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CUVÎNT ÎNAINTE
La ﬁnele Fazei 7, Misiunea
Uniunii Europene de Asistență la
Frontieră în Moldova și Ucraina
(EUBAM), alături de partenerii
săi, și-a celebrat cea de-a cincea
aniversare. Cu acest prilej, am
deosebita plăcere de a vă prezenta acest Raport Anual, care
pune în evidență realizările
noastre înregistrate în perioada
Decembrie 2009 - Noiembrie
2010.
Parteneriatul este una din
valorile fundamentale ale
EUBAM. Pe parcursul acestor
cinci ani, parteneriatul cu serviciile grăniceri și vamale,
precum și cu toate celelalte agenții statale relevante din
Republica Moldova și Ucraina au evoluat într-o
adevărată prietenie. Grație încrederii și înțelegerii reciproce stabilite, prin eforturi comune am reușit să
depășim provocările și să realizăm atît de multe.
Misiunea și-a implementat ambițiosul Plan de Acțiuni,
respectînd limitele mandatului său, schițat de către
Memorandumul de Înțelegere din 2005 și călăuzindu-se
de Politica Europeană de Vecinătate, în special de
dimensiunea Estică a acesteia și Programul Stockholm.
Sunt încîntat să vă informez că partenerii noștri,
beneﬁciind de susținerea experților EUBAM, și-au elaborat documentele strategice în domeniul Managementului Integrat al Frontierei. Guvernele Republicii Moldova
și Ucrainei au adoptat Strategia Națională de
Management Integrat al frontierei și, respectiv, Conceptul de Management Integrat al Frontierei. Adoptarea
acestor documente reprezintă un pas semniﬁcativ spre
aproximarea la standardele UE în domeniul managementului frontierei.
Efectuarea pe parcursul mai multor faze a asemenea
activități ca elaborarea Raportului Comun de Apreciere a
Securității la Frontieră (RCASF), Sistemul preliminar de
schimb de informații (PAIES), Schimbul de informație
operativă între Serviciile Grăniceri, Operațiunile Comune
de Control al Frontierei, Grupurile Permanente Comune
de Lucru I și II, implementarea Declarației Comune,
demarcarea frontierei, proiectul pilot Punctele de Trecere a Frontierei Gestionate în Comun și Întâlnirile
Lunare de Coordonare Externă denotă că că activităţile
EUBAM se bucură de un nivel constant și satisfăcător de
cooperare cu partenerii noștri.
În 2010, Operațiunea Comună de Control a Frontierei
‘TYRA’, coordonată de către EUBAM și desfășurată la
frontiera moldo-ucraineană, elaborată și implementată
conform Modelului European de Informații Operative, a
avut rezultate semniﬁcativ îmbunătățite. EUROPOL și
EUBAM au convenit să instituie un Oﬁciu Mobil EUROPOL (pentru prima dată, în afara teritoriului UE) pe lîngă
Centrul Operațional pentru a oferi consultanță serviciilor
partenere în domeniul aspectelor operaționale.
În anumite cazuri, EUBAM a mai facilitat cooperarea
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între serviciile partenere ale Moldovei și Ucrainei și serviciile statelor membre UE. Misiunea a sprijinit activitatea Reprezentantului Special UE pentru Republica
Moldova, Dr Kalman Mizsei, și Delegației UE în Moldova, prin elaborarea unui spectru larg de propuneri tehnice, menite să contribuie la consolidarea încrederii între
Chișinău și Tiraspol. Spre exemplu, a fost adusă o
contribuție remarcabilă la restabilirea circulației trenurilor
de pasageri pe ruta Chișinău-Tiraspol-Odessa.
Îmi face plăcere să vă mai comunic că experții Misiunii
au continuat activitatea de oferire a asistenței serviciilor
partenere în domeniul consolidării capacităților și
împărtășire a cunoștințelor cu privire la standardele și
practicile UE în aspectele ce țin de activitatea vamală.
Astfel, EUBAM a contribuit la consolidarea eﬁcacității
controlului vamal și facilitarea comerțului legitim, precum
și la sprijinirea eforturilor partenerilor de armonizare a
legislației și convergenței reglementărilor în procesul
negocierilor cu UE referitor la acordurile de asociere,
inclusiv zonele de comerț liber și aprofundat.
Pe parcursul perioadei în cauză, EUBAM și-a
ampliﬁcat activitățile de informare și implicare a societății
civile. Spre exemplu, Misiunea a inițiat un program
cuprinzător de prelegeri în Universitățile Republicii
Moldova și Ucrainei. A fost menținut un dialog cu
studenții, au fost schițate planuri pentru activități
comune de informare și implicare în școli. Oﬁciile
teritoriale au continuat comunicarea și interacțiunea cu
comunitățile locale în cadrul tîrgurilor publice, activităților
din școlile internat și prin instalarea standurilor informative în punctele de trecere a frontierei.
EUBAM a mai reacționat la necesitatea abordării
problemelor ce țin de corupție din statele partenere prin
lansarea școlii de vară anti-corupție pentru studenți
‘Tineretul împotriva corupției’ și a organizat o serie de
prelegeri anti-corupție în universitățile din Ucraina și
Moldova. Instituirea a două proiecte pilot – Punctul
‘excelent’ de trecere a frontierei la frontiera de stat
moldo-ucraineană – face parte din seria de pași meniți
să consolideze integritatea profesională și să demonstreze că reducerea nivelului corupției în PTF este un
scop realist, cu condiția că liderismul și devotamentul
sunt bine dezvoltate.
Mai urmează a ﬁ realizate încă multe lucruri, iar
misiunea și partenerii acesteia se vor confrunta încă cu
multe provocări noi. În limitele mandatului nostru,
împreună, vom continua să tindem spre o Europă
deschisă și sigură, aﬂîndu-ne în serviciul și la straja
cetățenilor. Bazîndu-ne pe valorile fundamentale ale
EUBAM – rezultate, parteneriat, transparență,
neutralitate, serviciu și încredere – echipa noastră este
dedicată coerent activității alături de toți partenerii noștri și
demonstrării ulterioare a ambiției comune pentru succes.

Dl Udo Burkholder, Șef al Misiunii
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OPINIILE PARTENERILOR EUBAM
Serviciul Grăniceri al
Republicii Moldova
Cooperarea Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova
(SGRM) și EUBAM durează
deja cinci ani. Grație acestei
cooperări, Serviciul Grăniceri
al Republicii Moldova are oportunitatea de a se familiariza cu
cele mai bune practici și standarde europene din domeniul
securității frontierei de stat. În
2010, au fost continuate
acțiunile orientate, menite să
asigure securitatea la frontiera
de stat a Republicii Moldova. O
atenție aparte a fost atrasă elaborării sistemului de
management al frontierei de stat, conform standardelor
europene.
Împreună cu partenerii noștri din cadrul EUBAM am
elaborat Strategia Națională de Management Integrat al
Frontierei de Stat pentru 2011-2013, care a fost aprobată prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova No.
1212, din 27 Decembrie 2010, și a fost prezentată în
cadrul Conferinței Internaționale în Managementul Integrat al Frontierei de Stat, care a avut loc în Republica
Moldova în perioada 15-16 noiembrie 2010.

Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova participă în
mod continuu la elaborarea Raportului Comun de
Apreciere a Securității la Frontieră. Împreună cu EUBAM
am petrecut activități referitoare la pregătirea profesională a efectivului Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova în toate sferele de activitate ale acestuia.
În 2011, mizăm pe susținerea partenerilor noștri pentru a
ne îndrepta eforturile spre implementarea următoarelor
priorități cheie:
Implementarea Strategiei Naționale de Management
Integrat al Frontierei de Stat pentru 2011-2013, prin
intermediul realizării respectivului Plan de Acțiuni, care
urmează a ﬁ aprobat de către Guvern; crearea unui
mecanism efectiv pentru monitorizarea acestuia și aprecierea rezultatelor implementării; elaborarea și
aprobarea cadrului legislativ și normativ respectiv;
Consolidarea prestației profesionale a Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova în vederea conferirii acestuia
a unor împuterniciri suplimentare, conform practicii europene, pentru anihilarea criminalității organizate
transfrontaliere, în special a migrației ilegale, ținînd cont
de inițierea negocierilor cu privire la Acordul de Asociere
cu Uniunea Europeană, precum și implementarea
Planului de Acțiuni cu privire la liberalizarea regimului de
vize, respectînd drepturile fundamentale ale omului.

General de Brigadă Alexei Roibu
Am mai inițiat acțiuni de patrulare comună a frontierei de
stat moldo-ucrainene. Pe parcursul anului 2010 am
implementat măsuri care ar permite desfășurarea unui
control comun al frontierei de stat moldo-ucrainene; și
anume, a fost elaborat proiectul unui acord
interinstituțional cu privire la implementarea unui proiect
pilot de desfășurare a controlului comun în PTF BriceniRosoșani pe teritoriul Ucrainei.

Director General al Serviciului Grăniceri
al Republicii Moldova
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Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Pe parcursul anului 2010, Serviciul Vamal al Republicii Moldova(SVRM), în strînsă
cooperare cu EUBAM, și-a
extins
eforturile
de
modernizare a activităților
vamale conform standardelor
europene. Printre priorități s-au
numărat
consolidarea
capacităților sistemului vamal,
implementarea unor modalități
eﬁciente de control la frontiera
de stat moldo-ucraineană,
intensiﬁcarea schimbului de
informații pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor
și încălcărilor vamale, precum și facilitarea comerțului.

În 2011, SVRM va continua activitatea de ajustare a
legislației vamale a Republici Moldova la standardele
UE, simpliﬁcarea procedurilor vamale și consolidarea
funcțiilor de audit post-vămuire și analiză a riscurilor.
Eforturile vor ﬁ îndreptate asupra prevenirii circuitului ilegal de mărfuri, contracarării evaziunii de la achitarea
plăților vamale și lupta cu corupția. O altă prioritate este
dezvoltarea infrastructurii vamale, inclusiv dotarea unor
posturi vamale cu echipament și încăperi moderne destinate controlului vamal.
SVRM mizează pe sprijinul Misiunii EUBAM în domeniul
dezvoltării cooperării moldo-ucrainene menite să
asigure stabilitatea și securitatea frontierei comune. Vom
aprecia susținerea continuă a Misiunii în implementarea
standardelor europene referitoare la activitățile vamale,
precum și consolidarea capacităților instituționale și
funcționale ale SVRM.

Tudor Balițchi
Asistența oferită de EUBAM în domeniul procedurilor
vamale, activităților de aplicare a legii, cooperării
interinstituționale și internaționale contribuie la
optimizarea activităților vamale.

Director General al Serviciului Vamal
al Republicii Moldova

Am întreprins măsuri menite să îmbunătățească Sistemul Preliminar de Schimb de Informații între serviciile
vamale ale Republicii Moldova și Ucrainei. Monitorizarea permanentă a schimbului de informații și recomandările corespunzătoare oferite de EUBAM au permis
ampliﬁcarea calității datelor, precum și utilizarea acestora pentru analiza riscurilor.
În mod aparte aș dori să remarc asistența oferită de
EUBAM pentru ameliorarea activității echipelor mobile
ale SVRM. În scopul fortiﬁcării capacităților profesionale
ale oﬁțerilor vamali, Misiunea a organizat un șir de
activități de instruire în următoarele domenii: managementul integrat al frontierei, protecția proprietății intelectuale, analiza riscurilor, auditul post-vămuire, clasiﬁcarea
mărfurilor, relații cu publicul, măsuri anti-corupție, etc.
Merită a ﬁ apreciată și eﬁciență colaborării cu colegii din
EUBAM și Ucraina în cadrul diferitor grupuri specializate
de lucru. In particular, am activat în cadrul grupurilor de
lucru pentru combaterea criminalității transfrontaliere,
care a asigurat eﬁciența pregătirii, implementării și monitorizării celei de-a 7-ea Operațiuni Comuni de Control a
frontierei ‘TYRA 2010’. Operațiunea a înregistrat
rezultate pozitive grație cooperării cu organele de drept
din Moldova, Ucraina și cele internaționale (EUROPOL,
Frontex, OLAF, etc.).
În cadrul grupului de lucru pentru punctele de trecere a
frontierei gestionate în comun, părțile au convenit asupra proiectului unui protocol interinstituțional cu privire la
implementarea unui proiect pilot pentru efectuarea controlului comun în PTF Briceni - Rosoșani-Rosoşani pe
teritoriul Ucrainei.
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Serviciul de Stat
Grăniceri al Ucrainei
În 2010 principalele eforturi ale
Serviciului de Stat Grăniceri al
Ucrainei (SSGUA) au fost
direcționate
spre
implementarea activităților de
pe agenda Asocierea UEUcraina pentru 2010 și anume
– Conceptul Managementului
Integrat al Frontierei de Stat.
Misiunea Uniunii Europene de
Asistență la Frontieră în
Moldova și Ucraina s-a implicat
activ în elaborarea conceptului: În Aprilie 2010 SSGUA
și EUBAM au organizat în Kiev o Conferință
Internațională Managementul Integrat al Frontierei.
Experții EUBAM în managementul integrat al frontierei
au fost implicați direct în elaborarea conceptului și
Planului de Acțiuni pentru implementarea acestuia.
În 2010, cooperarea cu EUBAM s-a axat pe
consolidarea mecanismelor de interacțiune între
organele de drept ale Ucrainei și Republicii Moldova în
domeniul combaterii traﬁcului de ﬁințe umane și
contrabandei. În rezultatul operațiunilor comune,
activitățile grupurilor comune de lucru au devenit mai
orientate din punct de vedere practic. A devenit mai
eﬁcientă interacțiunea organelor de drept din Ucraina și
Moldova pe durata operațiunilor comune, a crescut
numărul organizațiilor și serviciilor implicate în
operațiuni, au fost identiﬁcate modi operandi speciﬁce și
elaborate măsuri preventive respective. A fost activ introdus un sistem de analiză a riscurilor, grație căruia, la
moment, există un schimb eﬁcient de informație între
organele de drept ale Ucrainei, Moldovei și cele UE cu
privire la activitățile transfrontaliere ilicite.

