
SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)  

la proiectul hotărârii Guvernului 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 
Participantul la avizare 

(expertizare)/ 

consultare publică  

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Aviz nr. 07-09/6628 din 

25.11.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Aviz nr. 07-09/7265 din 

23.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Ministerul Apărării 

Aviz nr. 11/1437 din 

30.11.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Aviz nr. 02-07/5624 din 

14.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Aviz nr. 02-07/5782 din 

22.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 



Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Aviz nr. 01-6/3198 din 

04.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

Aviz nr. 01-6/3370 din 

23.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

Aviz nr. 04-7623 din 

11.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

La obiectivul II, măsura 16, la acțiunile 16.5 și 16.7 urmează a 

fi modificat termenul de realizare al acestora, respectiv, pentru 

trimestrul II și trimestrul IV al anului 2022. 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerilor. 

La obiectivul IV, măsura 22, acțiunile 22.1 și 22.2, la 

compartimentul „Instituție responsabilă” urmează a fi inclusă 

Autoritatea Aeronautică Civilă (ACC) - instituție implicată în 

procesul de consolidare a sistemului de analiză a riscurilor prin 

dezvoltarea activității grupurilor comune de lucru 

interinstituționale și elaborarea produselor analitice bazate pe 

CIRAM, și implicit participarea AAC la acțiunile subsecvente 

acestui obiectiv. 

Necesitatea includerii AAC derivă din prevederile art.65 și 

art.66 din Legea nr.192/2019 privind securitatea aeronautică, 

prin care AAC, fiind autoritatea administrativă de implementare 

și realizare a politicilor în domeniul aviației civile, este 

responsabilă de evaluarea nivelului de pericol și managementul 

riscurilor în domeniul securității aviației civile. 

 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerilor. 



Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

Aviz nr. 04-7806 din 

22.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

Aviz nr. DI-3/041-11405 

din 10.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Se propune expunerea punctului 2.1 din proiectul Planului de 

acțiuni pentru anii 2021 - 2023 privind implementarea 

Strategiei menționate după cum urmează: ,,Stabilirea 

mecanismului de schimb de informații în contextul Sistemului 

european de supraveghere a frontierei (EUROSUR) prin 

introducerea prevederilor relevante în acordurile existente sau 

prin încheierea acordurilor noi cu statele membre ale UE, 

precum și prin introducerea prevederilor relevante în 

aranjamentul de lucru cu Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)”.  

Propunerea respectivă are la bază mecanismul de cooperare cu 

statele terțe în contextul EUROSUR, inclusiv cu Republica 

Moldova, stabilit de către Uniunea Europeană prin 

Regulamentul nr. 2019/1896 din 13 noiembrie 2019 privind 

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european 

(Preambul pct. (90), art. 72 alin. (2), 73 alin. (4), 75 alin. (1) și 

(2)). Potrivit mecanismului de cooperare respectiv, acordurile 

se încheie anume cu statele membre ale UE și cu Frontex. 

Comisia Europeană, la rândul său, nu încheie astfel de acorduri, 

însă este implicată în procesul de încheiere (art. 76 al 

Regulamentului nr. 2019/1896).  

În același timp, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

are deja încheiat cu Frontex Aranjamentul de lucru cu privire la 

stabilirea cooperării operaționale din 12 august 2008.  

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerilor. 



Mai mult decât atât, în proiectul Planului privind cooperarea 

operațională între IGPF al MAI și Frontex pentru anii 2021 - 

2023 (punctul 1.6), care a fost avizat recent de către MAEIE 

(avizul MAEIE nr. DI/1/391-11343 din 8 decembrie 2020), este 

prevăzută examinarea posibilității schimbului informațiilor 

relevante prin Tabloul situațional specific al EUROSUR, 

inclusiv cu elementele Serviciilor de fuziune ale EUROSUR. 

