Planul de Ac iuni Faza 9 – anul II – Descrierea detailat a activit ilor
Obiectivul
strategic 1
Rezultatul
1.1.
Activit i
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

Rezultatul
1.2.
Activit i
1.2.1.

1.2.2.
Rezultatul
1.3.
Activit i
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

Rezultatul
1.4.
Activit i

Consolidarea managementului frontierei
Serviciilor partenere le-a fost oferit
managementului integrat al frontierei

asisten

în domeniul organiz rii

A oferi asisten serviciilor partenere în implementarea planurilor de ac iune
na ionale MIF.
A oferi asisten Republicii Moldova pentru elaborarea Strategiei Na ionale cu
privire la Managementul Integrat al Frontierei de Stat pentru perioada 20142016.
A sus ine Comisia European
i serviciile partenere în realizarea Ini iativei
Flagship cu privire la Managementul Integrat al Frontierei din cadrul
Parteneriatului Estic.
Este sus inut
cooperarea interdepartamental
a autorit ilor de
frontier .
A oferi asisten pentru dezvoltarea ulterioar
i implementarea cooper rii
interdepartamentale în PTF, prin intermediul edin elor de lucru regulate de
planificare, coordonare i evaluare.
A sus ine implementarea de c tre serviciile partenere a conceptului Unica
oprire.
Este sus inut
cooperarea interna ional
a
organelor de drept i altor autorit i relevante.

serviciilor

partenere,

A oferi asisten în implementarea Patrulelor Comune la frontier , compuse din
colaboratorii poli iei de frontier a Republicii Moldova i serviciul de gr niceri al
Ucrainei.
A continua oferirea asisten ei pentru implementarea proiectului pilot Punctul
Comun de Trecere a Frontierei Briceni-Roso ani i la solicitarea comun a
partenerilor de a reproduce proiectul Briceni- Roso ani în alte PTF, cum ar fi
controlul comun în PTF Palanca.
A facilita i prezida edin ele de Coordonare Extern desf urate lunar.
A sus ine implementarea proiectului pilot ‘Puncte de Coordonare’ organizat de
tre Frontex i alte proiecte ale agen iilor UE, Statelor Membre i
Organiza iilor Interna ionale.
A oferi asisten serviciilor vamale partenere în dezvoltarea i implementarea
acordurilor de cooperare reciproc .
A sus ine Republica Moldova i Ucraina în activit ile sale ce in de Strategia
UE pentru regiunea Dun rii, Euroregiunea Dun rii de Jos i Euroregiunea
Nistru.
A fost sus inut procesul de demarcare a frontierei.
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1.4.1.

Rezultatul
1.5.
Activit i

A extinde asisten a oferit pentru demarcarea frontierei dintre Republica
Moldova i Ucraina, o aten ie aparte acordîndu-se segmentului central al
frontierei.
Este oferit asisten a necesar în domeniul procesului de liberalizare a
regimului de vize.

1.5.1.

A oferi asisten Republicii Moldova i Ucrainei în implementarea planului de
ac iuni pentru liberalizarea regimului de vize.

Rezultatul
1.6.
Activit i

Controlul de frontier este ameliorat.

1.6.1.

A continua oferirea asisten ei PFRM i SSGUA în implementarea controalelor
de frontier i activit ilor de supraveghere în baza analizei riscurilor.

1.6.2.

Împreun cu Poli ia de Frontier a Republicii Moldova, a petrece o evaluare
comun conform acquis-ului Schengen.

1.6.3.

A oferi asisten partenerilor pentru implementarea recomand rilor convenite
ce in de respectarea drepturilor fundamentale ale omului i demnit ii umane
în timpul petrecerii controalelor de frontier .

Rezultatul
1.7.
Activit i
1.7.1.

Supravegherea frontierei este ameliorat .

Rezultatul
1.8.
Activit i
1.8.1.

A oferi asisten Serviciilor Gr niceri ale Republicii Moldova în instituirea
pichetelor de gr niceri care ar corespunde standardelor UE.
Este evaluat situa ia curent în domeniul managementului frontierei.

În baza standardelor UE, a evalua starea lucrurilor din domeniul
managementului frontierei dintre Republica Moldova i Ucraina la nivel local,
regional i central.

Obiectivul
strategic 2

A realiza o contribu ie pozitiv
Transnistria

Rezultatul
2.1.
Activit i
2.1.1.

A fost realizat o contribu ie pozitiv pentru solu ionarea conflictului din
Transnistria.