În cooperare cu Centrul de la Geneva pentru Controlul
Democratic al Forțelor Armate (DCAF), se lucrează asupra orarului Instruirii la Distanță adresat șeﬁi unităților de
grăniceri. În 2011 vom continua să lucrăm asupra implementării Conceptului managementului integrat al
frontierei și consolidării cooperării organelor de drept ale
Ucrainei și Moldovei în domeniul combaterii activităților
ilegale la frontieră. Prioritățile de cooperare ale SSGUA
și EUBAM pentru 2011 sunt:
• realizarea practică a acțiunilor prevăzute de Planul
de implementare a Conceptului Managementului
Integrat al Frontierei;
• inițierea patrulării comune la frontiera Ucraina-Moldova;
• lansarea proiectului pilot menit să îmbunătățească
tehnologiile controlului comun în PTF Rosoșani-Briceni;
• crearea PTF exemplare - Starokazachye-Tudora și
Mogilev-Podolskiy - Otaci;
• ampliﬁcarea cooperării în domeniul analizei riscurilor
și schimbului de informații;
• îmbunătățirea nivelului infrastructurii, tehnologiilor și
sistemelor de control în PTF, conform celor mai bune
practici;
• întreprinderea în mod continuu a acțiunilor menite să
prevină implicarea angajaților în activități ilegale;
• instruirea profesională avansată a efectivului, în special studierea limbii engleze;
• aprobarea și inițierea cursurilor de instruire la
distanță pentru șeﬁi unităților de grăniceri.

Mykola Lytvyn
Conducătorii Serviciilor Grăniceri ale Ucrainei și Moldovei au convenit asupra elaborării unui mecanism de
patrulare comună a frontierei moldo-ucrainene, deja s-a
ajuns la un consens cu privire la petrecerea controlului
comun în PTF Rosoșani – Briceni, Protocolul
interinstituțional cu privire la proiectul pilot în acest PTF
a ajuns la etapa de ﬁnalizare. A fost inițiat proiectul cu
privire la crearea a două PTF exemplare (StarokazacieTudora și Mogilev-Podolskiy-Otaci) la frontiera moldoucraineană, a mai fost introdusă (la etapa inițială, în
rîndul angajaților PTF) strategia cu privire la combaterea
practicilor corupte. Au mai fost inițiate un șir de acțiuni
pentru ameliorarea activității echipelor mobile, conform
Conceptului de dezvoltare a acestora; în contextul
pregătirilor pentru EURO 2012, grație susținerii Poliției
Federale Germane a fost elaborat un curs referitor la
aplanarea conﬂictelor în PTF, a fost inițiată formarea formatorilor pentru predarea limbii engleze.

Președintele Serviciului de Stat
Grăniceri al Ucrainei
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Serviciul de Stat
Vamal al Ucrainei
2010 a fost un an de răscruce
pentru Serviciu de Stat Vamal
al Ucrainei (SSVUA). Pe parcursul anului, autoritatea
vamală a Ucrainei a trecut prin
reforme importante. Pentru a
transpune în viață sarcinile
care reies din hotărîrile
Președintelui Ucrainei cu privire la dezvoltarea ulterioară a
aspectelor
vamale,
îmbunătățirea și simpliﬁcarea
procedurilor vamale, crearea
condițiilor favorabile pentru
comerțul extern, de către Consiliul Serviciului Vamal al
Ucrainei a fost elaborat proiectul Conceptului reformei
activităților Serviciului de Stat Vamal al Ucrainei ‘Cu fața
spre oameni’ precum și a fost aprobat Planul de Acțiuni
pentru implementarea acestuia.
A mai fost elaborat proiectul noului Cod Vamal, care va
apropia Ucraina de standardele internaționale și va crea
condiții de creștere a volumului comerțului cu alte state
și astfel va beneﬁcia economia noastră. Serviciul de Stat
Vamal al Ucrainei apreciază cooperarea cu Misiunea
Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și
Ucraina drept un element important al activităților sale.
Indicatorii crescuți ai capturilor realizate pe diferite tipuri
de activități ilicite, în special pe durata operațiunilor
comune, este doar unul din exemplele referitoare la
modalitatea în care susținerea EUBAM poate spori
eﬁcacitatea vameșilor ucraineni și inﬂuența pozitiv
protecția intereselor de stat la frontiera Ucraina-Moldova.
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În 2010 ne-am confruntat cu o creștere semniﬁcativă a
traﬁcului de droguri. Doar în porturile Odessa și Ilyichivsk au fost capturate aproximativ 2 tone de cocaină și
759 kg de hașiș. Ținînd cont de faptul că cea mai mare
parte a acestor droguri urmau să tranziteze ilegal spre
statele europene, putem aﬁrma că Serviciul Vamal al
Ucrainei poartă o mare responsabilitate pentru combaterea acestui fenomen.
În 2011 am intenționat să ne lărgim sfera de cooperare
cu serviciile partenere – Ministerul Afacerilor Interne al
Ucrainei (MAIUA), Serviciul de Securitate al Ucrainei
(SSUA), organele de drept și vamale din alte state - și
am fost întru totul susținuți de Misiune în această încercare. În 2010 a avut loc a 7ea Operațiune Comună de
Control a Frontierei ‘TYRA’, inițiativa desfășurării căreia
i-a aparținut Misiunii în comun cu serviciile partenere din
Ucraina și Republica Moldova. Pe parcursul operațiunii,
doar autoritățile vamale ale Ucrainei au perfectat 260
acte de încălcare a regulilor vamale pentru articole cu
valoare de peste 3.9 milioane UAH.
În 2011 va ﬁ continuată reformarea agenției noastre,
care tinde spre crearea unor metode și proceduri de
control clare, transparente și efective, în paralel cu
minimizarea inﬂuenței așa numitului factor uman.
Aceasta va crea condiții mai favorabile pentru investițiile
în economia Ucrainei și va contribui la dezvoltarea sectorului de producere. Sunt sigur că rezultatele pozitive
ale reformei sistemului vamal vor deveni vizibile în cel
mai apropiat viitor agenților economici străini,
cetățenilor, precum și partenerilor noștri internaționali.

Igor Kaletnik
Președintele Serviciului
de Stat Vamal al Ucrainei
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PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA MISIUNII
Misiunea UE de Asistență la Frontieră în Moldova și
Ucraina a fost lansată la 30 noiembrie 2005 la
solicitarea comună a Președinților Republicii Moldova
și Ucrainei. Sarcina atribuită Misiunii era de a oferi ajutor în procesul de consolidare a capacităților de
gestionare și control a frontierei conform standardelor
europene, precum și contribuția tehnică la procesul de
soluționare a conflictului transnistrean.
Partenerii cheie ai Misiunii sunt Serviciile Grăniceri şi
Vamale ale Moldovei şi Ucrainei, precum și alte
organe de drept și agenții de stat relevante din cele
două state. Peste 200 de angajați ai Misiunii activează
de-a lungul a celor 1222 km ai frontierei moldo-ucrainene. Această cifră cuprinde 99 experţi vameşi şi
grăniceri/polițiști de frontieră din 19 state membre UE,
plus 4 experți internaționali care activează în cadrul
administrației și 118 angajaţi - personal local din
Moldova şi Ucraina.
EUBAM își are Oficiul Central în Odessa, Ucraina de
Sud. Experții Misiunii activează în cadrul a trei oficii
teritoriale în Moldova (Basarabeasca, Chișinău și
Otaci), trei oficii teritoriale în Ucraina (Kotovsk,
Kuchurgan și portul Odessa), un Oficiu de Legătură în
Chișinău, Moldova, și Oficiul Central din Odessa.

Mandatul Misiunii este definit în Memorandumul de
Înţelegere (MdÎ) încheiat între Guvernele Moldovei,
Ucrainei şi Comisia Europeană. Obiectivul acestuia
este de a oferi asistență statelor-gazdă în eforturile lor
comune de facilitare a comerţului şi liberei deplasări a
persoanelor, asigurînd totodată amplificarea securităţii
la frontieră. MdÎ stabilește bazele parteneriatelor
Misiunii, oferindu-i posibilitatea de acordare a
asistenței și consultanței autorităților respective în
problematici frontaliere, vamale și fiscale.
Pe lîngă aceasta, Misiunea are capacitatea de a contribui la amplificarea profesionalismului serviciilor partenere prin intermediul activităţilor de îndrumare şi
susţine aspiraţia acestora spre cele mai bune practici
UE. În cadrul Instrumentului European de Vecinătate
şi Parteneriat, Comisia Europeană a oferit un buget de
12 milioane EUR pentru finanţarea Misiunii în
perioada 1 Decembrie 2009 – 30 Noiembrie 2010. Pe
lînga aceasta, cele 19 state membre UE au realizat
contribuţii directe pentru finanţarea detașării experţilor
Misiunii.

Familia EUBAM
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CONSILIUL CONSULTATIV EUBAM
Consiliul Consultativ este organul de conducere al
EUBAM. El este prezidat de către Şeful Delegaţiei UE în
Ucraina. Consiliul este alcătuit din reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Serviciilor Vamale şi Grăniceri ale Moldovei şi Ucrainei, Comisiei Europene, Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD), Reprezentantul Special al
UE pentru Moldova (EUSR), precum şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).
Următoarele instituţii au statut de observator: Ministerele
Afacerilor Interne şi ale Justiţiei ale Moldovei şi Ucrainei,
Serviciul de Informaţie şi Securitate al Moldovei (SIS),
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU), Procuraturile
Generale ale ambelor state, precum şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM).

În 2010, Consiliul s-a întrunit de două ori. A 14-ea Întrunire a Consiliului Consultativ a avut loc la Odessa la 21
Iunie. Atunci, Consiliul a avizat Raportul Anual pentru
perioada Decembrie 2008 – Noiembrie 2009 și Raportul
de Activitate pentru Decembrie 2009 – Mai 2010, și a realizat o retrospectivă a activităților întreprinse și
progreselor obținute de către Misiune și serviciile
partenere. Consiliul a evidențiat activitățile care au contribuit la consolidarea eﬁcacității controalelor vamale și de
frontieră, cum sunt: activități de consolidare a
capacităților, măsuri de implementare, acțiuni de monitorizare orientate, care tind să identiﬁce punctele forte și
cele slabe în aplicarea standardelor UE de management
al frontierei și procedurilor vamale în Moldova și Ucraina,
intensiﬁcarea schimbului informațional, implementarea
operațiunilor comune de control al frontierei, lucrul
analitic comun, activități de informare publică și comunicare. La întrevedere a mai fost prezentat și progresul în
domeniul demarcării frontierei moldo-ucrainene.

La cea de-a 15-ea Întrunire care a avut loc pe 11
octombrie la Chișinău, Consiliul a evaluat rezultatele
Misiunii înregistrate în perioada iunie - septembrie
2010, precum și a luat cunoștință de progresul realizat în vederea implementării recomandărilor EUBAM
în cadrul acțiunilor de monitorizare
orientate, elaborarea conceptului
Managementului Integrat al
Frontierei și rezultatele Operațiunii
Comune de Control a Frontierei
‘TYRA 2010’. Consiliul Consultativ
a avizat Planul de Acțiuni EUBAM
pentru Faza 8, care cuprinde
perioada 1 Decembrie 2010 - 30
Șeful Misiunii EUBAM (al doilea din dreapta) răspunde la întrebările ziariștilor la
Noiembrie 2011.
conferința de presă ce a avut loc după a 14ea Întrunire a Consiliului Consultativ EUBAM

COOPERAREA CU REPREZENTANTUL SPECIAL
UE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Şeful EUBAM mai este și Consilier Politic Superior al
Reprezentantului Special al Uniunii Europene (EUSR)
pentru Republica Moldova, Dr Kalman Mizsei. Un Consilier Politic al EUSR îşi mai are sediul în Oﬁciul Central
EUBAM. Astfel, Misiunea şi oﬁciul EUSR au continuat să
lucreze umăr la umăr pe parcursul anului, desfăşurînd
întrevederi regulate, consultări şi realizînd un schimb
sistematic de informaţii care contribuie la soluţionarea
paşnică a conﬂictului transnistrean.
EUSR a acordat o atenţie deosebită propunerilor tehnice
ale EUBAM care promovează încrederea între Chişinău
şi Tiraspol, precum și contribuției pentru reluarea traﬁcului feroviar prin regiunea transnistreană a Moldovei.
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După noile runde de negocieri din februarie și mai 2010
– cu participarea experților feroviari din Chișinău și
Tiraspol, precum și a experților UE și EUBAM și inspectarea tehnică a căilor ferate – propunerea UE despre
principiile reluării traﬁcului de pasageri prin regiune a
fost acceptată de ambele părți. La 1 Octombrie 2010, șia reluat circulația trenul de pasageri Chișinău – Tiraspol
- Odessa. La solicitarea echipei EUSR, Misiunea a elaborat rapoarte tehnice speciﬁce, în timp ce EUSR a
continuat să ofere contribuție politică considerabilă
Misiunii.
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OBIECTIVELE EUBAM ȘI PROGRESUL
SPRE REZULTATELE SCONTATE
Consolidarea controlului
de frontieră
În 2009, pe parcursul Fazei 6, EUBAM a desfășurat
Acțiuni de Monitorizare Orientate (AMO) axate pe controalele de frontieră în PTF, supravegherea frontierei
„verzi” și „albastre” şi procedurile de control de-a lungul
hotarului administrativ intern al Republicii Moldova.
AMO este instrumentul cheie, utilizat de EUBAM pentru
monitorizarea situației prevalente in domenii speciﬁce
ale activității vamale și de
frontieră. AMO încearcă să
identiﬁce punctele vulnerabile, să ofere partenerilor
constatări referitoare la
situațiile speciﬁce și formulează recomandările respective.

tenere a fost ampliﬁcat în cadrul seminarelor și
activităților de instruire, care au facilitat niște răspunsuri
mai bune la necesitățile si carențele identiﬁcate. La nivel
operațional, în oarecare măsură au fost implementate
standardele controlului de frontieră pentru o mai bună
sensibilizare culturală, pe timpul desfășurării procedurilor
legale în și între PTF la frontiera comună de stat.
Controlul hotarului administrativ intern al Republicii Moldova ramîne a ﬁ o preocupare aparte, care denotă
obstacole
majore
în
monitorizarea ﬂuxurilor
migrației prin regiunea
transnistreană și asigurarea
securității vamale și ﬁscale
în Republica Moldova.
Beneﬁciind de susținerea
EUBAM, organele de drept
ale Republicii Moldova își
intensiﬁcă eforturile pentru
alinierea echipelor mobile la
standardele europene din
domeniu.