Ministerul Finanțelor 

Aviz nr. 05-03/164/1506 

din 10.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

La Nota informativă a proiectului 

Se propune ajustarea pct. 4 ,,Fundamentarea economico-

financiară” din Nota informativă pct. 4., mijloacele totale 

necesare pentru implementarea Planului de acțiuni, divizate pe 

ani, cu indicarea sumei concrete din bugetul de stat, inclusiv 

surse externe, urmând a fi expuse prin prisma Cadrul bugetar pe 

termen mediu (CBTM) 2021-2023, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 776/2020, precum și proiectului Legii bugetului 

de stat pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2023. 

Se acceptă 

Nota informativă a fot ajustată conform propunerilor. 

La proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 

privind implementarea Strategiei naționale de management 

integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 

Comentarii de ordin general 

Se reiterează poziția Ministerului Finanțelor expusă în avizele 

înaintate prin scrisoarea nr.05-17/160 din 02.11.2020 și, 

ulterior, prin scrisoarea nr. 05-17/167 din 12.11.2020. 

Potrivit notei informative, pentru implementarea măsurilor 

Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023, costurile estimative 

vor constitui circa 494 milioane lei, alocații care nu este clar 

dacă se regăsesc în limitele de cheltuieli pe anii respectivi 

pentru instituțiile responsabile. 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerilor. 



Totodată, pentru unele măsuri din Planul de acțiuni nu sunt 

prezentate clar costurile de implementare, iar în notă 

informativă se stipulează că  la această etapă pentru anumite 

acțiuni nu a fost posibilă efectuarea unei estimări privind 

costurile de implementare, exercițiu care va fi realizat ulterior 

în procesul de elaborare a CBTM și legii bugetului de stat 

pentru anul respectiv, ceea ce nu poate fi acceptat, din 

următoarele considerente: 

- conform prevederilor art.17, alin.(2) din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 și 

art.131, alin.(6) din Constituția Republicii Moldova, nici o 

cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanțare; 

- în conformitate cu prevederile pct.12 din Regulamentul cu 

privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020, în Planul de 

acțiuni urmează a fi indicate costurile necesare pentru 

implementarea fiecărei acțiuni, pentru fiecare an separat, cu 

indicarea sursei de finanțare (inclusiv resurselor disponibile 

din partea partenerilor de dezvoltare); 

- costurile de implementare a acțiunilor din proiectul Planului 

(inclusiv surse externe) trebuie să vină în strânsă concordanță 

cu CBTM 2021-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.776/2020, și, corespunzător, cu proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2023, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.843/2020 și adoptat de către 

Parlament în prima lectură. Se menționează că, resursele 

alocate proiectelor finanțate din surse externe (din granturi 

și/sau împrumuturi acordate Guvernului și/sau autorităților 

publice centrale și/sau locale) constituie parte componentă a 



bugetului de stat, conform prevederilor art. 28 și art. 44 din 

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 

181/2014. Totodată, CBTM 2021-2023 include cadrul general 

de resurse pe termen mediu. La etapa elaborării CBTM 2022-

2024, autoritățile publice pot înainta propuneri de 

politici/acțiuni, care vor fi examinate în cadrul audierilor ținând 

cont de cadrul de resurse actualizat. Astfel, se consideră că, 

după aprobarea CBTM 2022-2024, după caz, pot fi înaintate 

propuneri de actualizare a Planului de acțiuni supus avizării. 

În contextul celor expuse, afirmațiile „surse externe (în cazul 

identificării”), „în limita alocațiilor aprobate”, precum și 

acțiunile din proiect care nu au acoperire financiară nu pot fi 

acceptate, în special la acțiunile ce vizează procurarea de 

echipamente, dezvoltarea/modernizarea sistemelor 

informaționale, etc. Se menționează că, în cazul în care unele 

acțiuni nu se vor regăsi în redacția actuală al planului, aceasta 

fapt nu limitează realizarea lor în cazul identificării surselor 

corespunzătoare de finanțare.  