2.1.2.

spre solu ionarea conflictului din

A monitoriza i consilia implementarea Declara iei Comune a Prim mini trilor
Ucrainei i Republicii Moldova din 30 Decembrie 2005, inclusiv instruirea în
paralel cu lucrul a colaboratorilor vamali asupra prevederilor respective a
Declara iei Comune.
La cerere, a oferi asisten Delega iei UE în Republica Moldova pentru
implementarea eforturilor acesteia pentru solu ionarea conflictului.

2.1.3.

A facilita sau sus ine ini iativele de consolidare a încrederii între Chi in u
Tiraspol.

i

2.1.4.

A oferi asisten pentru ameliorarea circuitului de m rfuri i persoane în/din
Transnistria pe cale rutier i feroviar .

2.1.5.

A oferi asisten
Transnistria.

pentru ameliorarea controlului asupra fluxului migra iei prin
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2.1.6.

A asigura informarea neutr
i obiectiv a Serviciului European de Ac iune
Extern (inclusiv Delega iile UE din EU Chi in u i Kiev), Statele Membre UE,
guvernele Republicii Moldova i Ucrainei,OSCE i al i parteneri interna ionali
cu privire la chestiunile de frontier care au referin la procesul de solu ionare
a conflictului.

Obiectivul
strategic 3

De a consolida capacit ile pentru a permite implementarea i aplicarea
celor mai bune standarde i practici UE i interna ionale

Rezultatul
3.1.

A fost oferit asisten
serviciilor partenere în domeniul dezvolt rii
organiza ionale spre standardele i practicile UE.

Activit i
3.1.1.

La solicitare, a sus ine serviciile partenere în elaborarea cadrului normativ
pentru dezvoltarea institu ional , inclusiv acordarea unei aten ii sporite
aspectelor anti-corup ie i consilierea pentru dep irea lacunelor legislative
identificate din legisla ia vamal sau de frontier a Republicii Moldova i
Ucrainei i acquis-ul UE i a sus ine serviciile partenere în dezvoltarea i
implementarea legisla iei i reglement rilor na ionale.

3.1.2.

La solicitarea partenerilor, a contribui la planificarea i implementarea
strategiilor i politicilor lor în baza modelelor UE i celor mai bune practici
globale.

3.1.3.

A oferi asisten Serviciului Vamal al Republicii Moldova în realizarea Planului
de Dezvoltare Strategic 2012-2014, inclusiv introducerea i implementarea
sistemului de gestionare a presta iei în baza planului de ac iuni al serviciului.

3.1.4.

La solicitarea serviciilor partenere, a oferi consiliere cu privire la schimb rile
organiza ionale, conform necesit ilor specifice i a reflecta modelele celor mai
bune practici.
A sus ine PF RM în modificarea structurii, sistemului i organiz rii sale, în
special sus inînd implementarea Smart Border (Frontiera Inteligent ) i
principiilor frontierei electronice.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

A oferi asisten SVRM i PF RM pentru dezvoltarea i implementarea
reformei sistemului de management al resurselor umane care reflect cele mai
bune practici interna ionale i UE, în baza informa iilor ob inute din evaluarea
riscurilor de integritate.
A continua oferirea asisten ei serviciilor partenere pentru implementarea
practicilor manageriale ce in de delegarea îns rcin rilor, sarcinilor i
responsabilit ilor de la nivelul central la cel regional i local.

Rezultatul
3.2.
Activit i

A fost facilitat coordonarea în rîndul donatorilor.

3.2.1.

La solicitarea Delega iilor UE i a altor donatori relevan i, a oferi consultan
i
asisten
pentru identificarea priorit ilor i necesit ilor de dezvoltare i
modernizare a infrastructurii frontierei, echipamentului tehnic, sistemului de
supraveghere a frontierei, sistemului IT i de comunicare.
A consolida cooperarea i coordonarea în rîndul donatorilor serviciilor
partenere în domeniul consolid rii capacit ilor, promovînd angajamentul i
schimbul de informa ii.
A fost facilitat procesul de consolidare a încrederii i oportunit ile
pentru lucru în re ea.

3.2.2.

Rezultatul
3.3.
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Activit i
3.3.1.

Rezultatul
3.4.
Activit i
3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
Rezultatul
3.5.
Activit i
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

Rezultatul
3.6.

Activit i
3.6.1.

