd cele mai importante realizâri înregistrate, çi anume:
dezvoltarea infrastructurii (construclia punctului comun de trecere a frontierei de stat

,,Palancd'; crearea zonelor de control vamal în proximitatea punctelor de trecere a
frontierei de stat ,,,Otaci", ,,Giurgiuleçti", ,,Sculeni", ,,Costeçti"; reconstruclia çi
modernizarea punctelor de trecere a frontierei de stat în vederea extinderii numärului
de piste de control, inclusiv,,Fast Lane" pentru Agenlii Economici Autorizali, drumului
de acces cätre acestea, majorärii capacitáfi de procesare a mijloacelor de transport çi
märfurilor, de fluidizare a traficului la frontiera de stat); ftnaltzarea proiectului
Twinning privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) çi Ghiçeu Unic;
modernizarea sistemelor informalionale vamale; facilitarea comerfului çi dezvoltarea
procedurilor simplificate de vämuire a márfurilor.

Cu referire la promovarea conceptului de control comun la frontiera de stat, dl
Burduja a menfionat faptul cä SV este pregätit sä efectueze controlul în comun în orice
punct de trecere a frontierei de stat, dacä aceasta este în beneficiul cetälenilor çi al



operatorilor economici. Dlui a adáugat cá SV mizeazá,, în continuare, pe buna
conlucrare cu actorii implicali în acest proces çi sperá în oblinerea rezultatului scontat
de extindere a controlului comun în cât mai multe puncte de trecere a frontierei de stat
moldo-ucrainene. Totodatä aremarcat faptul cä SV susline toate demersurile necesare
în vederea promovärii conceptului de control comun la frontiera moldo-românä.

In final a linut sä menlioneze cá, SV va continua implementarea celor mai bune
practici în domeniul administrárii vamale în concordantá cu angajamentele asumate
prin Acordul de Asociere RM-UE, precum çi cu prioritälile Guvernamentale trasate în
principalele documente de politici nafionale.

Dna Djulieta POPESCU (MSMPS) a menlionat cáîn contextul implementärii
prevederilor Legii nr. 27412011 privind integrarea sträinilor în Republica Moldova çi
coordonärii eficiente a procesului de integrare a stráinilor a fost aprobat Mecanismul
de includere a sträinilor în activitä1i de integrare (Ordinul comun nr.
42/26/46/128/61/28-A/107 din 16.02.2019), specificînd cä la nivel interinstitulional
procesul de coordonare se realizeazá,prin intermediul persoanelor de contact din cadrul
fiecärui minister, autoritate administrativá, institulie din subordinea ministerelor,
autoritate çi institulie publicä autonomä. Dnei a adáugat cá sträinii beneficiazá, de
asisten!ä socialá în condilii generale prevázute de lege, accesul la care se realizeazáprin
intermediul structurilor teritoriale de asisten!á socialá de la locul de domiciliu.

Cu referire la evaluarea nivelului de implementare a prevederilor
Regulamentului Sanitar Internafional (în continuare - RSI), dna Popescu a relatat cä în
anul 2018 Republica Moldova a gázduit delegafia Misiunii Organiza\iei Mondiale a
Sánätälii (în continuare - OMÐ pentru evaluarea externä comunä a capacitálilor
nalionale în contextul implementãrii RSI. Dnei a menlionat cá implementarea RSI în
Republica Moldova se bazeazá pe o abordare transversalä la nivel guvernamental çi
intersectorial, astfel începînd cu anul 2008 Guvernul Republicii Moldova
implementeazá Planul nalional de acliuni privind punerea în aplicare a RSI cu
desemnarea autoritálilor competente çi definirea clarä a responsabilitaçilor. Totodatä a
adáugat cá Ministerul Sánätäçii, Muncii çi Protecliei Sociale (în continuare - MSMP$
de comun cu autoritälile nalionale pe parcursul amai mult de 10 ani au depus eforturi
considerabile pentru implementarea prevederilor RSI, prin consolidarea sistemelor de
supraveghere a bolilor çi pericolelor de origine chimicã/radiologicã/biologicä;
perfeclionarea relelei de laboratoare; fortificarea gradului de pregãtire çi räspuns la
urgenle de sänätate publicá, inclusiv în punctele de trecere a frontierei çi prin asigurarea
continuä a colaborárii intersectoriale, subliniind cä anual progresul implementárii RSI
se examineazá"printr-un proces participativ, în cadrul atelierelor de lucru intersectoriale
cu identificarea domeniilor care necesitá a fi fortif,rcate çi informarea Guvernului çi
Biroului Regional al OMS. În concluzie amenfionat cä provocärile actuale în context
regionaVglobal dicteazá, necesitatea reevaluärii situa{iei la nivel na}ional în scopul
sporirii capacitä1ilor de supraveghere, a\ertá precoce çi räspuns la pericole
transfrontaliere çi asigurärii unei protectii mai bune a sänátálii publice.