Mai mult ca atât, în condițiile constrângerilor bugetare cauzate 

de situația epidemiologică, gradul înalt de incertitudine și 

riscurile privind perspectivele de ameliorare a consecințelor 

generate de pandemie la nivel național, precum și la nivel 

internațional, asumarea unor costuri/cheltuieli suplimentare 

din bugetul de stat fără identificarea sursei de acoperire a 

acestora nu poate fi acceptată. În acest context, se recomandă 

tuturor autorităților publice implicate de a revizui și identifica 

rezerve interne pentru asigurarea implementării măsurilor 

incluse în proiectul Planului în limita alocațiilor aprobate. 

În sensul celor menționate supra, se consideră necesar ajustarea 

costurilor indicate în coloana 5 „Costuri de implementare (mii 

lei), sursa de finanțare” pentru anii 2021-2023, în concordanță 



cu prevederile CBTM 2021-2023, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 776/2020, precum și cu proiectul bugetului de 

stat pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2023, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.843/2020 și adoptat de 

către Parlament în prima lectură. 

Suplimentar, se atenționează reiterat că programarea asistentei 

externe are loc în conformitate cu ciclul de planificare bugetară, 

astfel în procesul atragerii resurselor externe inclusiv pentru 

implementarea Planului de acțiuni respectiv, se vor urma 

obligatoriu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului 

instituțional și mecanismului de coordonare și management al 

asistenței externe. 

a) la acțiunea nr. 7.5: 

- textul „-/bugetul autorității implicate (ține de atribuțiile 

funcționale)” se va substitui cu textul „2000,0/bugetul 

Serviciului Vamal”. 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerii. 

a) la acțiunea nr. 8.1.: 

- textul „37083,0/surse externe” se va substitui cu textul 

„15444,85/surse externe”; 

- textul „3703,0/bugetul Serviciului Vamal” se va substitui cu 

textul ,,5000,54/bugetul Serviciului Vamal”. 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerii. 

b) la acțiunea nr. 11.1.: 

- textul „23220,4/surse externe” se va substitui cu textul „2021-

9542,0; 2022-7531,6/surse externe”; 

- textul „2021-14791,1, 2022-7931,5/bugetul Inspectoratului 

General al Poliției” se va substitui cu textul „2021-4136,4, 

2022-13229,9/bugetul Inspectoratului General al Poliției”. 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerii. 

c) la acțiunea nr. 12.8.: 

- textul „16500/bugetul autorității implicate” se va substitui cu 

textul „2021-20000,0/ bugetul Serviciului Vamal”. Adițional, în 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerii. 



coloana 4 indicatorul de monitorizare „Sistem informațional 

adaptat și pilotat” se va substitui cu „„Sistem informațional 

funcțional”, iar în coloana 6 termenul de realizare „Trimestrul 

III, 2021” se va substitui cu „Trimestrul IV, 2023”. 

d) la acțiunea nr. 15.1.: 

-  textul „ 2021- 25336,9, 2022-5069,1/surse externe” se va 

substitui cu textul „2021-27632,9, 2022- 31826,4/ surse 

externe”; 

- textul „ 2021-6638,1, 2022- 759,5/bugetul autorității 

implicate” se va substitui cu textul „ 2021-23515,5, 2022- 

26338,6/bugetul Serviciului Vamal”. 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerii. 

Acțiunea nr. 11.3. urmează a fi exclusă, deoarece în proiectul 

bugetului de stat pentru anul 2021 și în estimările pentru anii 

2022-2023 nu sunt prevăzute alocații pentru reconstrucția 

sediilor Direcției Regionale Nord și ale sectoarelor poliției de 

frontieră „Otaci”, „Basarabeasca”, „Ungheni”, „Criva”, 

„Căplani”. 

Se acceptă 

Acțiunea nr. 11.3. a fost exclusă. 

La acțiunea 12.9. în coloana 5 „Costuri de implementare (mii 

lei), sursa de finanțare” sintagma surse externe (în cazul 

identificării) se va substitui cu sintagma „surse externe 

(Proiectul de asistență tehnică „Modul de procesare a 

trimiterilor poștale exprese pre-sosire (PAP) și pre-plecare 

(PDP)”, realizat cu suportul GIZ, Programul USAID Reforme 

Structurale, UNCTAD și DHL Express Moldova). 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerii. 