Rezultatul
3.7.
Activit i

Împreun cu serviciile partenere, a ini ia activit i de consolidare a încrederii,
precum sunt turneele sportive pentru agen iile partenere, societatea civil , alte
agen ii i organiza ii interna ionale relevante.
A fost oferit
asisten
serviciilor partenere pentru amplificarea
capacit ii organiza ionale a acestora de gestionare i dezvoltare a
sistemelor de instruire conforme celor mai bune practici.
Conform în elegerii cu serviciile partenere, a oferi asisten în dezvoltarea
strategiilor, planurilor, politicilor, programelor i curriculumului de instruire care
vor aborda necesit ile i asigura rambursarea maxim a investi iilor inclusiv
instituirea centrelor de instruire.
A facilita cooperarea serviciilor partenere cu institu iile de instruire din UE,
organiza iile interna ionale i institu iile Statelor Membre UE
A oferi asisten
serviciilor partenere pentru dezvoltarea liderismului i
managementului în baza necesit ilor identificate.
A fost oferit asisten
în domeniul instruirii pentru amplificarea
capacit ii durabile a serviciilor partenere de a preda cursuri tehnice de
instruire.
A oferi asisten în dezvoltarea abilit ilor de instruire, tehnici de instruire i
instruire special tehnic ale instructorilor desemna i din serviciile partenere.
Conform programului de instruire convenit, a oferi instruire practicienilor în
serviciile partenere i instruire în paralel cu lucrul.
A organiza vizite de studii, conferin e i seminare pe problematici strategice,
conform necesit ilor partenerilor.
Conform prevederilor bugetare, a identifica i oferi asisten tehnic pentru a
facilita implementarea recomand rilor EUBAM sau programelor de dezvoltare
i sus inere.
Serviciilor partenere a fost oferit asisten în domeniul aplic rii regulilor
i regulamentelor de protec ie a datelor personale conform legisla iei
na ionale i standardelor UE la frontiera dintre Republica Moldova i
Ucraina.
La cerere, a desf ura o analiz comun a sistemului de protec ie a datelor în
vigoare, inclusiv a datelor personale la frontiera dintre Republica Moldova i
Ucraina, a elabora recomand ri conform practicilor Europene i a oferi
asisten serviciilor partenere în implementarea acestora.
A fost ameliorat capacitatea de comunicare a serviciilor partenere.

3.7.1.

A sus ine în continuare capacit ile PR/de comunicare a serviciilor partenere.

Rezultatul
3.8.

Informa ia despre UE i mandatul i realiz rile EUBAM i partenerilor
este r sp ndit , vizibilitatea este amplificat astfel încît societatea civil
este bine informat .

Activit i
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3.8.1.

A informa popula ia Republicii Moldova i Ucrainei cu privire la institu iile UE i
mandatul EUBAM, a sus ine S rb torirea zilei Europei, împreun cu partenerii
a disemina materiale informa ionale i a desf ura evenimente de informare i
implicare în comunit ile de la frontiera Moldovan - Ucraina cu privire la
managementul i securitatea frontierei, de ex. organizarea unei expozi ii
mobile de fotografii în comun cu serviciile partenere în PTF i alte ini iative.

3.8.2.

A aprofunda parteneriatele cu societatea civil , în special cu comunitatea
academic i colile din Republica Moldova i Ucraina .

3.8.3.

A împ rt i cooperarea EUBAM i a promova realiz rile Misiunii i serviciilor
partenere la nivel interna ional, a g zdui reprezentan ii institu iilor UE, statelor
membre UE, serviciilor i agen iilor statelor membre precum i reprezentan ii
altor institu ii i organiza ii, e.g. SELEC, OMV i Euroregiunilor.
A fost facilitat schimbul regulat de informa ii i comunicarea cu serviciile
partenere i principalii actori.

Rezultatul
3.9.
Activit i
3.9.1.

3.9.2.

A transmite rapoartele i evalu rile EUBAM, documente analitice i concluzii
serviciilor partenere, Serviciului European de Ac iune Extern / Comisiei
Europene, Comitetelor Consiliului European, statelor membre UE, ONU
/PNUD.
A organiza edin ele Consiliului Consultativ.

Obiectivul
strategic 4
Rezultatul
4.1.
Activit i

A contribui la prevenirea
i combaterea criminalit ii organizate
transfrontaliere i transna ionale
A fost îmbun
it capacitatea tactic
i opera ional a serviciilor
partenere

4.1.1.