O altă AMO a evaluat procesele vamale în posturile
De-a lungul frontierei „albastre” au fost organizate patrulări comune
vamale interne din ambele
cu partenerii din Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova
Totuși, pentru atingerea
state și s-a referit în particuobiectivului de ajustare la
lar la procedurile de
import/export. EUBAM a identiﬁcat domeniile critice și a standardele și practicele europene, este necesară reforpropus serviciilor partenere constatări, în formă de 71 marea ulterioară a managementului frontierei și a politicii
naționale comerciale. Acest concept include modiﬁcarea
recomandări speciﬁce.
cadrului legislativ, metodologiilor de lucru și culturii
În 2010, pe parcursul Fazei 7 EUBAM, experții Misiunii instituționale. Toate cele patru servicii de frontieră sunt
au garantat progresul, prin asistența și consultanța ofe- conștiente de aceasta și s-au angajat in diferite procese
rită celor patru servicii partenere pentru elaborarea poli- reformatoare.
ticii acestora în legătură cu recomandările primite și
implementarea acestora la nivel central, regional și Evaluarea bazată pe Acquis-ul Schengen
local. A urmat evaluarea progresului din toate domeniile
unde în 2009 s-au desfășurat AMO. Grație eforturilor La solicitarea Directorului General al SGRM, experții
comune a fost posibilă o îmbunătățire a EUBAM au efectuat pre-evaluarea a două PTF din
managementului frontierei și echilibrarea balanței dintre Moldova: Aeroportul Chişinău și PTF internațional Tudora,
securitatea vamală și facilitarea comerțului prin
intermediul noilor strategii referitoare la
procedurile vamale modernizate.
O atenție particulară a fost acordată dezvoltării și
promovării proceselor managementului integrat al
frontierei, consolidării sistemelor de analiză a
riscurilor și schimb de informații în Ucraina și
Republica
Moldova.
Cooperarea
interinstituțională și internațională între serviciile
partenere și alte agenții a contribuit la o mai bună
coordonare a acțiunilor și activităților de executare, cu perspectiva de prevenire a criminalității
transfrontaliere și încălcărilor vamale.
Beneﬁciind de recomandările EUBAM și standardele UE, profesionalismul celor patru servicii par-

Colaboratorii Misiunii EUBAM oferă asistență
partenerilor ucraineni pe frontiera „verde”

MISIUNEA UNIUNII EUROPENE DE ASISTENŢĂ LA FRONTIERĂ ÎN MOLDOVA ŞI UCRAINA • RAPORT ANUAL • 1 Decembrie 2009 - 30 Noiembrie 2010

9

E U B A M
în baza modelului de evaluare Schengen. Ideea care a
stat la baza acestei solicitări a fost de a efectua evaluarea
a două PTF internaționale, drept pas de pregătire pentru
vizitele ulterioare de evaluare ale experților CE în contextul dialogului cu privire la liberalizarea regimului de vize
între Republica Moldova și UE. Rezultatele evaluării au
fost transmise Prim-ministrului Republicii Moldova și Directorului General al SGRM. Un rezultat pe termen scurt a
fost faptul că careva dintre procedurile de control de frontieră în PTF ale Republicii Moldova au fost deja consolidate, in scopul corespunderii standardelor europene.
Activitatea de instruire în Evaluarea Schengen oferită
reprezentanților Serviciilor Grăniceri din Ucraina și
Republica Moldova a avut loc în Septembrie la Odessa,
precum și la frontiera de stat a Ucrainei. Activitatea dată
a fost desfășurată în comun cu Serviciul Grăniceri al Finlandei, care a propus conducerii de vîrf a serviciilor
grăniceri consultanță în principiile și procedurile evaluării
Schengen, cunoștințe în domeniul procedurilor de control la frontieră, infrastructură și echipament conform
standardelor UE. A mai fost desfășurată evaluarea
gestionării frontierei de către unitatea de grăniceri
Odessa și Starokozache, precum și Detașamentul Gărzii de Coastă Odessa.

Consolidarea capacităților

Pînă la începutul fazei, în strînsă colaborare cu serviciile
partenere, a fost elaborat un Plan de instruire. Acest fapt
a reprezentat un pas semniﬁcativ spre atingerea obiectivelor comune de către serviciile partenere și unitățile
EUBAM. Planul de instruire a identiﬁcat atît evenimente
de ‘formare a formatorilor’ cît și activități de instruire
adresate practicienilor, care au fost susținute de
seminare, conferințe și vizite de studiu.
Pentru implementarea acestui plan ambițios a fost
nevoie de a identiﬁca și atrage resursele de instruire
necesare atît din cadrul EUBAM, cît și din afară. Identiﬁcarea acestor contacte externe din statele membre și
instituțiile UE a determinat rolul EUBAM în consolidarea
capacităților serviciilor partenere în aspirația lor spre
standardele UE, atît în domeniul vamal, cît și de management al frontierei. Toate acestea au pus temelia
contactelor și cooperării, care pot ﬁ dezvoltate pe viitor.
În total peste 1400 angajați ai serviciilor partenere au
participat în evenimentele de instruire și seminare, iar
223 din ei au obținut calitatea de formator. În Anexa II
sunt enumerate toate activitățile de instruire
desfășurate.

Instruirea în paralel cu lucrul

Instruirea în paralel cu lucrul are
menirea de a îmbunătăți
abilitățile și cunoștințele de
rutină ale partenerilor Misiunii.
Experții EUBAM care activează
în cadrul oﬁciilor teritoriale au
acordat asistență și consultanță
partenerilor noștri în scopul unei
mai bune desfășurări a controlului de frontieră. Asigurarea unui
transfer continuu de abilități
practice relevante pentru
partenerii noștri constituie o
mare parte a activității Misiunii
Reprezentantul Poliției Federale Germane Gregor
Pokrandt înmînează certificatul de participare la actividesfășurate în teren. Uneori,
tatea de instruire a Misiunii EUBAM
acest transfer de cunoștințe a
generat rezultate practice imediate, în același timp conInstruire
tribuind la dezvoltarea pe un termen mai lung, oferind
exemple de profesionalism, lărgind orizonturile, ﬁind cruStrategie și metode
cial pentru ameliorarea satisfacției profesionale a
partenerilor în rezultatul activității la un nivel mai amplu.
Un obiectiv cheie al programului de instruire a fost asigurarea unei dezvoltări durabile, pe termen lung, prin În Faza 7, oﬁciile teritoriale au propus activități de instruire
consolidarea capacității și promovarea unei abordări de cu următoarele tematici: proﬁlarea pasagerilor, tehnici de
cooperare. Pe parcursul Fazei 7 au fost realizați pași căutare și investigare, securitatea documentelor, veriﬁcarea
importanți în direcția introducerii unei abordări durabile de automobilelor și utilizarea echipamentului special.
‘formare a formatorilor’ în cadrul serviciilor partenere. O
susținere serioasă a fost oferită și instituțiilor de instruire Vizite de studiu
ale partenerilor. În același timp, programul de instruire a
fost extins, prin oferirea ori de cîte ori este necesar Pe parcursul Fazei 7 au fost realizate opt vizite de stuactivităților de instruire adresate practicienilor și instruirii diu. Acestea s-au încadrat (integral și complementar) în
în paralel cu lucrul reprezentanților serviciilor partenere. programul de consolidare a capacităților. Reprezentanții
celor patru servicii partenere au efectuat vizite la diverse
La începutul Fazei 7, EUBAM a
dispus o redislocare strategică a
resurselor sale, instituind o
Unitate de Consolidare a
Capacităților în cadrul Oﬁciului
său Central. Unitatea dată, prin
intermediul
experților
și
consultanților săi, a fost capabilă
să ofere în detaliu ajutor,
consultanță și instruire serviciilor
partenere în domeniile cheie
relevante
dezvoltării
managementului frontierei și
activității vamale conform standardelor europene.
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administrații de stat ale Statelor Membre, precum și la
Organizația Mondială a Vămilor la Bruxelles. Vizitele sau dovedit a ﬁ foarte informative, generozitatea
organizațiilor gazdă permițînd participanților să urmărească din prima sursă aplicarea metodelor moderne
relevante consolidării managementului frontierei. Lista
detaliată a vizitelor de studiu o puteți găsi în Anexa II.
Garantarea calității și planificarea ulterioară
La capitolul priorități de vîrf s-au înscris atît atenționarea
asupra dinamicii mediului de instruire și necesitățile
acestuia, precum și garantarea calității și consistenței
modulelor de instruire și predarea acestora. Unitatea de
Instruire din cadrul oﬁciului central s-a ocupat de
examinarea minuțioasă și evaluarea materialelor deinstruire, în scopul asigurării corectitudinii și consistenței pe
întreg teritoriul Zonei de Responsabilitate a Misiunii. Formarea unei baze de date a formatorilor a garantat
calitatea acestora. În baza de date au fost incluși angajații
care dispun de cunoștințe și experiență necesară. O
atenția aparte a fost acordată postevaluării, precum și
feedback-ului cursanților (în formă scrisă şi orală) care a
fost identiﬁcat, colectat și evaluat. Pe lîngă cele susmenționate, contactele regulate cu conducătorii instituțiilor
de instruire au scos la iveală informație valoroasă pentru
consolidarea si stabilirea priorităților de instruire, precum
și pentru elaborarea Programului pentru Faza 8.

Consultanță pentru dezvoltarea
legislativă, procedurală și organizațională
Activitatea vamală
EUBAM a susținut eforturile partenerilor de ampliﬁcare a
eﬁcacității controlului vamal, sporirea încasărilor vamale
și facilitarea comerțului legitim. A mai fost oferită asistență
pentru realizarea angajamentelor de ajustare a legislației
și convergența reglementărilor în cadrul Acordurilor de
Asociere și Acordurilor de Comerț Liber cu UE. Acțiunile
întreprinse s-au referit la analiza cadrului legislativ al
partenerilor și procedurilor administrative pentru identiﬁcarea lacunelor care urmează a ﬁ abordate, precum și
consultanță cu privire la schimbările organizaționale
necesare pentru susținerea acestui proces.
SVRM a fost prezentată o retrospectivă a acquis-ului
vamal al EU cu scopul de a consolida cunoștințele și
înțelegere a conținutului, conceptelor de bază și
modiﬁcărilor Codului Vamal și Prevederilor de Implementare a acestuia. Ambelor servicii vamale a fost oferită
consultanță referitoare la modiﬁcările legislative,
procedurale și organizaționale ale statutului și procedurilor vamale conform standardelor și practicilor UE. În
cooperare cu Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova,
a fost schițată o nouă structură a autorității vamale.
SSVUA a fost propusă o analiză comparativă a
atribuțiilor de aplicare a legii oferite organului vamal în
unele state membre UE. Acest studiu a fost realizat în