Acțiunea nr. 31.1. „Crearea în cadrul Inspectoratului General 

al Poliției de Frontieră și/ sau a sectorului poliției de frontieră 

„Aeroportul Internațional Chișinău”, subdiviziunilor 

responsabile de: concepție și menținerea actualității 

manualelor, instrucțiunilor și îndrumărilor tehnice din 

domeniul securității aeronautice; controlul intern al calității în 

domeniul securității aeronautice; instruirea personalului în 

Se acceptă 

Acțiunea nr. 31.1. a fost exclusă. 



domeniul securității aeronautice” urmează a fi exclusă din 

următoarele considerente. Se reiterează faptul că, orice 

majorare sau reducere a numărului de personal trebuie să 

conțină o analiză funcțională, în baza căreia pot fi operate 

modificările respective. Urmează de ținut cont de faptul că, 

majorarea numărului unităților de personal conduce la sporirea 

cheltuielilor pentru retribuirea muncii în bugetul de stat, fapt 

care în condițiile de finanțare prudentă a cheltuielilor, nu poate 

fi acceptat. Prin urmare, pentru susținerea în continuare a 

reformelor sectoriale și administrative, este necesară 

raționalizarea cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, 

astfel încât o parte a costurilor cheltuielilor de personal să fie 

acoperită din contul resurselor economisite în urma 

reorganizărilor structurale și optimizării numărului de personal. 

Menținerea acțiunii date nu se susține și din considerentul că, în 

CBTM pentru anii 2021-2023, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.776/2020 nu sunt prevăzute unități și cheltuieli 

de personal în scopul dat. Or, pentru toate măsurile de 

creare/reorganizare a subdiviziunilor se vor propune sursa de 

acoperire a cheltuielilor ce se vor impune, prin indicarea 

rezervelor concrete în unitățile subordonate. 

În contextul celor menționate supra, Ministerul Finanțelor 

recomandă revizuirea proiectului în cauză prin prisma 

comentariilor expuse și prezentarea acestuia spre avizarea 

repetată. 

Se acceptă  

Proiectul a fost revizuit prin prisma comentariilor 

expuse, fiind acceptate toate propunerile Ministerului 

Finanțelor. Proiectul a fost remis spre avizare repetată.  

Cancelaria de Stat 

Aviz nr. 21-13-11111 din 

09.12.2020  

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Proiectul Planului, prezentat spre promovare, este o continuare 

a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020, care, la fel ca și 

Strategia nominalizată a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului 

Se acceptă parțial 

Proiectul a fost revizuit prin prisma comentariilor 

expuse. 



nr.1101/2018, ambele fiind elaborate conform cadrului 

normativ anterior statuat prin Hotărârea Guvernului nr.33/2007 

cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de 

documentele de politici. 

În acest context, proiectul Planului repetă majoritatea măsurilor 

din Planul precedent sau din alte acte normative, inclusiv: 

- după aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020, 

prin Hotărârea Guvernului nr.1145/2018 a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, astfel încât o 

parte din 

măsuri se regăsesc într-o formulă sau alta în atribuțiile IGPF; 

- o parte de acțiuni din Planul aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1101/2018 sunt preluate în proiectul Planului 

nou (5.1, 11.1, 12.2, 12.7, 15.1, 17.2, 19.1, 20.1, 30.1). 

- acțiunile care se repetă în proiectul Planului nou fac parte din 

atribuțiile Biroului Migrație și Azil, formulate în Regulamentul 

privind organizarea și Ministerul Afacerilor Interne 

funcționarea BMA, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.914/2014 (23.2, 24.1, 24.2, 25.1, 26.1, 27.1, 27.2). 

Pornind de la cele relatate, menționăm necesitatea eliminării 

carențelor identificate, realizând o analiză comparativă a celor 

două planuri și identificând modalitatea optimală de reflectare a 

setului de acțiuni pentru perioada 2021-2023. De asemenea, 

considerăm necesar de a examina suplimentar relevanța 

includerii în Plan a măsurilor și acțiunilor care, în esență, 

constituie atribuțiile autorităților din subordinea Ministerului. 