A oferi asisten serviciilor partenere la nivel tactic i opera ional în domeniul
prevenirii i combaterii criminalit ii transfrontaliere.
A sus ine serviciile partenere în r spunsul lor amenin rilor identificate.
A fost oferit asisten anchetelor penale ale serviciilor partenere.

4.1.2.
Rezultatul
4.2.
Activit i
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

La solicitare, a consulta serviciile partenere în leg tur cu ancheta i urm rirea
penal a cazurilor.
A oferi asisten în adoptarea metodelor moderne de anchetare, colectare a
probelor i analiz .
A sus ine Grupul de Lucru Comun permanent cu privire la migra ia ilegal i
traficul de persoane.
A sus ine sub-Grupul de Lucru Comun permanent cu privire la infrac iunile
legate de autovehicule la frontier .
A sus ine sub-Grupul de Lucru Comun permanent cu privire la traficul de
droguri i armament, contraband i fraud vamal .
A sus ine sub-Grupul de Lucru Comun permanent cu privire la contrabanda cu
ig ri.
A sus ine sub-Grupul de Lucru Comun permanent cu privire la traficul de
armament i materiale nucleare.
A sus ine sub-Grupul de Lucru Comun permanent cu privire la traficul de
droguri.
A continua oferirea asisten ei serviciilor partenere din Republica Moldova i
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4.2.10.
Rezultatul
4.3.
Activit i
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Ucraina în organizarea Opera iunilor Comune de Control la Frontier (OCCF).
A sus ine serviciile partenere în desf urarea i participarea în opera iunile
interna ionale.
A fost amplificat capacitatea analitic .

A oferi serviciilor partenere rapoarte analitice i alerte pentru ac iune direct i
în scopuri tactice.
A oferi asisten
departamentelor relevante ale serviciilor partenere în
elaborarea rapoartelor analitice comune, alertelor i elaborarea profilurilor de
risc.
A continua oferirea asisten ei serviciilor partenere în elaborarea i producerea
lunar i trimestrial a Raportului Comun de Apreciere a Situa iei la Frontier
(RCASF) i a asigura utilizarea strategic i tactic a RCASF.
În continuare a dezvolta schimbul de informa ii opera ionale între serviciile
gr niceri ale Republicii Moldova i Ucrainei i a elabora recomand rile
respective.

Rezultatul
4.4.
Activit i
4.4.1.
4.4.2.
Rezultatul
4.5.
Activit i

A fost amplificat capacitatea de analiz a riscurilor a partenerilor la nivel
regional i local.

4.5.1.

A desf ura exerci ii comune în baza analizei riscurilor
regionale, inclusiv:
Evaluarea riscurilor;
Planificarea ac iunilor;

Rezultatul
4.6.
Activit i
4.6.1.

Rezultatul
4.7.
Activit i
4.7.1.

4.7.2.

A sus ine serviciile gr niceri în amplificarea analizei riscurilor i selectivit ii.
A sus ine serviciile vamale în amplificarea analizei riscurilor i selectivit ii.
Au fost desf urate exerci ii comune menite s contribuie la combaterea
criminalit ii de frontier .
i amenin rilor

Implementarea ac iunilor;
Gruparea i evaluarea rezultatelor.
A fost consolidat utilizarea de c tre serviciile partenere a echipelor
mobile în scop de prevenire a criminalit ii la frontier .
Sus inerea în continuare a serviciilor partenere în dezvoltarea ulterioar
i
implementarea conceptului Echipelor Mobile, inclusiv sus inerea activit ilor de
instruire a angaja ilor acestora, implementarea cadrului normativ al activit ii
echipelor mobile, sus inerea consolid rii cooper rii interdepartamentale.
Sistemul de schimb de informa ii preliminare între serviciile vamale ale
Ucrainei i Moldovei este utilizat într-o modalitate eficient .
A sus ine serviciile vamale în aplicarea i utilizarea corespunz toare a
sistemului de schimb de informa ii preliminare în scopul prevenirii fraudelor
vamale i a altor înc lc ri.
La solicitare, a promova sistemul de schimb de informa ii preliminare în alte
locuri i organiza ii ale frontierei ucrainene.
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Rezultatul
4.8.

A fost elaborat un sistem de schimb de informa ii preliminare între
serviciile gr nicerii ale Ucrainei i Moldovei.

Activit i
4.8.1.