Experții EUBAM oferă asistență vameșilor și grănicerilor
ucraineni la verificarea încărcăturilor feroviare

legătură cu oferirea statutului de organ de drept. Totodată, au fost realizate prezentări în cadrul conferințelor
sponsorizate de către SSVUA, care au avut următoarele
subiecte: legislația vamală UE, metodele de lucru la
etapa elaborării proiectului, aplicarea sistemelor de
evaluare a prestației profesionale.
SSVUA a mai fost consultat cu privire la transferarea
responsabilității pentru eliberarea certiﬁcatelor
preferențiale de la Camera de Comerț Serviciului Vamal.
Asistența oferită a inclus identiﬁcarea pașilor juridici și
măsurilor administrative de pregătire care urmează a ﬁ
întreprinse, împărtășirea practicilor UE în domeniul originii mărfurilor.
În ambele state a fost realizată o analiză profundă a
legislației curente și modiﬁcarea ulterioară a acesteia
prin prisma ajustării standardelor de Audit Post Vămuire
(APV) la Convenția Revizuită de la Kyoto și standardele
UE. Modiﬁcările în legislația Ucrainei au introdus reguli
uniforme și transparente pentru desfășurarea APV la
sediul agenților economici. În urma modiﬁcărilor susmenționate, autoritatea vamală poate implementa
analiza riscurilor și efectua auditul în incinta agenților
economici, în mod independent de autoritatea ﬁscală. În
2010 au fost elaborate propuneri pentru modiﬁcarea
Codului Vamal al Moldovei, care urmau să ofere o bază
legislativă pentru APV, dar din cauza alegerilor, dezbaterea lor în Parlament a fost amînată.
Cu ambele servicii au fost examinate și evaluate posibilele abordări pentru realizarea unui control și audit post
vămuire mai efectiv. Au fost identiﬁcate metodele care ar
asigura progresul, bazate pe audit, împreună cu
propunerile pentru consolidarea și aplicarea analizei riscurilor. În ambele state a fost oferită o consultanță aprofundată cu privire la modiﬁcările legislative și pașii practici
care urmează a ﬁ realizați pentru susținerea facilitării
comerțului, în baza experienței statelor membre UE.
EUBAM a mai oferit asistență ambelor servicii partenere
în promovarea APV pentru sectorul comercial, realizînd
broșuri informative și prezentări despre drepturile și
obligațiunile părților pe parcursul auditului. În ambele
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state, EUBAM a elaborat și promovat metodologia
pentru aprecierea necesităților de personal al APV, aplicînd practicile de succes ale statelor membre UE
adaptate la situația națională.
Monitorizarea frontierei
Acquis-ul Schengen și reglementările UE cu privire la
aspectele frontaliere au fost prezentate în cadrul diferitor
seminare tematice. A fost realizat studiul comparativ al
acestor reglementări și legislația cu privire la frontieră a
Moldovei și Ucrainei, au fost identiﬁcate lacunele
existente și, respectiv, informați partenerii vis-a-vis de
constatări. În Republica Moldova a fost oferită asistență
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în
aspectele juridice și alte problematici relevante procesului de liberalizare a regimului de vize cu UE.
Pe lîngă aceasta, a fost propusă expertiză și asistență
pentru elaborarea proiectelor de acte legislative și modiﬁcărilor la cadrul legislativ în vigoare. Putem menționa în
acest context Legea cu privire la procesul penal, referitor
la atribuirea competențelor de urmărire penală SGRM;
împuternicirea SGRM cu drepturi juridice de combatere
efectivă a contrafacerii documentelor de călătorie și
veriﬁcarea Cărților Verzi; modiﬁcările legislative menite
să asigure că condițiile de bază de intrare a străinilor
sunt conforme cerințelor Schengen; modiﬁcările la
Legea cu privire la Serviciul Grăniceri care ar asigura
reﬂectarea standardelor UE recomandate.
Coordonarea donatorilor
În scopul recunoașterii activităților altor donatori externi
care activează în domeniul managementului frontierei,
în comun cu delegațiile UE în Republica Moldova și
Ucraina, EUBAM a organizat întîlniri de coordonare a
donatorilor, care urmăresc alinierea eforturilor
donatorilor și optimizarea susținerii oferite de către
Guverne și organizațiile internaționale. Informația primită în cadrul întîlnirilor de coordonare s-a dovedit a ﬁ
utilă pentru o mai bună sensibilizare și a provocat o
abordare mai cooperantă a obstacolelor ce țin de
instruire și necesităților managementului frontierei.

Programul Sectorului Bugetar de Management
al Frontierei pentru Ucraina
Delegația UE în Kiev a oferit asistență în legătură cu
proiectul Fișei de Acțiune UE pentru Programul de
Susținere a Sectorului Bugetar în Ucraina. EUBAM a
revizuit proiectul și a formulat propuneri de modiﬁcare
referitor la sectorul de management al frontierei,
evidențiind zonele critice pentru dezvoltare și consolidare referitoare la serviciile partenere din Ucraina .

Prevenirea criminalității
Experții EUBAM au oferit asistență serviciilor partenere
prin facilitarea cooperării internaționale și schimbului
informațional în așa domenii ca traﬁcul de droguri, cultivarea ilegală a canabisului, contrabanda cu carne,
contrabanda cu țigări, traﬁcul de ﬁințe umane și migrația
ilegală, traﬁcul ilegal de autovehicule. A mai fost oferită
asistență celor două grupuri permanente de lucru (vezi
mai jos).
În februarie 2010 a avut loc cea de-a Treia Întîlnire Trilaterală a Conducătorilor Serviciului de Informație și Securitate al Republicii Moldova, Serviciului de Securitate al
Ucrainei și EUBAM. La această întîlnire a fost evaluată
cooperarea comună din 2009, precum și au fost
aprobate planurile și noile modalități de cooperare
pentru 2010. Părțile au convenit că EUBAM își va prelungi activitatea de mediator între SIS, SSUA, și organele de drept relevante din statele membre UE.
Grupurile de Lucru în Migrație Ilegală și Trafic de
Ființe Umane (I) și Contrabandă și Fraude Vamale (II)
În 2010, Grupurile Permanente de Lucru I și II (GLI și
GLII) și-au demonstrat eﬁciența în consolidarea
cooperării între agențiile de frontieră și abordarea cu
succes a încălcărilor frontaliere. Rezultatele
investigațiilor comune ale GLI și GLII denotă un progres
semniﬁcativ în prestația serviciilor partenere în ceea ce
ține de combaterea migrației ilegale, traﬁcului de ﬁințe
umane, traﬁcului de droguri și armament, contrabandei
cu țigări, traﬁcului ilegal de autovehicule și fraudelor
vamale.
Pe parcursul anului 2010 în cadrul GLI și GLII –
urmărind necesitățile operaționale ale organelor de
urmărire penală ale serviciilor partenere – EUBAM a
organizat 50 întîlniri. Scopul acestor întîlniri a fost
facilitarea schimbului de informații și planiﬁcarea
operațională. La întîlniri au participat reprezentanții
următoarelor instituții: SSVUA, SVRM, SSGUA, SGRM,
SSUA, SIS, MAIUA, MAIRM, procuratura, consulatele,
organele de drept din cîteva state și asemenea
organizații ca Europol, Frontex și Centrul Regional
SECI.

Grănicerii Republicii Moldova și colaboratorii
Misiunii lucrează umăr la umăr
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Referitor la porturile Odessa și Ilyichevsk, s-a convenit
asupra oferirii asistenței EUBAM în cadrul Operațiunii
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Phenomena, care utilizează analiza riscurilor pentru
combaterea traﬁcului de droguri, contrabandei cu țigări
și transportării ilegale a banilor. În baza informației
colectate, a fost creat un sub-grup de lucru – coordonat
de către MAIRM și MAIUA – scopul căruia este de a
combate traﬁcul de țigări, care este în creștere semniﬁcativă în ultimul timp.
Combaterea traficului de droguri
Misiunea a facilitat cooperarea între Autoritatea Vamală
Lituaniană și SSUA, fapt care a dus la desfășurarea unei
operațiuni comune în aprilie 2010. În cadrul operațiunii
date, autoritățile ucrainene au reținut patru persoane, care
încercau să comercializeze în Odessa 2 kg de cocaină.
Pe parcursului lunilor iunie și iulie, în Portul Odessa au
avut loc trei capturi importante de cocaină. În total 1925
kg de cocaină au fost capturate de către SSUA, SSVUA
și SSGUA. La solicitarea serviciilor partenere, EUBAM a
oferit asistență pentru cercetarea itinerarului
containerelor date și companiilor implicate. Pe lîngă
aceasta, Misiunea a organizat cîteva întrevederi
operaționale între organele de drept ale MD și UA pentru planiﬁcarea strategiei comune de investigare.
La solicitarea partenerilor ucraineni, EUBAM a organizat
întîlniri operaționale cu participarea poliției criminale din
Polonia, Germania și SSUA, pentru a facilita
investigarea unei rețele criminale internaționale care se
ocupa de traﬁcul de droguri. A fost identiﬁcat un presupus suspect, implicat în traﬁcul de amfetamină, care
avea legături cu grupările criminale internaționale.
Experții EUBAM au identiﬁcat drept marfă cu risc sporit
un lot de teracotă care a ajuns în portul maritim Ilyichevsk din Africa de Sud. În acest context, secția anticontrabandă a Vamei Sud a SSVUA a descoperit 759 kg
de hașiș. Grație eforturilor comune, în Ucraina au fost
arestați doi cetățeni ucraineni, iar un cetățean canadian
a fost reținut în Germania.
În luna iunie SVRM a identiﬁcat un canal utilizat pentru
traﬁcul de ecstasy din Belgia în Federația Rusă,
traversînd Ucraina și Moldova, care a dus la arestarea a
patru persoane care făceau parte dintr-o rețea criminală
internațională. Pe parcursul perioadei iulie – noiembrie
2010 EUBAM a facilitat schimbul de informații dintre
oﬁțerii responsabili din Poliția Federală Belgiană și
SVRM. În rezultatul măsurilor operative întreprinse, au
fost capturate 4464 pastile ecstasy. Ulterior, a avut loc o
întîlnire operațională între autoritățile belgiene,
moldovenești și ruse, scopul căreia era de a ﬁnaliza
investigațiile internaționale în cele trei state vizate.

perioada martie - decembrie 2010 și scoase la vînzare
în Ucraina. Motocicletele erau modele noi, de o valoare
înaltă, care încă nici nu au fost oﬁcial lansate pe piață.
În ambele state, au fost ampliﬁcate investigațiile
respective.
Contrabanda cu țigări
În conformitate cu ‘Planul cu privire la acțiunile comune
ale SSUA și EUBAM în Faza 7’, a fost facilitată o întîlnire
operațională între Garda de Finanțe Italiană și SSUA din
Regiunea Odessa. Ambele părți și-au anunțat
cointeresarea în menținerea unei cooperări durabile la
nivel operațional și tactic, ampliﬁcarea schimbului de
informație și elaborarea strategiilor comune de
investigare, menite să prevină și să combată
contrabanda cu țigări.
EUBAM a mai facilitat cooperarea între MAIRM și
autoritățile române relevante, care a dus la depistarea în
Moldova a 14.7 mln de țigări de diferite mărci, valoarea
aproximativă a cărora pe piața UE este de 5 mln EUR.
Lotul dat de țigări se îndrepta spre Bulgaria. EUBAM a
oferit asistență autorităților de urmărire penală din
Moldova și România, facilitînd schimbul de informație
pentru identiﬁcarea suspecților.
Un Raport analitic al Misiunii a scos în evidență o
potențială fraudă vamală referitoare la contrabanda cu
țigări. Analiza a arătat că cantitatea țigărilor oﬁcial
introduse în Moldova depășește cu mult necesitățile
pieții interne. Constatările expuse în acest raport au fost
conﬁrmate pe parcursul anului prin capturile realizate de
autoritățile Republicii Moldova și UE, ﬁind relevat faptul
că peste trei miliarde de țigări cu marca de acciz a Republicii Moldova au fost exportate ilegal.
Contrabanda cu carne
Urmare a întrevederii între EUBAM și serviciile
veterinare ale Ucrainei și Republicii Moldova referitoare
la posibilitatea contrabandei cu carne peste frontiera
MD-UA, a fost elaborat raportul ‘Posibila introducere ilicită a cărnii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova’. Ipoteza în cauză a fost susținută de indicatorii
cheie – cantitatea mare de carne importată în Moldova,
cu destinația speciﬁcă regiunea transnistreană, lipsa
unor capturi semniﬁcative realizate de SSVUA pe segmentul transnistrean al frontierei UA-MD, absența
exporturilor de carne din Moldova. Răspunsul eﬁcient la
fenomenul de lungă durată de contrabandă cu carne în
regiune a rămas printre prioritățile Misiunii. Și-au
demonstrat eﬁcacitatea eforturile de consolidare a
controalelor în baza informației acumulate și analizei riscurilor.

Vehicule furate
Drept urmare a solicitării Poliției Italiene, EUBAM a facilitat o întîlnire operativă cu SSUA cu privire la numărul
sporit de cazuri de traﬁc ilegal de motociclete sportive în
Ucraina. Motocicletele date au fost furate în Italia în

Analiza a demonstrat că în prezent nu există careva risc
semniﬁcativ pentru bugetul de stat al Moldovei, în sens
de importuri de carne în cantități mari sau care ar
conține careva iregularități. Diferința dintre oferta și
cererea în carne nu prezintă motiv de îngrijorare și nu
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susține presupusa „deviere” a cărnii din ‘TN’ în alte părți
ale Republicii Moldova.

MD și organelor de drept din statele UE să identiﬁce
peste 170 suspecți (victime sau facilitatori de migrație
ilegală) și opt companii implicate.