În acest context, propunem examinarea posibilității includerii 

modificărilor și completărilor relevante în planul aflat în curs 

de realizare, cu extinderea perioadei de implementare a acestuia 

pe anii 2018-2023. 

Astfel, realizând o analiză comparativă a celor două 

planuri 14 acțiuni propuse au fost excluse din proiect. 

Totodată, necesitatea menținerii Planului în formatul 

propus, fiind modalitatea optimală identificată, precum 

și acțiunilor propuse pentru perioada 2021-2023 este 

dictată de următorii factori: 

- elaborarea acestui plan este prevăzută în Planul de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 (acțiunea nr. 

2.21.1.), precum și în 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 (punctul 3, 

subpunctul 2); punctele 26, 28 din Strategie); 

- proiectul planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 

privind implementarea Strategiei naționale de 

management integrat al frontierei de stat fost elaborat în 

baza propunerilor autorităților din sistemul 

managementului integrat al frontierei de stat și a 

partenerilor de dezvoltare; 

- planul reprezintă o continuitate a realizării primei 

etape, astfel încât să asigure eliminarea tuturor 

problemelor abordate în conținutul Strategiei, astfel, 

fiind realizată o  analiză comparativă a celor două 

planuri s-a constata faptul că unele acțiuni au caracter 

continuu; 

- la ședința ordinară a Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, din 9 

decembrie 2020, având în vedere influența factorilor 

interni și externi, cum ar fi: caracterul complex al 



activităților necesare pentru realizarea unor acțiuni din 

Planul de acțiuni pentru anii 2018–2020 privind 

implementarea Strategiei, austeritatea bugetului public, 

impactul situației epidemiologice, determinată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2, necesitatea 

implicării autorităţilor altor state, modificarea cadrului 

normativ european de referință, precum și alte motive 

obiective, s-a decis extinderea termenului de 

implementare a 21 de acțiuni nerealizate sau care sunt în 

curs de realizare (nr. 3.1., 3.2., 4.1., 5.1., 6.2., 7.1., 10.1., 

12.1., 13.1., 13.3., 13.6., 13.8., 15.1., 15.2., 16.1., 18.2., 

23.1., 28.1., 31.1., 31.2., 32.2.), prin transferul acestora 

pentru perioada a doua de implementare a Strategiei – în 

Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind 

implementarea Strategiei;   

- pentru realizarea unor acțiuni, care, în esență, 

constituie atribuțiile autorităților din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră și Biroul migrației și azil), este 

necesară implicarea și altor autorități menționate în 

proiect; 

- unele acțiuni reprezintă o platformă pentru a atrage 

donatori interesați în implementarea conceptului 

european de management integrat al frontierelor. 

Cu referire la acțiunea 2.3 din proiectul Planului, considerăm 

necesară revizuirea acesteia prin prisma Hotărârii Guvernului 

nr.823/2020, în contextul optimizării și eficientizării centrelor 

de date din sectorul public, precum și a Hotărârii Guvernului 

nr.128/2014, în vederea conformării modului de utilizare, 

administrare şi dezvoltare a platformei tehnologice 

guvernamentale comune (MCloud). 

Se acceptă 

Acțiunea nr. 2.3 din proiectul Planului a fost exclusă. 



Sugerăm revizuirea Termenului de realizare „Trimestrul I 

2021” stabilit pentru elaborarea și aprobarea unei hotărâri de 

Guvern necesare pentru realizarea acțiunii 12.6. 

Se acceptă 

Termenul pentru realizarea acțiunii 12.6. a fost revizuit, 

fiind stabilit Trimestrul II 2021. 

În partea ce ține de Costuri de implementare a acțiunilor din 

Plan, considerăm necesar de a reformula și concretiza 

prevederile ce vizează sursele de finanțare, și anume „bugetul 

autorităților implicate (ține de atribuțiile funcționale)” și „surse 

externe (în cazul identificării)”. 