Dna Natalia CATERINCIUC (ANSP) a suslinut cele relatate de cátre dna
Popescu, completînd cä MSMPS a organizat recent atelierul de lucru intersectorial
privind rentltatele autoevaluärii implementárii RSI, iar raportul se af7á, la etapa de

definitivare.
Cu referire la actualizarea Hotárîrii de Guvern nr.47512008 cu privire la

aprobarea Planului de acliuni privind punerea în aplicare a RSI în Republica Moldova,
dna Caterinciuc a comunicat cá urmeazá sã fie creat un grup de lucru, format din
reprezentarrfii tuturor autoritä1ilor/instituliilor interesate, pentru realizarea acfiunii.

Dl Andrian CREIU (BMA) arelatat cá Biroul migralie qi azil (în continuare

- BMA) este stabilit în calitate de executor de bazáperrtru implementarea a 10 acliuni

çi co-executor pentru 13 acfiuni. Dlui a menlionat cá pe parcursul a 11 luni ale anului
2019, în cadrul procedurii de readmisie au fost transferali în Republica Moldova 418
cetäleni. Dl Creþ a adáugat faptul cá întru realizarea mäsurii ,,Consolidarea
capacitãlilor institulionale de pregätire o personalului pentru aplícare çi participare
în cadrul misiunilor çi operaliunilor internølionøle, precum çi instruirea în baza unor
progrqme speciale comune ale autorítãlilor de resort care deleagã angajali la
operaliuni çi misiuni internafionale", angajalä BMA au participat la vizite de studiu,
treninguri, programe de schimb de experien!ä cu privire Ia organizarea çi desñçurarea
operaliunilor în domeniul gestionärii complexe a frontierei çi returnárilor, la Masa
rotundä privind mecanismele de cooperare a reprezentanlilor organelor de drept ale
Republicii Moldova çi Ucrainei în vederea aplicárii bunelor practici pentru identificarea
procedurilor de reîntoarcere a persoanelor aflate în dificultate çi a victimelor traficului
de flrinfe umane. Totodatä a menlionat çi participarea BMA în cadrul Grupului comun
de analizä a riscurilor la nivel nalional çi Grupului comun regional de analizá" a
riscurilor în domeniul combaterii criminalitafli transfrontaliere, a traficului de fiinfe
umane çi a migraliei ilegale.

Dl Crelu a scos în eviden!ä douä acliuni cu risc de nerealizare în termen, çi
anume: ,,R.evizuirea legislaliei nolíonale cu privire la azil Si armonizqrea qcesteia la
standardele Uniunií Europene", care nu a fost realizatá din motive obiective
(modificarea în ultima perioada la nivel european a unor standarde de referin!ä în
domeniu) çi ,,Elaborqrea unui mecønism de evaluare a necesitãlilor çi referire cãtre
organele competente a solicitanlílor de azil øflali în situalie vulnerabilã (minori
neînsolili, femei çi fete neînsolite, persoane cu dezabilitãÍi etc.)" , care este în proces de
rcalizarc cu suportul experlilor Înaltului Comis ariat al Organizaliei Naliunilor Unite
pentru Refugiali çi Organizaliei Internalionale pentru Migralie. Totodatä dlui a
menlionat necesitatea extinderii termenului de rcalizare pentru anul 2020 a acestor
acfiuni, dînd asigurári cá, BMA va depune efortul necesar pentru realizarca cu succes a
acestora.