Alte exemple de prevenire a infracțiunilor
Misiunea a oferit asistență SVRM într-un număr de
cauze, de exemplu importul mobilei din Germania, stofei
din Turcia și pieselor de schimb pentru autoturisme.
EUBAM a mai făcut legătura cu serviciile partenere din
Moldova în legătură cu asistența oferită în cazul a 1.8 kg
de uraniu 238 și un pistol, muniții și alte obiecte ilegale,
depistate de oﬁțerii MAI. Astfel, MAIMD a arestat trei
cetățeni ai Republicii Moldova.
A mai fost realizat Exercițiul Comun ‘Piața km 7’ care a
sprijinit eforturile partenerilor de combatere a introducerii ilegale a mărfurilor de la piața km 7 din Odessa în Moldova prin regiunea transnistreană. Experții EUBAM au
oferit asistență prin coordonarea măsurilor anti-contrabandă, cum sunt patrulările mobile comune,
monitorizarea vămuirii mărfurilor la ieșirea din UA, și
ampliﬁcarea analizei riscurilor în planiﬁcarea acțiunilor
de constrîngere.
Misiunea a oferit asistență
serviciilor partenere din MD și
UA în reținerea unui avion
(‘Antonov AN-2’) lîngă frontiera
MD-UA în august 2010. Avionul
care nu avea numere de înregistrare, marcaje sau instrumente
pentru determinarea poziției, a
fost depistat de autoritățile Moldovei într-un cîmp din raionul
Briceni, la nordul Moldovei. S-a
stabilit că avionul a traversat ilegal frontiera UA-MD. EUBAM a
facilitat schimbul de informații și
a organizat întrevederi operative între SSUA, MAIMD,
Procuratura de Transporturi a RM și SIS.
Migrația Ilegală și Traficul de Ființe Umane
EUBAM a fost gazda inițiative Germano - Polone
(‘Odessa’) care își propune oferirea asistenței partenerilor ucraineni în realizarea progresului spre cele mai
bune practici UE din domeniul combaterii traﬁcului de
ﬁințe umane. Atelierul de lucru de două zile a sensibilizat
colaboratorii SSGUA și ONGurile din regiunea Odessa
care activează în acest domeniu.
EUBAM a oferit asistență organelor de drept în cinci
cauze penale de migrație ilegală și traﬁc de ﬁințe umane
(e.g. migrația ilegală a cetățenilor RM spre UE, prin
Polonia, Italia sau România; migrația ilegală a
cetățenilor afgani spre UE prin Ucraina și Moldova;
traﬁcarea cetățenilor Republicii Moldova spre Marea
Britanie, prin România). EUBAM și-a coordonat eforturile investigative prestînd consultanță și avînd calitatea
de platformă pentru schimbul informațional și întîlniri
operative, care a permis serviciilor partenere din UA și
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Sporirea încasărilor vamale
Au fost ampliﬁcate eforturile SVRM și SSVUA pentru
implementarea priorităților politicilor vamale de stat.
Accentul a fost pus pe instrumentele de facilitare a
comerțului, cooperarea bilaterală, consolidarea
selectivității riscurilor. De la aderarea Moldovei și
Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC),
ambele state au trecut prin importante procese de reformare. Ambele servicii vamale își modernizează
procedurile operaționale și administrative pentru a
corespunde standardelor europene.
Sistemul Preliminar de Schimb de Informații (PAIES)
În 2010 EUBAM a continuat să monitorizeze progresul
în implementarea protocolului PAIES (semnat în Noiembrie 2006 de către guvernele MD și UA). În ambele state
au fost depășite diﬁcultățile inițiale, care erau generate
de metodele diferite de stocare
a informației vamale.
La baza sistemului dat stă
schimbul de informații despre
mișcarea mărfurilor, inclusiv a
încărcăturilor avia, care se
deplasează peste frontiera de
stat MD-UA (inclusiv segmentul
transnistrean) și reprezintă un
instrument util pentru depistarea tuturor tipurilor de fraude
vamale. La începutul anului
2010, evaluarea EUBAM a sistemului a arătat că implementarea parțială a recomandărilor EUBAM de către serviciile partenere a dus la ameliorarea corectitudinii datelor, procesării datelor, precum
și a procedurilor de vămuire. Aceasta este valabil atît
pentru nivelul central cît și pentru cel local, datele ﬁind
transmise fără întîrziere.
Mai mult ca atît, semnarea acordurilor cu Belarus și Rusia
demonstrează entuziasmul serviciilor partenere de a dezvolta în continuare acest sistem. A fost ampliﬁcată și
transmiterea informației din PAIES către Direcțiile de
Analiză a Riscurilor, Anti-fraudă și Audit Post Vămuire.
AMO cu privire la Diminuarea Valorii în Vamă și
Clasificare Eronată în posturile vamale interne
Scopul acestei AMO a fost de a examina metodele de
stabilire a valorii în vamă de către serviciile partenere, și
dacă aceste metode sunt bazate pe careva suspiciuni
de fraude vamale (diminuarea valorii în vamă și
clasiﬁcare eronată). Sub incidența AMO au nimerit mărfurile vămuite în ZdR a Misiunii. În bază constatărilor, au
fost formulate o serie de recomandări adresate ambelor
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state care abordează măsuri organizaționale, tehnice și
procedurale, implementarea cărora ar îmbunătăți semniﬁcativ colectarea încasărilor vamale.
AMO cu privire la Originea Mărfurilor
Această AMO s-a axat pe originile preferențiale și
nepreferențiale ale mărfurilor (doar în cazul importului).
Sub aspectul încasărilor, originea este un element care
necesită o atenție aparte în privința evaziunii de la
achitarea taxelor vamale și derogarea de la măsurile
politicilor ﬁscale. AMO cu privire la Originea Mărfurilor a
completat evaluarea realizată de EUBAM referitoare la
cei trei factori care determină plățile vamale: valoarea în
vamă, clasiﬁcarea și originea mărfurilor.
Pe lîngă aceasta, în 2010, EUBAM a transmis
autorităților Republicii Moldova un raport special despre
carnea prelucrată în ZEL a RM, care se referea la importurile de carne străină din ZEL în restul teritoriului vamal
al Moldovei fără achitarea taxelor. EUBAM a recomandat modiﬁcări legislative, inclusiv eliminarea referinței la
“origine” în deﬁniția mărfurilor autohtone în Codul Vamal
și anularea scutirii de la achitarea taxei vamale pentru
bunurile cu originea FEZ în Legea cu privire la tariful
Vamal.

Anti-corupție
Atît în Republica Moldova cît și în Ucraina corupția a
fost identiﬁcată drept o problematică importantă și universală de către guverne acestor ţări și de organizațiile
internaționale. EUBAM și partenerii săi recunosc rolul
obstrucționist pe care îl are corupția în realizarea scopurilor de dezvoltare, iar pentru a ilustra importanța înaltă
pe care Misiunea o atribuie acestui fenomen, a fost
angajat un consilier anti-corupție.

Pentru abordarea ulterioară a acestui obstacol, EUBAM
a elaborat două proiecte pilot, sau ‘insulițe de integritate’, la frontiera comună Moldova-Ucraina și a
promovat o mai mare interacțiune cu societatea civilă
din ambele state. Mai mult ca atît, a fost angajat un
Expert pe Termen Scurt, și în urma studiului realizat în
ambele state, a fost elaborată Strategia de Asistență
Anti-corupție pentru 2010-2012, care a identiﬁcat domeniile cheie pentru viitoarele activități în contextul mandatului EUBAM.
Proiectele Pilot Anti-corupție ‘PTF Excelente’
Ca urmare a acordului serviciilor partenere vamale și
grăniceri, au fost identiﬁcate două locațiuni pilot: PTF
Tudora - Starokozache la sud, și PTF Otaci Mogilev/Podolski la nord. Cu susținerea conducerii,
angajații celor patru servicii partenere din cele patru PTF
au beneﬁciat de instruire intensă și seminare la tematica
etica și integritatea profesională, unele din acestea ﬁind
chiar evenimente mixte. Pe lîngă aceasta, conducerea
locală a primit suport și consiliere în elaborarea și aplicarea măsurilor de combatere a corupției. În toate patru
locațiuni au fost desfășurate sondaje pentru călători,
menirea cărora era de a estima experiența acestora și
perceperea practicilor corupte în cadrul agențiilor de
frontieră. Deși obiectivele acestui proiect nu pot ﬁ atinse
în termen scurt, a fost pus un fundament solid, care va ﬁ
dezvoltat ulterior în Faza 8.
Interacțiunea cu Societatea Civilă
Unul din pilonii strategiei EUBAM a fost de a intensiﬁca
interacțiunea cu societatea civilă în aspecte ce țin de
anti-corupție, în special în contextul managementului
frontierei. EUBAM și-a propus să sensibilizeze opinia
publică și să reducă nivelul de toleranță față de corupție,
în special în ceea ce privește generația tînără.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Dl. Vlad Filat (оn central imaginii), a vizitat prima școală de vară anti-corupție
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Principalul scop al inițiativelor MIF este de a facilita traversarea legitimă a frontierei de către persoane,
mijloace de transport și mărfuri, în același timp realizînd
măsuri mai efective pentru a combate migrația ilegală și
criminalitatea transfrontalieră și asigurînd un înalt nivel
de securitate a frontierei.

Persoanele care traversează frontiera participă
într-un sondaj referitor la corupție

În contextul menționat mai sus s-au înscris cîteva
prelegeri pentru studenții ambelor state, două seminare
sponsorizate de EUBAM, o școală de vară anti-corupție
adresată studenților. Cele două seminare au avut loc în
urma invitației lansate de către Administrația Regională
Odessa. Unul a fost adresat funcționarilor publici din
această administrație, iar următorul eveniment a fost
adresat sectorului educație.
Tabăra de vară anti-corupție a avut loc în Moldova. La
evenimentul care a durat o săptămînă au participat
douăzeci și șase de studenți din ambele state.
Participanții au trecut printr-un proces de selecție competitivă. Evenimentul a fost sponsorizat de EUBAM, iar
co-organizatorii evenimentului au fost CCCEC și
SSGUA. Studenții au fost implicați într-o serie de
activități, care pe lîngă prelegeri au mai inclus și jocuri
de roluri și ședințe de întrebări și răspunsuri adresate
oaspeților invitați.
Importanța evenimentului a fost ampliﬁcată de cele două
vizite pe care le-a efectuat Prim-ministrul Moldovei
studenților, totodată această garantînd o extra-publicitate evenimentului. Succesul taberei de vară a asigurat
că în Faza 8, EUBAM își va extinde activitatea, într-o
colaborare mai apropiată cu partenerii noștri.

EUBAM a sprijinit serviciile partenere din ambele state
în eforturile acestora de conștientizare a conceptului
MIF utilizat în UE și modalitatea de implementare a
acestuia în statele membre UE. Ca parte a asistenței
acordate, EUBAM a organizat două conferințe
internaționale MIF. Acestea au fost organizate în comun
cu SSGUA (conferința din Kiev din 14-15 aprilie 2010),
și SGRM (conferința din Chișinău din 17-18 noiembrie
2010). Pe lîngă aceasta, reprezentanții serviciilor respective din ambele state au beneﬁciat de două cursuri
de instruire în MIF.
Pentru a susține progresul MIF în Moldova, în cooperare
cu Centrul din Geneva pentru Control Democratic al
Forțelor Armate, EUBAM a formulat recomandări
referitoare la reformarea MAI și sistemului de securitate
a frontierei din Republica Moldova. Ele au sugerat integrarea SGRM, de rînd cu alte servicii, în cadrul MAI.
Recomandările au fost transmise Prim-ministrului Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Interne și Directorului General al SGRM, împreună cu viziunea de 10 ani
a dezvoltării SGRM. Documentul dat prezintă viziunea
EUBAM asupra strategiei, activităților operaționale,
structurii organizaționale, gestionării resurselor umane
și logisticii.
Într-un context mai larg, EUBAM a oferit expertiza sa
Parteneriatului Estic UE în managementul integrat al
frontierei, Inițiativei Flagship, elaborînd planuri de acțiuni
consolidate.

Managementul integrat
al frontierei
Susținerea Dezvoltării Managementului
integrat al frontierei
Atît în Ucraina cît și în Republica Moldova, managementul integrat al frontierei este recunoscut drept bază
strategică a strategiei naționale de management al
frontierei. Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a aprobat
Conceptul Național MIF la 27 Octombrie 2010, iar
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia
Națională MIF la 27 Decembrie 2010. În ambele state,
se preconizează a implementa strategia prin intermediul
planurilor de acțiune a grupurilor de lucru
interinstituționale, sub conducerea SSGUA în Ucraina și
Consiliului Național MIF în Republica Moldova. Ambele
Grupuri de Lucru au solicitat implicarea reprezentanților
EUBAM în activitatea sa.
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A doua conferinţă MIF din Faza 7 a avut loc la Chişinău

Operațiunea Comună de Control a Frontierei ‘TYRA’
Operațiunile Comune de Control a Frontiere promovează cooperarea transfrontalieră între organele de
drept ale Ucrainei, Moldovei și cele internaționale, și au
loc o dată pe an. În 2010, EUBAM a avut importantul rol
de consilier în domeniile operațional, tehnic și tactic în
fazele de planiﬁcare și desfășurare a operațiunii TYRA.
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TYRA a urmărit următoarele obiective: consolidarea
cooperării interne, a celei interinstituționale, și
internaționale, ridicarea profesionalismului serviciilor
vamale și grăniceri și organelor de drept din Ucraina și
Moldova la nivel operațional, dezvoltarea tehnicilor de analiză a riscurilor, combaterea criminalității transfrontaliere.
Împreună cu partenerii săi, EUBAM a introdus elemente
noi, cum sunt aspectele cheie ale Modelului European
de Informații Operative. Spre exemplu, noile grupuri de
lucru au avut un rol crucial în analiza și prelucrarea
informațiilor operative, precum și în efectuarea
schimbului de informații. Această abordare orientată
bazată pe informație operativă a permis instituțiilor din
Moldova și Ucraina să identiﬁce cîteva canale de
migrație ilegală și cazuri de contrabandă, precum și
modi operandi al acestora.
Rezultatele înregistrate pe ambele părți ale frontierei
comune Moldova-Ucraina reﬂectă beneﬁciile cooperării
și coordonării interinstituționale și transfrontaliere. Pe
parcursul operațiunilor orientate, agențiile din Ucraina și
Moldova au descoperit cazuri de amploare de
contrabandă cu țigări, migrație ilegală și traﬁc de ﬁințe
umane, precum și traﬁc de autoturisme. Valoarea bunurilor capturate pe parcursul operațiunii depășește
535000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 171%
(198000 EUR) față de valoarea bunurilor capturate în
cadrul Operațiunii Comune de Control a frontierei ‘NIKONIY’ (2009). În total, au fost depistate 277 cazuri, aproximativ 50 din ele avînd într-o măsură sau alta legătură
cu criminalitatea organizată regională sau internațională.
EUBAM a facilitat împărtășirea informației între
EUROPOL, Frontex și serviciile partenere în

Activitatea „Centrului operațional” TYRA 2010

contracararea a cîteva cazuri de migrație ilegală. În
rezultatul operațiunilor JUPITER și TYRA 2010 EUBAM
și-a ampliﬁcat cooperarea cu Frontex. JUPITER și-a
propus combaterea migrației ilegale și traﬁcului de ﬁințe
umane în cooperare cu cîteva state membre UE care au
participat și la TYRA 2010. Cooperarea EUBAM/Frontex
a generat oferirea asistenței partenerilor din Ucraina și
Moldova pe cazuri referitoare la migrația ilegală și
traﬁcul de ﬁințe umane.