Se acceptă 

Sursele de finanțare au fost reformulate și concretizate 

conform recomandărilor Ministerului Finanțelor. 

La rubrica Instituții responsabile, în cazul partajării 

responsabilității de implementare a acțiunii între minister și o 

autoritate din subordine, propunem indicarea acestora după cum 

urmează: Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră) sau Ministerul Finanțelor (Serviciul 

Vamal). 

Se acceptă 

Proiectul Planului de acțiuni a fot ajustat conform 

propunerii. 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

Nu a prezentat avizul 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Serviciul Tehnologia 

Informației și 

Securitate Cibernetică 

Aviz nr. 1.4/2158/44-20 

din 21.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Ministerul Justiției 

Expertiza juridică nr. 

04/9806 din 10.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

La proiectul hotărîrii: 

La sbp. 2) redacția sbp. 3) va include în ghilimele și numărul de 

ordine al subpunctului dat. 

Se acceptă 

Subpunctul 2) s-a completat conform propunerii. 

La proiectul anexei:  

În parafa de aprobare referința la Hotărârea Guvernului cu 
Se acceptă 

Parafa de aprobare s-a modificat conform propunerii. 



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 se va expune ținînd cont de prevederile 

art. 55 alin. (5) din Legea nr. 100/2017, astfel încît la indicarea 

datei de adoptare a actului normativ să se indice numărul de 

ordine, ca element de identificare, la care să se adauge anul în 

care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind despărțite de 

o bară „/”, conform următorului exemplu: ,,Hotărârea 

Guvernului nr. 1101/2018.”. 

Totodată, semnele grafice ,,*”, se vor exclude, deoarece acestea 

nu constituie elemente structurale ale actului normativ. 
Se acceptă 

Semnele grafice ,,*”au fost substituite cu „1”. 

La pct. 14, din lista instituțiilor responsabile se va exclude 

Întreprinderea de Stat ,,Calea Ferată din Moldova”, deoarece 

este persoană juridică de drept privat și nu se subordonează 

Guvernului. Prin urmare, această entitate urmează a fi inclusă 

în rubrică aparte ca partener. 

Se acceptă 

Întreprinderea de Stat ,,Calea Ferată din Moldova” a fost 

exclusă din lista instituțiilor responsabile de executarea 

acțiunii nr. 14.2.. 

Ministerul Justiției 

Expertiza juridică nr. 

04/10154 din 22.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Centrul de armonizare 

a legislației al 

Cancelariei de Stat 

Aviz de compatibilitate 

nr. 31/02-4-10599 din 

24.11.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Cu referire la acțiunile din pct. 16.5 ”Elaborarea și aprobarea 

cadrului normativ pentru implementarea Regulamentului (CE) 

nr. 725/2004 privind consolidarea securității navelor și a 

instalațiilor portuare și a Directivei 2005/65/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind 

consolidarea securității portuare” și cea din pct. 16.6 

”Elaborarea și aprobarea cadrului normativ pentru 

Se acceptă 

Acțiunile nr. 16.5. și 16.6. au fost racordate la acțiunile 

planificate prin pct. 3.6.22. și, respectiv, pct. 3.6.21. din 

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 



implementarea Directivei 2010/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind 

formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau 

la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a 

Directivei 2002/6/CE” ale Planului de acțiuni din Anexa 3 a 

proiectului național, considerăm necesară racordarea acestora la 

acțiunile planificate prin pct. 3.6.22 și, respectiv, pct. 3.6.21 din 

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat 

prin HG nr. 636/2019, în speță în ceea ce privește denumirea 

acțiunii planificate, termenul de realizare, indicatorul de 

monitorizare și instituțiile responsabile de realizare. 

Centrul de armonizare 

a legislației al 

Cancelariei de Stat 

Aviz de compatibilitate 

nr. 31/02-4-11518 din 

22.12.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Centrul Național 

Anticorupție 

Aviz nr. 06/2-7488 din 

25.11.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 
 

 

 