La subiectul2z

Dl Mihail PÎSLARA$ (IGPF) a menlion at cá acfialmente din totalul de 3748
de funclii, 548 sunt vacante, nivelul de completare a funcliilor în cadrul PF constituind
circaST yo, cu toate acestea, PF are deficit semnificativ de personal, îndeosebi operativ,
în raport cu necesarul real raportat la amploarea misiunilor çi atributiilor. Dlui a
subliniat cä deficitul a fost constatat în rezultatul calculelor tactice/operationale fäcute

çi identificarea nemijlocitä a golurilor de efective, la calculele efectuate s-a luat în
considerare practica çi situatia autoritálilor de frontierä din tärile vecine çi din unele
state membre ale Uniunii Europene comparabile ca situatie cu Republica Moldova
(România - 4,5 poliliçti de frontiera/km de frontierá, fatá de I,4lkm - Republica
Moldova (frontiera moldo-românä); Ucraina 6,5lkrn, fatä de 2,Ilkrn - Republica
Moldova (frontiera moldo-ucraineaná); statele baltice 3-4lkm; Georgia slkm). Dl
Pîslaraç a rclatat cä problema principalá, în viziunea PF, constä în demisionarea
angajatilor, procesul de recrutare neflrind apt de a Jine pasul cu numärul de salariati ce
înceteazá, serviciul, menlionînd cá pe parcursul anului curent 302 persoane au fost
eliberate din serviciu iar angajate - 268, ceea ce indicá faptul cä nici condiliile
avantajoase de pensionare nu mai sunt atractive. Totodatä dlui a adáugat cä conform
chestionärä angajatilor demisionafi, rämân a fi aceleaçi premise pentru încetarea
raportului de serviciu, çi anume salañzarea necorespunzátoare; lipsa spatiului locativ;
regimul de muncä; condilii de muncä inadecvate.

Dl Pîslaraç a menlionat cá remedierea situaliei create ar putea fi posibilá prin:
alocarea mijloacelor financiare pentru dotarea corespunzätoare a subdiviziunilor cu
echipamente çi tehnicä specialä, precum çi sporirea mobilitálii prin înnoirea parcului
auto al PF, ceea ce va asigura controlul frontierei de stat de la distan!ä, precum çi
intervenlia promptä în caz de aparilie a situaliilor, minimizînd utilizarca personalului;
crearea condiliilor de muncä adecvate prin modernizarca continuä a subdiviziunilor de
frontierä; revizuirea cadrului normativ incident salarizáräpoliliçtilor de frontierä.

Dl Pavel VOICU (MAI) a adáugat cá actualmente în subdiviziunile
Ministerului Afacerilor Interne sunt peste 3000 de funclii vacante, menlionînd
necesitatea înaintárii propunerilor de remediere a situaliei în adresa conducerii de vîrf
a färii.

Dl Vasile BOTICA (MF) a menlionat cá pentru a oferi o perspectivä sigurá
analizei problematicii abordate privind asigurarea tehnico-materialä a structurilor
antrenate în procesul de MIFS, este imperativä prezentarea propunerilor de cätre
autoritälile publice centrale (în continuare - APC) exclusiv în procesul de planificare
bugetará pe termen mediu. În acest sens a atenfionat cä Ministerul Finanlelor lanseazá
elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu pentru anä 2021-2023 (în continuare -
CBTM, proces în care, conform termenilor calendarului bugetar, fiecare APC este
responsabilä de analizaprogramelor de cheltuieli sectoriale çi formularea propunerilor
de prioritäçi de politici în sectoarele gestionate.



Dl Pavel VOICU (MAI) a suslinut cele menlionate de cätre dl Botica çi a
solicitat implicarea activä a autoritälilor çi instituliilor publice din sistemul MIFS în
elaborarea CBTM, astfel încît sä fie asiguratä planificarea eficientä a resurselor
financiare pentru implementarea Strategiei. Totodatá dl Voicu a menlionat faptul cä în
anul2020 se va atrage o atenlie deosebitä activitálii Consiliului.

La subiectul3:

Dl Mihail PÎSLARAS GGPF) a menfion at cá motivarea financiará slabá a

angajatilor PF este unul din factorii çate cauzeazá nivelul ridicat al fluctualiei de
personal în cadrul instituliei çi influenleazâ negativ asupra atractivitá1ii profesiei de
polilist de frontierä, concretiÂnd cä urmare a implementärii Legii nr.27012018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar s-au constatat un çir de neconformitäli
care au influenlat negativ asupra nivelului satisfacliei financiare a angaja\ilor PF. În
acest context dlui a propus ca Ministerul Finanlelor sä examineze posibilitatea ajustárii
cadrului legal, astfel încît sá fie posibilá remunerarea angajalilor Ministerului
Afacerilor Interne care participá în realizarea proiectelor cu finanlare externá, precum

çi sá fie compensate cheltuielile de transport pentru unele categorii de angajali (angajalii
sectoarelor PF care sunt dislocate în afara localitä1ilor, poliliçtii de frontierá care au
locul peffnanent de trai în alte localitäçi decît cele unde sunt amplasate sectoarele PF).