Asistență pentru Echipele Mobile
AMO cu privire la activitatea Echipelor Mobile ale SG
Între 14 Iunie și 9 Iulie, patru oﬁcii teritoriale EUBAM au
desfășurat o AMO pentru a evalua Echipele Mobile ale
SG, astfel trecînd în revistă activitatea a șase direcții
regionale ale SGRM care asigură supravegherea
frontierei de stat și controalele la frontiera MoldovaUcraina. Analiza desfășurată a indicat că conducerea
SGRM la nivel regional înțelege rolul și recunoaște
importanța introducerii sistemului de echipe mobile.
Constatările AMO au contribuit la sporirea eﬁcacității
echipelor mobile.
AMO cu privire la activitatea Gărzii Vamale a Ucrainei
Faza operațională a AMO, ‘Activitatea Gărzii SSVUA‘,
sa desfășurat în perioada 1 - 31 Iulie 2010, în ZdR a
Birourilor Vamale Dnistrovska, Yagorlytska, Odessa și
portul Ilyichevsk. SSVUA este conștient de necesitatea
modiﬁcării structurii, cadrului legislativ și metodelor de
lucru și în prezent este antrenat în implementarea măsurilor de reorganizare.
Asistență tehnică
Partenerii EUBAM au solicitat echipament nou care
urmează a ﬁ utilizat de către echipele mobile. EUBAM a
ﬁnalizat procesul de achiziționare a echipamentului solicitat, iar livrarea acestuia se preconizează a avea loc în 2011.
Raportul Comun de Aprecierii a Securității la
Frontieră (RCASF)
În 2010, a fost ameliorată atît calitatea raportului dat, cît
și modalitatea de distribuire a lui, astfel subdiviziunile
regionale și locale cunosc mai bine situația de la frontieră
și modiﬁcările referitoare la gestionarea frontierei, pe
ambele părți ale frontierei comune. Noul format permite o
analiză mai amănunțită a necesităților operaționale ale
serviciilor partenere. Noul RCASF lunar, elaborat de
către USAU a EUBAM și cele patru servicii partenere,
este un document mai analitic și de o perspectivă mai
lungă care urmează a ﬁ utilizat la toate nivelele. Toate
serviciile partenere și-au ameliorat calitatea distribuirii
raportului la nivel regional. Totuși, la nivel local mai sunt
necesare careva schimbări. Acum, serviciile partenere își
realizează contribuția prin prezentarea unui raport preliminar care este utilizat de EUBAM pentru elaborarea
RCASF trimestrial. RCASF trimestrial este un document
dinamic care satisface necesitățile curente ale serviciilor
partenere de planiﬁcare strategică și operațională.
Proiectul pilot PTF Gestionat in Comun Briceni Rosoșani și patrularea comună
Un pas considerabil înainte a fost realizat de către Grupul de Lucru pentru dezvoltarea Punctelor de Trecere a
Frontierei Gestionate în Comun. Reprezentanții
serviciilor vamale și grăniceri ale Ucrainei și Republicii
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Moldova, cu sprijinul EUBAM, au elaborat proiectul unui
protocol și anexelor acestuia care urmează să faciliteze
desfășurarea controlului de frontieră comun în PTF
Briceni-Rosoșani.
A fost pregătit și racordat un plan pentru adaptarea
infrastructurii PTF. În perioada de raportare, EUBAM a
procurat echipament pentru stabilirea conexiunii datelor
între PTF Rosoșani și PTF Briceni pentru serviciile
vamale și grăniceri ale Republicii Moldova care operează aici. Acest proiect pilot intenționează să determine
viitoarea temelie a conceptului de control comun de
frontieră în PTF. Totuși, implementarea proiectului
urmează a ﬁ ﬁnalizată, fapt care urmează a ﬁ aprobat la
nivel inter-ministerial.
Inițiativa de creare a sistemului de patrulare comună
între serviciile grăniceri ale Ucrainei și Republicii Moldova este în derulare. În 2010, sub egida EUBAM, au
fost organizate două întruniri ale grupurilor de lucru.
Participanții au convenit asupra principalelor obiective și
eventualelor proceduri ale patrulării comune. Grănicerii
Moldovei și Ucrainei au inițiat deja activități coordonate
de patrulare în sectorul de sud al frontierei comune.

Contribuția la soluționarea
conflictului transnistrean
Implementarea Declarației Comune a
miniștrilor Ucrainei și Republicii Moldova

Reluarea traficului feroviar
Prim-

Misiunea în continuare urmărește implementarea
Declarației Comune (DC) și reglementărilor Republicii
Moldova referitoare la desfășurarea activității
economice internaționale de către agenții economici din
regiunea transnistreană a Republicii Moldova. O asemenea monitorizare este necesară pentru garantarea
oferirii preferințelor comerciale acestor agenți economici. SSVUA continuă să realizeze prevederile DC, asigurîndu-se ca marfa care intră în UA este înregistrată în
modul corespunzător, poartă specimenele vamale ale
Republicii Moldova iar exportul este perfectat în autoritatea vamală a Republicii Moldova.
Pentru a beneﬁcia de preferințele comerciale, agenții
economici transnistreni urmează să se înregistreze în
Camera Înregistrării de Stat și să-și perfecteze
operațiunile vamale în SVRM. Către ﬁnele lunii
decembrie 2010, erau înregistrați 681 agenți economici
transnistreni, din care– 205 în bază permanentă iar 476
în bază temporară. De la intrarea în vigoare a noului
regim vamal în 2006, agenții economici transnistreni au
exportat din Republica Moldova mărfuri în valoare aproximativă de 1.804 mlrd EUR, iar valoarea importurilor
realizate de aceștia se ridică la 364.143 mln EUR.
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Încă din vara anului 2008, EUBAM a oferit ajutor tehnic
pentru reluarea traﬁcului feroviar prin segmentul transnistrean al Republicii Moldova. EUBAM a transmis partenerilor
din UE evaluări tehnice și posibile soluții pentru aspectele
feroviare care au avut calitatea de instrumente valoroase
pentru fortiﬁcarea cooperării între conducerea de vîrf a Căilor Ferate ale Republicii Moldova (CFRRM) și
reprezentanții așa-numitor “căi ferate transnistrene”.
La 10 septembrie 2010, reprezentanții Căilor Ferate ale
Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Moldova au
convenit asupra reluării circulației trenului ChișinăuOdessa, începînd cu 1 Octombrie 2010. În prezent, trenul de pasageri în cauză circulă prin Transnistria, unde
pasagerii sunt veriﬁcați de către grăniceri/polițiști și
vameși din cadrul agențiilor/autorităților respective.
EUBAM a analizat proiectul de modiﬁcare a HG RM # 1001
(“cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici
din regiunile de est ale Republicii Moldova”, din 19
Septembrie 2001) și a adresat Viceprim-ministrului
responsabil pentru reintegrare și SVRM opiniile sale tehnice.
Această schimbare pozitivă ar permite agenților economici
să exporte mărfurile cu originea Republica Moldova prin segmentul transnistrean al frontierei de stat UA/MD, fără a
suporta cheltuieli suplimentare legate de re-rutarea mărfurilor. EUBAM a sfătuit Guvernul RM să elaboreze prevederi
pentru implementarea proiectului modiﬁcării bazate pe aproximarea la standardele europene, ținînd cont de păstrarea
integrității teritoriale și unității teritoriului vamal al Moldovei.
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Fluxurile migrației prin regiunea transnistreană a
Republicii Moldova

Sensibilizarea opiniei publice

Pentru consolidarea controlului asupra ﬂuxurilor
migrației prin segmentul necontrolat al frontierei
UA/MD, EUBAM a adresat MAIRM Cartea Albă, care
conținea un număr de propuneri, inter alia, întemeiate pe
activitățile echipelor mobile bazate pe informație
operativă (controale interne) și mecanisme de cooperare între structurile respective din Chișinău și Tiraspol.

Consolidarea capacităților PR ai ofițerilor de presă ai
serviciilor partenere
Pe parcursul anului 2010, Misiunea și-a continuat activitatea de consolidare a capacităților responsabililor de
relațiile cu publicul din cadrul serviciilor partenere.
Oﬁțerii de presă au beneﬁciat de trei cursuri profesionale
de instruire, iar 12 oﬁțeri de presă au participat la o vizită

Cartea Albă EUBAM a fost răspunsul adresat unei serii
de inițiative (în formă de proiecte de hotărîri) elaborate
de către MAIRM, prin care se exprima intenția de a crea
puncte interne de control a migrației responsabile pentru
implementarea controalelor 24/7 a mijloacelor de
transport și străinilor care intră/ies (de) pe teritoriul
controlat de autoritățile de la Chișinău, prin regiunea
transnistreană. Pe lîngă asigurarea monitorizării și
înregistrării ﬂuxurilor migrației prin regiunea transnistreană, Cartea Albă mai garantează libertatea călătorilor
și susține procesul de consolidare a încrederii între cele
două maluri ale rîului Nistru.

Demarcarea frontierei
În 2010, EUBAM a continuat să susțină procesul de
demarcare a frontierei Moldova-Ucraina. Demarcarea
sectorului central al frontierei a demarat la mijlocul lunii
iulie 2010. Comisia Comună Ucraina-Moldova pentru
Demarcarea Frontierei (CCUMDF) a convenit asupra
aranjamentelor necesare de lucru cu reprezentanții
transnistreni. Grupul de demarcare, constituit din experți
din Moldova și Ucraina, și un Expert pe Termen Scurt
(ETS) recrutat de Misiune, au deﬁnit locul amplasării viitoarelor semne de frontieră.
Pe parcursul lucrărilor de teren, au fost marcate preliminar aproximativ 120 km de frontieră. Lucrul s-a
desfășurat în conformitate cu acordul din 2003 cu privire
la transferarea liniei de frontieră pe teren și deﬁnirea
locurilor pentru instalarea semnelor de frontieră. ETS
EUBAM a formulat opinia, că atît reprezentanții Ucrainei,
cît și cei ai Moldovei înțeleg în profunzime și pot aplica
metodologia și abilitățile tehnice pentru lucrările de
geodezie și demarcare. Pentru a accelera procesul de
demarcare și crearea hărților de demarcare, a fost identiﬁcată necesitatea în materiale cartograﬁce moderne.
EUBAM a căzut de acord să faciliteze livrarea imaginilor
de satelit de pe segmentul central al frontierei.

Ofițerii de presă ai serviciilor partenere
au beneficiat de o vizită de studiu în Marea Britanie

de studiu în Londra, unde au întîlnit responsabilii de
relațiile cu publicul din cadrul Oﬁciului Venituri și Vamă a
ES și au vizitat centrul TV BBC și agenția VisitBritain
(instituția guvernamentală responsabilă de atragerea
turiștilor în Marea Britanie). EUBAM a continuat activitatea de instalare a panourilor informative vamale
moderne, unde sunt expuse într-un format clar și lizibil
regulile de traversare pe culoarul verde.
Relațiile EUBAM cu mass-media
Pentru a spori nivelul de informare despre EUBAM în
Moldova, Ucraina și UE, Misiunea a comunicat activ cu
reprezentanții instituţiilor mass-media naționale și
internaționale, organizînd șapte conferințe de presă formale la care s-au făcut publice rezultatele Întîlnirilor
Consiliului Consultativ, Conferințelor MIF, Întîlnirii
Trilaterale, OCCF ‘Tyra’ și Inaugurării Oﬁciului de
Legătură în Chișinău. Reprezentanții insitituţiilor massmedia naționale și din străinătate au mai participat la 11
activități de informare publică şi evenimente anticorupție organizate de către Misiune. Misiunea a facilitat
efectuarea unor vizite la frontiera Moldova-Ucraina
pentru mass-media locală și națională, iar asemenea
agenții media ca BBC sau RTL Olanda au produs
rapoarte despre EUBAM. Un grup de 15 jurnaliști de la
instituţii media de top din Germania au efectuat o vizită
la Misiune.
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Amplasarea echipelor la debutul campionatului internațional de mini-fotbal care a avut loc la Odesa

Activități EUBAM de informare publică
Pentru a consolida relațiile de încredere cu comunitățile
locale, experții oﬁciilor teritoriale EUBAM au organizat
aproximativ 30 prezentări despre EUBAM şi instituțiile
UE, cultură și valori, în școlile din ZdR a Misiunii. Oﬁciile
teritoriale au mai organizat 10 prezentări în aer liber și au
participat într-un număr de festivități locale. În lună mai a
fost sărbătorită Ziua Europei, cu prilejul căreia în întreaga
ZdR au fost organizate careva evenimente, printre care și
un sondaj al opiniei publice la care au participat 539
respondenți. Informarea generală despre Misiune a atins
62%, ceea ce este cu 6% mai mult ca în 2009, iar aproape
85% din respondenți au caliﬁcat activitatea Misiunii drept
utilă.

Pentru a consolida relațiile de încredere și siguranță
între serviciile partenere ale Misiunii, agențiile de
frontieră ale statelor membre UE și EUBAM, a fost
organizat al doilea turneu internațional de mini-fotbal, la
care au participat serviciile grăniceri și vamale, agenția
Frontex și Poliția Națională Română. Cu prilejul celei dea cincea aniversări a sale, EUBAM a organizat două
expoziții foto în Odessa și la Chișinău, care promovau
lucrul de zi de zi a EUBAM.
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În 2010, EUBAM și-a intensiﬁcat semniﬁcativ
interacțiunea cu societatea civilă și comunitatea
academică din Moldova și Ucraina (vezi și p16). Au fost
semnate declarații Comune de Cooperare cu
Universitatea Națională din Odessa Mecinikov și Academia de Drept din Odessa, care prevăd desfășurarea a
14 prelegeri EUBAM în cele patru universități partenere.
În Iunie-Iulie 2010, la oﬁciul central al Misiunii a avut loc
prima școală de vară ‘Hotarele Europei’. Timp de două
săptămîni, 21 studenți ai Universităților din Odessa au
explorat activitatea Misiunii, au învățat despre instituțiile,
legislația, valorile și cultura UE și au obținut careva
abilități practice în gestionarea proiectelor și managementul resurselor umane, management și liderism,
protocol diplomatic și traducere profesională.