Obiectivul
strategic 5

La solicitarea comun
i cu condi ia c exist baza legislativ si buget
disponibil,a sus ine serviciile gr niceri ale Republicii Moldova i Ucrainei în
elaborarea sistemului de schimb de informa ii preliminare pentru c tori.
A contribui la conformarea i facilitarea comer ului, implementarea
surilor de politici comerciale i modernizarea procedurilor vamale

Rezultatul
5.1.
Activit i

A fost oferit asisten serviciilor partenere pentru a spori conformitatea
i a dezvolta facilitarea comer ului în leg tur cu activit ile vamale.

5.1.1.

A oferi asisten serviciilor vamale partenere în definirea i implementarea
unor proceduri mai efective legate de necesit ile comunit ii de afaceri în
conformitate cu cerin ele OMV, Conven iei de la Kyoto i altor acorduri în
scopul realiz rii progreselor reflectate în sondajele B ncii Mondiale.

5.1.2.

A oferi asisten
Unic.

5.1.3.

A oferi în continuare asisten partenerilor în elaborarea
conceptului agen ilor economici autoriza i.

5.1.4.

A oferi asisten serviciilor partenere în consolidarea controlului vamal bazat
pe riscuri.
A oferi asisten serviciilor partenere pentru introducerea i implementarea
prevederilor procedurilor simplificate, inclusiv declararea simplificat
i
muirea la domiciliu conform regulamentelor UE.
A continua oferirea asisten ei serviciilor vamale în implementarea tuturor
etapelor v muirii conform celor mai bune practici UE.

5.1.5.

5.1.6.

serviciilor partenere în implementarea Conceptului Ghi eului
i implementarea

5.1.7.

A sus ine partenerii în protec ia Drepturilor de Proprietate Intelectual .

Rezultatul
5.2.
Activit i
5.2.1.

A fost oferit asisten
serviciilor vamale ale Republicii Moldova
Ucrainei în domeniul controlului ulterior i auditului post v muire.

5.2.2.
Rezultatul
5.3.

i

A contribui în continuare la evaluarea i dezvoltarea politicilor serviciilor
partenere în domeniul controlului ulterior.
A oferi asisten
capacit ii vamale a partenerilor pentru dezvoltarea i
standardizarea controlului ulterior i auditului post v muire.
A fost oferit asisten serviciilor vamale în implementarea cerin elor UE
cu privire la crearea Zonei de Comer Liber Cuprinz toare i Aprofundat
(DCFTA) pentru Republica Moldova i Ucraina.

Activit i
5.3.1.

A oferi asisten partenerilor în îndeplinirea cerin elor UE cu privire la crearea
DCFTA între UE i Ucraina .

5.3.2.

A oferi asisten partenerilor în implementarea recomand rilor UE cu privire la
crearea DCFTA între UE i Republica Moldova.

Obiectivul
strategic 6

A sus ine eforturile de combatere a corup iei ale partenerilor, cu accentul
pe implementarea practicilor UE de bun guvernare

Rezultatul
6.1.

A fost oferit asisten

în domeniul anti-corup iei i bunei guvern ri.
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Activit i
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

A sus ine serviciile partenere în consolidarea legalit ii acestora i încrederii
cet enilor prin implementarea principiilor transparen ei i deschiderii.
Facilitarea serviciilor partenere în asigurarea unei abord ri anti-corup ie bine
echilibrate oferind un mediu favorabil pentru o monitorizare i investiga ie
eficient i efectiv .
A sus ine serviciile partenere pentru amplificarea implement rii i monitoriz rii
Codurilor Etice ale acestora.

6.1.4.

A facilita instituirea în cadrul serviciilor partenere a unor sisteme de integritate
bazate pe sisteme de management a cadrelor impar iale, efective i eficiente.

6.1.5.

A spori nivelul con tiin ei publice i organizarea instruirii
corup ie drept elemente de baz în contracararea corup iei.

6.1.6.

A amplifica transferul de cuno tin e dintre partenerii EUBAM i statele membre
UE, institu iile anticorup ie (e.g STT din Lituania, Biroul anti-corup ie polonez,
MAI georgian, etc.) i alte organiza ii interna ionale relevante (e.g. OSCE, etc.)
cu privire la cele mai bune practici UE în domeniul combaterii corup iei.
Cu acordul i în cooperare cu to i partenerii a continua consolidarea m surilor
anti-corup ie care se refer la cele dou proiecte pilot în PTF interna ionale la
frontiera dintre Republica Moldova i Ucraina; conform în elegerii, a oferi
asisten în extinderea m surilor anti-corup ie de succes la alte PTF.

6.1.7.

8

i educa iei anti-