Dna Djulieta POPESCU (MSMPS) a menlionat cá" începînd cu 0l .01.2017 a
fost completatä Legea nr.48911999 privind sistemul public de asigurári sociale cu o
nouä categorie de persoane asigurate obligatoriu, çi anume: militarii care îndeplinesc
serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandä çi din trupele organelor
afacerilor inteme çi sistemului penitenciar, ofilerii de protectie çi colaboratorii
organelor securitálii statului çi Centrului National AnticorupJie, astfel angajalii din
cadrul instituliilor menlionate au dreptul în condiliile prevâzute de Legea nr.28912004
privind indemnizatiile pentru incapacitate temporará de muncã çi alte prestaJii de
asiguräri sociale. Totodatä a subliniat faptul cá elaborarea politicii statului în domeniul
salarizárä în sectorul bugetar line de competenla Ministerului Finanfelor.

DI Vasile BOTICA (MF) a reiterut pozi¡ia expusá la subiectul 2, ca avînd
acelaçi obiectiv. Totodatä a accentuat atenlia deosebitä care urmeazá a fi acordatä în
procesul de elaborare a mecanismului de stimulare a personalului antrenat în
implementareaproiectelor finanlate din surse externe, pentru a gestiona într-o manierä
prudentä potenlialele riscuri implicite, în special evitarea unor tendinfe ale autoritä{ilor
de a se concentra pe atragerea unui numär cît mai mare de proiecte, tratîndu-le ca o
potenlialá sursä suplimentarä de stimulare. Dlui a concluzionat cá, aceasta va declança
inevitabil efecte adverse de inechitate între angaja\i, atît în cadrul unei instituJii, dar mai
cu seamä çi între acestea.

Dl Pavel VOICU (MAI) a menlionat privind suslinerea Prim-ministrului în
îmbunátálirea pachetului social çi a condiliilor de muncä a personalului autoritälilor çi
instituliilor publice din sistemul MIFS, în special a Ministerului Afacerilor Inteme.



Dl Gheorghe BÃLAN (MAI) a generalizat cele discutate pe parcursul çedinfei
çi a propus urmätoarele:

- secretariatul Consiliului sá elaboreze ruportul de progres cu privire la
rcalizareaPlanului privind implementarea Strategiei, care va fi remis în adresa tuturor
membrilor Consiliului în scopul înheprinderii acliunilor necesare pentru
implementarea în termen a acestuia;

- autoritäfile çi instituliile publice din sistemul MIFS sá remitä, în adresa
Ministerului Afacerilor Interne, propuneri concludente de modificare a Planului privind
implementare a Strate giei, în s copul actualizárii ac e stui a ;

- crearea unui grup de lucru, format din reprezentan\ti autoritä1ilor çi
instituçiilor publice din sistemul MIFS, responsabil de elaborarea Planului de acliuni
pentru anä 2021-2023 privind implementarea Strategiei; includerea în acest Plan a
acliunilor concrete în vederea implementärii eflrciente a conceptului MIF, precum çi
acfiunilor menite sä îmbunätäleascä pachetul social çi condiliile de muncä a

personalului autoritá1ilor çi institufiilor publice din sistemul MIFS;
- autoritälile responsabile de efectuarea controlului la trecerea frontierei sá

întreprindä acliunile necesare în scopul fluidizárii traficului la frontiera de stat în ajunul
çi perioada sárbätorilor de iarná;

- intensificatea acliunilor comune în scopul prevenirii çi combaterii
criminalitälii în zona de frontierä.

Membrii Consiliului au suslinut propunerile dlui Bälan.

În finalul çedinfei, dl Pavel VOICU a adresat mullumiri tuturor pentru
participare çi a solicitat implicare activä în rcalizarea celor propuse de cätre dl Bälan.
Dl Voicu a finut sã concluzioneze faptul cá în Republica Moldova implementarea
conceptului MIF este în plin proces çi va fi dezvoltat în continuare prin alinierea
acestuia la cele mai bune practici în domeniu.

Ministru al afacerilor interne,
Preçedinte al Consiliului Na{ionale pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat Pavel VOICU