Academia de Drept din Odessa a semnat o Declarație comună de
cooperare cu Misiunea în noiembrie 2010 (imaginea de sus);
experții Misiunii au vizitat orfelinatul din Razdelnaya (stînga)
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COOPERAREA CU PĂRȚILE INTERESATE
Respectînd prevederile mandantului său și obiectivele
declarate, EUBAM și-a continuat cooperarea și acordarea
asistenței și sprijinului serviciilor partenere, astfel contribuind semniﬁcativ la ampliﬁcarea eﬁcacității acestora. În
schimb, pe parcursul anului, EUBAM a beneﬁciat in mod
continuu de susținerea politică și administrativă a
autorităților ambelor state, fapt care a demonstrat cert
satisfacția și aprecierea pozitivă de care se bucură eforturile Misiunii.
La 22 Ianuarie, la Bruxelles, a avut loc cea de-a opta Întîlnire Trilaterală pe chestiuni frontaliere, între Republica
Moldova, Ucraina și CE. Subiectele cheie discutate au
inclus aprecierea securității la frontieră; regimul vamal;
cooperarea în demarcarea frontierei; lupta cu corupția;
punctele de trecere a frontierei gestionate în comun;
cooperarea cu EUBAM.
Întru revizuirea priorităților și evaluarea rezultatelor
obținute, Șeful Misiunii (ȘM) a avut întîlniri regulate cu oﬁcialii din cadrul Guvernului: Prim-ministrul și Viceprimministrul Republicii Moldova responsabil pentru
reintegrarea țării, Viceprim-miniștrii Afacerilor Externe și
Integrării Europene, Ministrul Afacerilor Interne,
Guvernatorul regiunii Odessa și alte autorități regionale și
municipale, Șeﬁi serviciilor grăniceri și vamale, membrii
Parlamentului Ucrainei.
ȘM, în mod regulat a informat Șeﬁi delegațiilor UE din
ambele state referitor la activitățile Misiunii și a avut întrevederi cu ambasadorii statelor membre acreditați în Moldova
și Ucraina. Experților EUBAM le revine o parte din meritul
pentru facilitarea eforturilor EUSR, DG RELEX și experților
în aspecte feroviare din EU, care au avut întrevederi cu
autoritățile Republicii Moldova și au discutat re-deschiderea
traﬁcului feroviar Chișinău-Odessa.
ȘM a participat la întîlnirile Comisiei Europene și Consiliului
UE (PSC, CIVCOM), oferind o prezentare comprehensivă
despre EUBAM, activitățile Misiunii în Faza 7 și planurile
pentru Faza următoare. EUBAM a inițiat o cooperare cu
Grupul Pompidou (organism interguvernamental care se
ocupă de combaterea abuzului și traﬁcului de droguri),
bazată pe eforturile comune de stabilire a politicilor efective
anti-drog.

Vizite la EUBAM
Cu prilejul Zilei Europei, în luna mai, activitățile EUBAM au
fost prezentate serviciilor partenere din Ucraina,
Guvernatorului regiunii Odessa și reprezentanților
autorităților regionale și municipale Odessa, precum și consulilor generali cu sediul în orașul Odessa.

Șeful EUBAM, Dl Udo Burkholder a avut o întrevedere cu Dl
Jacek Kapica, Directorul General al Autorității Vamale Poloneze

Kapica, Sub-secretarul de Stat și Directorul General al
Administrației Vamale Poloneze, Dl Artur Janiszewski,
Directorul Departamentului de Aplicare a Legii din cadrul
Administrației Vamale Poloneze. Dl Kapica și Dl Janiszewski au vizita OT Kuchurgan, PTF Palanca și OT Portul
Odessa.
Dr Kalman Mizsei, reprezentantul Special UE pentru Republica Moldova a vizitat EUBAM în martie și iunie. Discuțiile
s-au axat asupra contribuției EUBAM la soluționarea
pașnică a conﬂictului transnistrean și dezvoltările mai largi
ale aplanării conﬂictului; propunerea tehnică a EUBAM
referitoare la situația transnistreană și perspective de viitor;
implementarea Declarației Comune. Dr Mizsei a informat
EUBAM despre ultimele evenimente referitoare la procesul
de soluționare a conﬂictului transnistrean, precum și despre
situația politică în Republica Moldova.
Dl Gürbüz Bahadir, Directorul Centrului Regional SECI
pentru Combaterea Criminalității Transfrontaliere, a vizitat
EUBAM și a avut întrevederi cu conducerea de vîrf a Misiunii în cadrul cărora au fost discutate activitățile operaționale
ale Misiunii, în special cele care se referă la combaterea
traﬁcului de droguri, contrabanda și traﬁcul de ﬁințe umane.
Misiunea a mai fost vizitată de membrii Parlamentului
Român și oﬁciali ai Ministerului Român al Administrației și
Afacerilor Interne, precum și de Dl Bogdan Mihail Ivanescu,
Vice Inspector General al Poliției de Frontieră Române.
Pe parcursul Fazei 7, o delegație alcătuită din specialiști în
domeniul migrației și azilului, reprezentînd Comisia
Europeană, Președinția UE, Secretariatul General al
Consiliului UE și statele-membre, a vizitat Misiunea.

Pe parcursul fazei, Misiunea a fost vizitată de Președintele
Poliției Federale Germane, precum și de o delegație a
Academiei federale a Poliției Germane, condusă de către
Șeful Academiei. Alți oaspeți înalți au mai fost: Dl Jacek
MISIUNEA UNIUNII EUROPENE DE ASISTENŢĂ LA FRONTIERĂ ÎN MOLDOVA ŞI UCRAINA • RAPORT ANUAL • 1 Decembrie 2009 - 30 Noiembrie 2010

21

E U B A M

Prestația per ansamblu EUBAM
Sondajul de satisfacție
EUBAM a desfășurat un sondaj extern pentru a aprecia
gradul de satisfacție a partenerilor săi. Serviciile grăniceri și
vamale din ambele state, alte organe statale, instituții și
organizații internaționale au fost rugate să își exprime
opinia referitor la asistența și serviciile oferite de către
EUBAM. Chestionarele au fost transmise la 382
respondenți, 179 dintre care le-au completat și au transmis
răspunsurile. Rezultatele au denotat un înalt nivel de
satisfacție în rîndul tuturor partenerilor.
Raportul cu privire la Misiunea de Monitorizare
Orientată la Rezultate
În septembrie 2010, Comisia Europeană a dispus efectuarea unei ‘Misiuni de Monitorizare Orientată la Rezultate’ visa–vis de EUBAM, pentru a monitoriza asistența oferită Statelor din Parteneriatul European de Vecinătate. Misiunea
de monitorizare s-a axat asupra a cinci domenii: relevanța
și calitatea conceptului, eﬁciența implementării la moment,
eﬁcacitatea la moment, perspectivele impactului și

potențiala durabilitate. Raportul Monitorizării din 14 Octombrie 2010 a acordat EUBAM caliﬁcativul ‘B’ în toate cele
cinci domenii suspuse evaluării, ceea ce reﬂectă un grad
înalt de satisfacție de performanța EUBAM.

PLANURI DE VIITOR
La 11 Octombrie 2010, Consiliul
Consultativ a aprobat Planul de Acțiuni
al Misiunii pentru Faza 8. Planul de
acțiuni cuprinde perioada 1 Decembrie
2010 - 30 Noiembrie 2011.
Planul de Acțiuni conține opt obiective
speciﬁce, ﬁecare din acestea
presupunînd un număr de activități.
Aceste activități reﬂectă necesitatea
de continuitate, durabilitate și inițiative
noi. În baza la cele sus-menționate,
EUBAM va oferi asistență și
consultanță serviciilor partenere din
Republica Moldova și Ucraina pentru
progresele realizate de acestea în
calea spre implementarea practicilor și
standardelor UE.
Obiectivele speciﬁce sunt:
• evaluarea măsurilor de control și supraveghere a
frontierei implementate de către serviciile grăniceri și
vamale din Moldova și Ucraina;
• consolidarea capacităților și cunoștințelor cu privire la
standardele/practicele UE și cele internaționale;
• contribuția la prevenirea criminalității transfrontaliere,
și anume – traﬁcul de ﬁințe umane, traﬁcul de droguri,
contrabanda, fraudele vamale și proliferarea armamentului;
• sporirea încasărilor vamale;
• implementarea conceptelor managementului integrat
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al frontierei (prin intermediul consolidării cooperării
interinstituționale; consolidării cooperării interne;
ampliﬁcarea cooperării internaționale, atît la nivel
bilateral cît și multilateral);
• contribuția la soluționarea pașnică a conﬂictului
transnistrean;
• sensibilizarea opiniei publice asupra
managementului și securității frontierei.
Urmează a ﬁ intensiﬁcate activitățile inițiate în Faza precedentă, care s-au axat pe dezvoltarea si menținerea
relațiilor cu societatea civilă, măsuri de consolidare a
încrederii și stimularea parteneriatelor. Pe lîngă acestea,
sunt prevăzute activități noi, referitoare la drepturile și
libertățile fundamentale ale omului, dialogul de liberalizare a regimului de vize, protecția datelor personale.
Restructurarea EUBAM, inițiată la începutul Fazei 7 și
aprobată de Delegație UE în Ucraina, s-a dovedit a ﬁ un
succes. În Faza 8, oﬁciile teritoriale, Unitatea pentru
Suport Analitic și Operațional și Unitatea pentru
Consolidarea Capacităților, vor ﬁ trecute sub
supravegherea directă a Șefului Adjunct al Misiunii, iar
poziția de Șef al Operațiunilor va ﬁ lichidată. Oﬁciul de
Legătură EUBAM se va subordona direct Șefului Misiunii. Aceste schimbări structurale constituie un progres
logic al dezvoltării EUBAM, și corespund întru totul principiilor prezente de management ale Misiunii. Modiﬁcările date vor contribui la realizarea scopurilor noastre, în
spiritul eforturilor comune cu partenerii noștri din
Republica Moldova și Ucraina.
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ANEXA I: SITUAȚIA CU PRIVIRE LA SECURITATE
LA FRONTIERA MOLDO-UCRAINEANĂ
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1.1. Traversarea ilegală a frontierei MD-UA
Pe ambele părți ale frontierei, au fost identiﬁcate în
mod regulat tentative sau chiar traversări ilegale ale
frontierei comune MD-UA.
În perioada ianuarie - decembrie 2010, pe ambele
părți ale frontierei, s-a înregistrat o scădere (cu aproximativ 16%) a numărului de persoane reținute pentru traversare ilegală a frontierei. În total, au fost reținute 2 231
persoane (Fig 1). 27% din acest număr le revine
contrabandiștilor de mărfuri. Restul, le revine locuitorilor
zonelor de frontieră care traversau frontiera din motive
personale, de exemplu vizitarea rudelor, mersul la
piețele din vecinătate, etc.
Aproape 80% (1766) din delicvenți au fost reținuți pe
frontiera verde de către serviciile de frontieră ale ambelor state, iar 465 persoane au fost reținute în PTF, ceea
ce constituie o creștere cu 13% față de 2009.

1.3. Traficul de droguri
6.71 kg de droguri au fost reținute de către serviciile de
frontieră ale ambelor state la frontiera comună în anul
2010, ceea ce constituie o scădere de șase ori, în
comparație cu 2009 (Fig 3). Din numărul total de tentative de a deplasa droguri peste frontiera comună în
2010, 91% de capturi le constituie drogurile slabe
(marijuana, cînepa și paiele de mac), restul ﬁind droguri
puternice (cocaină, heroină și opiu). Majoritatea tentativelor de traﬁc de droguri s-au consumat pe sectoarele
Nord și Central ale frontierei comune.
Deși nu au avut loc pe frontiera comună, cele 1 925.926
kg de cocaină capturate în trei cazuri în portul Odessa și
759 kg de hașiș capturat în portul Ilyichevsk constituie cea
mai mare captură de droguri din ultima decadă care a
avut loc în Ucraina, și denotă riscul sporit al traﬁcului de
droguri prin porturile maritime ale Ucrainei.

1.2. Documente falsificate
Serviciile ambelor state s-au ciocnit cu situații de imposibilitate de a prezenta documentele de călătorie sau prezentarea documentelor false sau contrafăcute. În total, în
PTF ambelor state au fost înregistrate 69 cazuri de prezentare a documentelor false sau falsiﬁcate, ceea ce de
fapt este o scădere de 24% comparativ cu 2009 (Fig 2).
90% din documentele falsiﬁcate descoperite erau
utilizate de cetățenii Republicii Moldova și Ucrainei. Au
mai fost depistate falsiﬁcări în pașapoartele Rusiei, Bulgariei, Letoniei, Republicii Moldova și Ucrainei.

1.4. Traficul de armament
Introducerea ilegală a armamentului a înregistrat o
creștere de 34% în 2010 în comparație cu 2009. În total,
în 2010 au fost înregistrate 72 cazuri, în care au fost
capturate 115 unități de armament (Fig 4). Cea mai mare
parte di aceste cazuri, 86%, a avut loc în PTF. Atît pe
frontiera verde cît și în PTF, au fost reținute în special
arme pneumatice și de vînătoare. Nu a fost capturată
nici o armă de foc.
În 2010, au fost înregistrate 57 cazuri de traﬁc de
muniții, cantitatea acestora depășind 1 300 unități. 76%
din muniții au fost capturate în PTF. Aproape 50% din
acestea erau cartușe pentru vînătoare. Majoritatea
delicvenților în aceste cazuri erau persoane civile, care
au ignorat regimul de păstrare și circulație a armelor,
precum și regulile de trecere a armelor și munițiilor peste
frontiera de stat.
Încercările întîmplătoare de deplasare a cantităților
mici de armament și muniții peste frontiera comună
reﬂectă natura sporadică a acestui fenomen. Totuși,
ținînd cont de cantitatea de echipament militar existent
în regiune, traﬁcul de armament va rămîne un motiv de
îngrijorare pentru autoritățile de frontieră. În mod special
urmează a ﬁ monitorizate potențialele oportunități de
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traﬁc de armament prin PTF și frontiera verde de pe segmentul central (transnistrean) al frontierei comune.

1.5. Autoturisme
Introducerea ilegală a autoturismelor – în baza documentelor nevalabile sau false – solicită eforturi concentrate din partea serviciilor de frontieră. În 2010, în PTF
au fost reținute 116 autoturisme, ceea ce constituie o
scădere cu 28% în comparație cu anul precedent (Fig 5).
În majoritatea cazurilor autovehiculele au fost reținute
din motivul depășirii termenului permis pentru importul
temporar, neconformitatea numărului VIN, falsuri
depistate în procură sau pașaportul tehnic.
80% din numărul total de cazuri au fost înregistrate în
PTF de pe segmentele Central și Nord ale frontierei de
stat. Serviciile partenere și-au îmbunătățit abilitățile de
depistare a iregularităților ce țin de introducerea
autoturismelor, iar Misiunea își continuă asistența oferită
în acest domeniu, desfășurînd activități de instruire
potrivite și susținînd investigațiile în domeniu.

din valoarea totală – au fost depistate în PTF. Motivele
reținerilor au fost diferite, dar în majoritatea cazurilor
acestea au fost clasiﬁcarea eronată, diminuarea valorii
în vamă a mărfurilor sau tentatitva de ascundere a bunurilor de la controlul vamal. Ţigări, etanol, alcool şi alte
mărfuri de larg consum au fost reținute atît în PTF, cît și
în alte locaţii (inclusiv contrabanda din TN în UA).
Din cauza unor creșteri succesive a taxelor de acciz la
țigări și alcool care au avut loc în Ucraina în 2009 și
2010, a crescut considerabil riscul contrabandei cu
aceste bunuri, din Moldova în Ucraina. Cererea
existentă pe piața ucraineană în țigări fără ﬁltru (ieftine)
a încurajat contrabanda cu asemenea produse din Moldova.
Serviciile de frontieră ale Ucrainei au raportat 257
cazuri de capturi de țigări, în care au fost reținute 18.6
milioane bucăți de țigări, ceea ce reprezintă o creștere
dublă a cifrei comparativ cu 2009. Capturi de țigări s-au
înregistrat atît în PTF, cît și pe frontiera verde. Peste
70% din tentativele de contrabandă cu țigări în loturi mici
au fost depistate în PTF. Loturi mai mari de țigări au fost
depistate pe frontiera verde, în special, de-a lungul segmentului central (transnistrean). Contrabanda cu tutun
brut din Moldova în Ucraina este apreciată drept un alt
risc potențial.
52 313 litri de alcool de contrabandă, în special etanol,
au fost capturați în cele 210 cazuri înregistrate în 2010,
în special pe direcția Moldova spre Ucraina. 26 027 tone
de carne au fost importate în regiunea transnistreană a
Moldovei în anul 2010, comparativ cu 38 600 tone în
2009. Conform datelor analizate, cererea pieții transnistrene este de aproximativ 20 000 tone, această cifră
sugerînd posibilitatea stopării sau modiﬁcării unor
scheme ilegale, utilizate în 2009 (re-importul în UA
și/sau MD, tranzacții false). Pe teritoriul Moldovei au fost
înregistrate 97 cazuri de rețineri de carne (80 tone) care
au fost ilegal introduse în Moldova din regiunea transnistreană. Alte 55 tone de carne au fost reținute după ce au
fost introduse prin contrabandă din ‘TN’ în Ucraina .

1.6. Traficul de mărfuri, inclusiv de produse
alimentare, alcool și țigări
În 2010, serviciile de frontieră ale ambelor state, au
contracarat peste 2 677 tentative de contrabandă cu
diferite tipuri de bunuri comerciale. Valoarea aproximativă a acestora se estimează la 5 milioane $. Aceasta
reprezintă o creștere cu 13% a numărului de tentative și
o creștere de 32% a valorii mărfurilor față de 2009.
Această creștere poate ﬁ atribuită recesiunii economice
din ambele state (Fig 6).
Aproape 90% din cazurile de contrabandă – și 86%
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ANEXA II: ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE ÎN FAZA 7
Subiectul

Tipul

Serviciul Partener

Numărul
Participanților

Desfășurat
de către

Data

Formare a Formatorilor (FaF)

26

PTF gestionate în
comun

Activitate de
instruire 1 x 3
zile

SVRM, SGRM,
SSVUA, SSGUA

24

EUBAM

Februarie

Diferite metode de
predare

3 x 3 zile Semi- SVRM, SGRM,
nare FaF
SSVUA, SSGUA

61

EUBAM

Martie
Noiembrie

Abilități de Liderism
și Management

2 x 5 zile. Activi- SSVUA
tate de instruire SGRM

63

EUBAM

Aprilie
Iulie

Septembrie
Audit Post Vămuire

3 x 2 zile FaF
Seminare

SVRM și SSVUA

86

EUBAM

Aprilie
Septembrie
Octombrie

Acquis-ul Vamal UE

Seminar, 1 zi

SVRM

15

EUBAM

Mai

Combaterea
2 x 2 zile Semi- SVRM, SGRM,
Criminalității Organinare
MAIRM, SIS
zate ‘realizarea unei
SSVUA, SSGUA,
evaluări naționale a
SSUA, MAIUA
pericolului criminalității
organizate’

18

EUROPOL

Mai

Managementul integrat al frontierei

1 x 2 zile seminar

SSGUA, SGRM

48

EUBAM

Iunie

Schengen Acquis

1 x 2 zile
seminar FaF

SSGUA,

21

EUBAM

Iunie

Schengen Acquis

1 x 2 zile
seminar FaF

SGRM

27

EUBAM

Iunie

Proﬁlarea călătorilor

1 x 2 zile FaF,
activitate de
instruire

SGRM

4

EUBAM

Iunie

limba străină, activitate de instruire pentru formatori

6x 3 zile FaF,
Activitate de
instruire

SGRM, SVRM,
SSGUA, SSVUA

24

EUBAM

Iunie
August
Octombrie

Dezvoltarea PR pen- 3 x 2 zile Activi- SVRM, SGRM,
tru parteneri
tate de instruire SSVUA, SSGUA,
UA MoI

15

EUBAM STE

August
Septembrie

Dreptul Proprietății
Intelectuale

SSVUA

2

WCO

Septembrie

Dezvoltarea
10 zile FaF
competențelor
Activitate de
interculturale și sociale instruire

SVRM, SGRM,
SSVUA, SSGUA

20

Poliția Federală
Germană

Septembrie

Evaluarea Schengen 1 X 7 zile
FaF Activitate
de instruire

SGRM, SSGUA

16

EUBAM, Serviciul Grăniceri al
Finlandei

Septembrie

1 x 5 zile seminar
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Subiectul

Tipul

Serviciul Partener

Numărul
Participanților

Desfășurat
de către

Data

Activități de instruire pentru practicieni
Analiza Riscurilor

1 x 3 zile activi- SSGUA
tate de instruire

50

EUBAM

Decembrie 2009

Examinarea autoturismelor, inclusiv a
camioanelor și autobuselor

6 x 1 zi seminar SSVUA și SSGUA

56

EUBAM

Ianuarie Februarie

140

EUBAM

Ianuarie,
Februarie
August
Septembrie
Noiembrie

Reținerea
1 x 2 zile activi- SSGUA
automobilelor furate tate de instruire
și a documentelor
falsiﬁcate (falsiﬁcarea
numerelor VIN sau
documentelor de
înregistrare)

55

EUBAM

Martie

Combaterea corupției 5 zile seminar

14

EUBAM ETS

Martie

Utilizarea echipamen- 6 x 2 zile
tului tehnic în contro- seminare
lul de frontieră (inclusiv a termovizoarelor)

SGRM și SSGUA

SSVUA și SSGUA

Analiza riscurilor

2 x 1 zi activiSVRM
tate de instruire

55

EUBAM

Aprilie

Dezvoltarea echipelor mobile

2 x 5 zile
seminare

SGRM, SVRM,
MAIRM

40

EUBAM

Aprilie ,
Iunie

Examinarea vaselor
și containerelor

2 x 1 zi
seminare

SSVUA și SSGUA

40

EUBAM

Mai
Septembrie

Tariful Vamal și Clasi- 2 x 2 zile
ﬁcarea Mărfurilor
Seminare

SVRM

14

EUBAM

Iunie

Reținerea autoturismelor furate

MAIRM
SGRM, SVRM

36

EUBAM

Iulie, August
Septembrie

Examinarea trenurilor 2 x 2 zile
seminare

SVRM, SGRM,
SSVUA, SSGUA

70

Poliția Federală
Germană

augustseptembrie

Facilitarea
Comerțului

2 x 2 zile
Seminare

SVRM, SSVUA

24

EUBAM

Septembrie

Auditul intern (în baza 2 x 2 zile
Customs Blueprints)
Seminare

SSVUA, SVRM

30

EUBAM STE

Septembrie
Noiembrie

Originea Mărfurilor

SSVUA

37

EUBAM

Septembrie
Octombrie
Noiembrie

Activitate de instruire 1 x 10 zile activi- MAIRM
în I2
tate de instruire

10

EUBAM ETS

Octombrie

Analiza riscurilor

1 x 2 zile activi- SGRM
tate de instruire

35

EUBAM

Octombrie

Rapiscan - Activitate
de instruire

1 x 14 zile
seminar

43

Agenția de FronOctombrie
tieră a Marii Britanii

6 x 1 zi
seminare

2 x 3 zile
seminare

SVRM, SSVUA
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Subiectul

Tipul

Numărul
Participanților

Desfășurat
de către

10

EUBAM ETS
Octombrie
Echipa Poliției
Naționale Ungare

SVRM, SGRM,
SSVUA, SSGUA

330

EUBAM

1 ședință lunară

Aprilie

Serviciul Partener

Data

Activități de instruire pentru practicieni
Tehnici Speciale de
investigare

10 zile Seminar CCCEC RM

Sondaj în Anti
1 zi seminar
Corupție, Etică și Integritate Profesională
Conferințe
Managementul integrat al frontierei

1 x 2 zile
Conferință
internațională

SGRM, SSGUA și
EUMS

100

EUBAM/SSGUA

Seminar Anticorupție

1 zi seminar

Administrația
regiunii Odessa și
departamentul
educație

55

EUBAM/Administ Noiembrie
rația Regională
Odessa Septembrie

Managementul integrat al frontierei

1 x 2 zile
Conferință
internațională

SGRM, SSGUA și
EUMS

120

EUBAM/SGRM

Noiembrie

Aplanarea
conﬂictelor

Germania

SGRM și SSGUA

8

EUBAM

Aprilie
Mai

Vizitarea Unității de
Zbor a Poliției Federale

Germania

SGRM

2

EUBAM

Octombrie

Management
(în legătură cu
Activitatea de
instruire Liderism și
Management)

OMV și Marea
Britanie

SSVUA

14

EUBAM

Octombrie
Noiembrie

SVRM, SGRM,
SSVUA, SSGUA

8

EUBAM

Noiembrie

11

EUBAM

Noiembrie

Vizite de studiu

Vizitarea Centrului
Letonia
Lingvistic de Instruire

28

PR

Regatul Unit

Audit Post Vămuire

Olanda

SVRM și SSVUA

8

EUBAM

Noiembrie

Vizitarea Unității de
Analiză a Riscurilor
în porturile maritime

Polonia

SSVUA

6

EUBAM

Noiembrie
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Abrevieri
ZdR

Zonă de Responsabilitate

USAO

Unitatea pentru Suport Analitic și Operațional

PTF

Punct de Trecere a Frontierei

RCASF

Raport Comun despre Aprecierea Securității la Frontieră

CCCEC

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

DG RELEX

Directoratul General pentru Relații Externe al Comisiei Europene

ȘAM

Șeful Adjunct al Misiunii

CE

Comisia Europeană

EEAS

Serviciul European de Acțiune Externă

EUBAM

Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina

EUROPOL

Oﬁciul Poliției Europene

EUSR

Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova

ZEL

Zonă Economică Liberă

OT

Oﬁciu Teritorial

FRONTEX

Agenţia Europeană pentru gestionarea şi coordonarea operaţiunilor la frontierele externe ale statelor membre ale
Uniunii Europene

ȘM

Șeful Misiunii

MIF

Managementul integrat al frontierei

PICV

Punct Intern de Control Vamal

OIM

Organizația Internațională pentru Migrație

SIS

Serviciul de Informaţie şi Securitate

OCCF

Operațiune Comună de Control a Frontierei

DC

Declarația Comună

MD

Republica Moldova

SGRM

Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova

SVRM

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

MAEIERM

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

MAIRM

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

OLAF

Oﬁciul European Anti-fraudă

OSCE

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

PAIES

Sistemul Preliminar de Schimb de Informaţii

APV

Audit Post-vămuire

Centrul SECI

Centrul regional pentru combaterea crimei transfrontaliere

SSU

Serviciul de Securitate al Ucrainei

ETS

Expert pe Termen Scurt

AMO

Acțiune de Monitorizare orientată

‘TN’

Transnistria

SSVUA

Serviciul de Stat Vamal al Ucrainei

SSGUA

Serviciul de Stat Grăniceri al Ucrainei

PNUD

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

OMV

Organizația Mondială a Vămilor

GL

Grup de Lucru

OMC

Organizația Mondială a Comerțului
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